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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง 
โดยด าเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา โดยน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 20 ตัวบ่งชี้ 
  ขอขอบคุณผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และหน่วยงานทุกหน่วยงาน ที่ได้ช่วยกัน
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี ท าให้มหาวิทยาลัย
สามารถผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปี และในปีการศึกษา 2562 นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า      
จากการท างานของทุกภาคส่วนจะท าให้มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
เพราะทุกคนในมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายร่วมกันคือ พัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ        
ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหำร 

 

  วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ “เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ ดี เก่ง          
มีจิตอาสา เป็นผู้ประกอบการ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรม
ในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือความเข้มแข็งและยั่งยืน” ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น คือ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่น ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตครู และบัณฑิตดี         
มีคุณภาพ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา
ระบบการบริหาร น าไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย พัฒนาอาจารย์ และพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562  
  ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีผลการประเมินตนเองในภาพรวม       
อยู่ในระดับดีมาก (4.68 คะแนน) เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
อยู่ในระดับดีมาก (5.00 คะแนน) รองลงมาคือ องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย อยู่ในระดับดีมาก (4.99 คะแนน) 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ อยู่ในระดับดีมาก (4.87 คะแนน) องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย อยู่ในระดับดี (4.50 คะแนน) และองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับดี (4.40 
คะแนน) ตามล าดับ 
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บทท่ี 1 
ส่วนน ำ 

 
 

ประวัติควำมเป็นมำ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2479 
ในที่ดินราชพัสดุ ตั้งอยู่เลขท่ี 27 ถนนอินใจมี ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง มีเนื้อท่ี 42 ไร่เศษ มีชื่อเรียกว่า 
"โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัดอุตรดิตถ์" เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.) 
และเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูประชาบาล (ป.ป.) โดยมีประวัติพัฒนาการตามล าดับดังนี้ 
 
 1. โรงเรียนฝึกหัดครูอุตรดิตถ์ 
 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2491 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนฝึกหัดครูอุตรดิตถ์" และเปิดสอน
หลักสูตร ประกาศนียบัตรครูมูล (ป.) จนถึงปี พ.ศ. 2498 จึงได้เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษา (ป.กศ.) และเลิกสอนหลักสูตรอื่นๆ  
 
2. วิทยำลัยครูอุตรดิตถ์ 
 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 ได้ยกฐานะเป็น "วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์" เปิดสอนถึงระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง)  
 ปี พ.ศ. 2512 ได้มีการขยายปริมาณงานเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว เมื่อจ านวนนักเรียนที่ต้องการ
เข้าเรียนในวิทยาลัยครูมากขึ้น และความต้องการครูมีมาก จนต้องเปิดสอนให้แก่บุคลลากรภายนอก 
(ภาคค่ า)  
 ปี พ.ศ. 2513 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูประถม (ป.ป.) เพ่ิมขึ้น ตามความ
ต้องการของต้นสังกัดต่างๆ  
 ปี พ.ศ. 2518 ได้มีการตราพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูขึ้นแล้ว วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ได้รับ
การยกฐานะเป็น วิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัตินี้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2519 ท าให้วิทยาลัยครู
มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูระดับ ป.กศ. และป.กศ.ชั้นสูง ตามหลักสูตรสภาการฝึกหัดครู
และเปลี่ยนการจัดสอนภาคนอกเวลามาเป็นการสอนฝึกหัดครูต่อเนื่องแทน 
 ปี พ.ศ. 2521 เริ่มเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี (ค.บ.) เลิกผลิตครูในโครงการฝึกหัดครู ภาค
ต่อเนื่อง โดยที่สถาบัน ได้เล็งเห็นว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าการในจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ 
และน่าน ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของสถาบัน ยังมีวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี เป็นจ านวนมาก ประกอบกับ
ต้นสังกัดของครูเหล่านี้ มีความต้องการจะพัฒนาครูของตนให้มีความรู้และสมรรถภาพสูงขึ้น สถาบัน
โดยความเห็นชอบของสภาฝึกหัดครูจึงได้จัดให้มีการอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษาประจ าการ 
(อคป.) ขึ้น เป็นรุ่นแรกใน ปี พ.ศ. 2522 
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 ปี พ.ศ. 2524 ทางวิทยาลัยได้ขอจัดสรรที่ดิน ต าบลหมอนไม้ ประมาณ 400 ไร่ แต่ทาง
จังหวัดได้ขอจัดสรรให้หน่วยงานอ่ืนๆ ด้วย และส่วนหนึ่งได้จัดท าเป็นสนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ และ
ได้แบ่งสรรที่ดินให้แก่วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ สถาบันได้เข้าไปปักหลักเขตและวัดพ้ืนที่เรียบร้อย ในปี 
พ.ศ. 2530 มีเนื้อที่ 92 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา ซึ่งวิทยาลัยได้พัฒนาที่ดินผืนนี้เป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางการเกษตร และเป็นศูนย์วิจัยค้นคว้าทางเกษตรและเทคโนโลยี 
 ปี พ.ศ. 2526 ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรวิชาเอกเทคนิคการอาชีพ ระดับ ป.กศ. ชั้นสูง 5 
สาขาวิชา ซึ่งนับว่าได้เริ่มขยายฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ออกไปอีกก้าวหนึ่ง 
 ปี พ.ศ. 2527 ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีสาระส าคัญให้
วิทยาลัยครูเป็นสถาบันศึกษาและวิจัยทางการสอนวิชาการต่างๆ และผลิตครูถึงระดับปริญญาตรี ท า
ให้วิทยาลัยครูมีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย จึงได้เปิดสอนวิชาการสาขาอ่ืนในระดับ
อนุปริญญาเพ่ิมขึ้น ในปีการศึกษา 2528 เป็นปีแรก 4 สาขา ได้แก่ ออกแบบประยุกต์ศิลป์, พืชศาสตร์
, ไฟฟ้า และนิเทศศาสตร์ 
 ปี พ.ศ. 2529 ได้จัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) ขึ้นเป็นรุ่นแรก          
ในสาขาวิชาการศึกษาและสาขาวิชาการอ่ืน ทั้งระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี 
 ปี พ.ศ. 2530 ได้เปิดโรงเรียนสาธิตชั้นเด็กเล็กและชั้นอนุบาล ตามที่สภาฝึกหัดครูอนุมัติ 
และมีโครงการขยายเปิดชั้นประถมปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2531 
 ปี พ.ศ. 2533 วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ ได้ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า 
(NIDA) เพ่ือเปิดสอนปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ เป็นรุ่นแรก ตามโครงการ NIDA-
UTC และ ในปี พ.ศ. 2534 วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ ได้ร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการเปิด
สอนภาคพิเศษ ส าหรับสมาชิกหอการค้า เพ่ือรับปริญญาทางบริหารธุรกิจ และยกมาตรฐานทาง
การค้าของจังหวัดอุตรดิตถ์ตามโครงการ EBD-UTC 
 
3. สถำบันรำชภัฎอุตรดิตถ์ 
 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานชื่อ "สถาบันราชภัฎ" แทนวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์จึงมีฐานะเป็นส่วน
ราชการหนึ่งของส านักงานสภาสถาบันราชภัฎ การด าเนินงานของสถาบันขึ้นอยู่กับขอบข่ายที่ก าหนด
ไว้ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฎ พ.ศ. 2537 โดยมีสภาสถาบันราชภัฎ และสภาประจ าสถาบัน
ราชภัฎอุตรดิตถ์ดังกล่าวเป็นผู้ก าหนด 
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4. มหำวิทยำลัยรำชภัฎอุตรดิตถ์  
 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
โปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งได้น าประกาศ
ลงในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 
พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป มีผลท าให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศได้ยกฐานะข้ึนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีรองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล เป็นนายก
สภามหาวิทยาลัย และมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์  ทิศเหนือติดกับถนนอินใจมี  ทิศใต้ติดต่อกับสถานีสื่อสารและโทรคมนาคมของ
กระทรวงมหาดไทย ทิศตะวันออกติดกับวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์และแขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1 
ทิศตะวันตกติดกับถนนเลาะคลองชลประทาน รวมพ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ส่วนกลาง 
วิทยาเขตหมอนไม้ วิทยาเขตล ารางทุ่งกะโล่ วิทยาลัยน่าน และศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ จะมีพ้ืนที่
ทั้งสิ้น 3,038 ไร่ 3 งาน 16 ตารางวา  ซึ่งแบ่งส่วนได้ดังนี้ 
 
ส่วนกลำง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ส่วนกลางมีพ้ืนที่ 190 ไร่ 1 งาน 79 ตารางวา สถานที่นี้
นักศึกษาทุกคณะจะต้องมาท ากิจกรรมต่างๆที่วิทยาเขตส่วนกลาง ในส่วนนี้เป็นที่ตั้งของส านักงาน
อธิการบดี หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ที่ตั้งคณะ 4 คณะ 2 วิทยาลัยของมหาวิทยาลัย คือ คณะ
ครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยนานาชาติ และอีกส่วนหนึ่งเป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ์
 
วิทยำเขตหมอนไม้ 
 เป็นที่ตั้งของคณะเกษตรศาสตร์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตร และเป็น
ศูนย์วิจัยค้นคว้าทางเกษตรและเทคโนโลยี มีเนื้อที่ 92 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา ตั้งอยู่ที่เลขที่ 3 บ้าน
หมอนไม้ ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่จะเป็นอาคารเรียนของคณะ
เกษตรศาสตร์ 
 
วิทยำเขตล ำรำงทุ่งกะโล่ 
 การขยายวิทยาเขตนี้ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ระหว่างการก่อสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 ถึง 2567 
รวมระยะเวลา 15 ปี การจัดตั้งเป็นการแก้ไขปัญหาเนื้อที่ของมหาวิทยาลัยส่วนกลางไม่เพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา จึงขยายวิทยาเขตมาจัดตั้ง ณ บริเวณบึงทุ่งกะโล่ โดยมีแนวคิด
ว่ามหาวิทยาลัยท้องถิ่น การสร้างอาคารต้องสูงไม่เกิน 3 ชั้น และมีความกลมกลืนกับศิลปะของ
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ธรรมชาติเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนและท้องถิ่น มีเนื้อที่ 2,000 ไร่ เป็นที่ตั้งของอาคาร
ต่างๆ เช่น อาคารสาธารณสุขศาสตร์ของสาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
 
พื้นที่กำรศึกษำวิทยำเขตนอกจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยน่าน อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีพ้ืนที่ 730 ไร่ 3 
งาน 29  ตารางวา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ มีพ้ืนที่ 
25 ไร่ 

 
ตรำสัญลักษณ์ประจ ำมหำวิทยำลัย 

ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย คือ รูปพระราชลัญจกรประจ าพระองค์ รัชกาลที่ 9          
มีลักษณะเป็นตรางารูปไข่ กว้าง 5 เซนติเมตร สูง 6.7 เซนติเมตร รูปพระท่ีนั่งอัฐทิศอุทุมพรราชอาสน์ 
ประกอบด้วยวงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น อุ หรือเลข 9 รอบ ๆ มีรัศมี แปลความหมายว่า “ทรงมี
พระบรมเดชานุภาพในแผ่นดิน” ด้านบนของตรา มีอักษรข้อความว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์” 
ด้านล่างของตรามีข้อความว่า “UTTARADIT RAJABHAT UNIVERSITY” ตราสัญลักษณ์ประจ า
มหาวิทยาลัยมี 5 สี ซึ่งมีความหมายดังนี้ 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สีน้ ำเงิน  แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ ให้ก าเนิด และ
พระราชทานนาม “มหาวิทยาลัยราชภัฏ” อันแปลว่านักปราชญ์
แห่งพระราชา 
 

 สีเขียว   แทนค่า แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในแหล่งธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A7
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 สีทอง   แทนค่า ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา  

 

 สีส้ม   แทนค่า ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

 สีขำว   แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่ง 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 
สีประจ ำมหำวิทยำลัย 
 
  
 
 
 

ต้นไม้ประจ ำมหำวิทยำลยั 

 
  
 
 
 

 
 
 
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560 – 2579) 

 
ปรัชญำ   
“มหาวิทยาลัยเพ่ือการศึกษาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” 

 
วิสัยทัศน์   
“มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มี อัตลักษณ์ ดี  เก่ง  มีจิตอาสา                 
เป็นผู้ประกอบการ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรม    
ในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือความเข้มแข็งและยั่งยืน” 
 
 

 “ต้นหำงนกยูงฝร่ัง”  

 คือ ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย เป็นต้นไม้ทรงพุ่ม ดอกสี
แสดหรือสีเหลือง ดูสวยสดใสงดงาม ปลูกได้ง่ายและทนทานต่อ
สภาพอากาศแห้ง มักนิยมปลูกไว้ประดับตามสถานที่ราชการ 
สวนสาธารณะ และตามขอบถนนหนทางต่าง ๆ 
  
 

สีประจ ำมหำวิทยำลัย คือ เขียว - เหลือง หมายถึง มหาวิทยาลัย
อุดมศึกษาของท้องถิ่นที่พร้อมด้วยความสงบ ร่มเย็น ความมีระเบียบและ
สมานสามัคคีเหมาะที่จะเป็นสถานศึกษาหาความรู้ผลิตบัณฑิตท่ีมีความรู้
คุณธรรม 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B9%89%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%A7
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พันธกิจ   
 1. ผลิตบัณฑิตดี มีคุณภาพในการพัฒนาชุมชน ท้องถิ่น 
 2. ผลิตและพัฒนาครูอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานของคุรุสภา  
 3. วิจัย บริการทางวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ในการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
 4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยน้อมน าแนวพระราชด าริมาใช้ในการพัฒนาชุมชน 
ท้องถิ่น 
 5. สร้างเครือข่ายและความร่วมมือภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมพัฒนาท้องถิ่น 
 6. พัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือผลิตบัณฑิตดี มีคุณภาพในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
 2. เพ่ือผลิตและพัฒนาครูอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานของคุรุสภา 
 3. เพ่ือวิจัยบริการวิชาการถ่ายทอดในเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม 
 4. เพ่ือท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยน้อมน าแนวพระราชด าริมาใช้ในการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 
 5. เพ่ือสร้างเครือข่ายและความร่วมมือภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมพัฒนาท้องถิ่น 
 6. เพ่ือพัฒนาระบบการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล 
 
เอกลักษณ์  
“มหาวิทยาลัยของชุมชนท้องถิ่น” 
 
อัตลักษณ์  
“ดี เก่ง มีจิตอาสา พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการ” 
 
ประเด็นยุทธศำสตร์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตครู และบัณฑิตดีมีคุณภาพ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบการบริหาร 
 

 



7 
 

 

โครงสร้ำงกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร 

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 

สภำวิชำกำร คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร 

มำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำ 

- คณะครุศาสตร์ 
- คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 - คณะวิทยาการจัดการ 

 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 - คณะเกษตรศาสตร์ 
 

 
- บัณฑิตวิทยาลัย 
- ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
- วิทยาลัยนานาชาติ 
- วิทยาลัยน่าน 
- ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ 

 

- ส านักงานอธิการบดี 
- สถาบันวิจัยและพัฒนา 
- ส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 

สภำมหำวิทยำลัย 

อธิกำรบดี 

คณะกรรมกำรส่งเสริมกิจกำร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 
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รำยนำมผู้บริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ ปีกำรศึกษำ 2562 
(วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ.2562 -  28 มิถุนายน พ.ศ.2563) 

คณะกรรมกำร ต ำแหน่ง 
1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรอืงเดช  วงศ์หล้า  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
2.  อาจารย์โสตถิผล  มีทรัพย์ ที่ปรึกษาอธิการบดี 
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์ รองอธิการบดี 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัตถา  กรพิทักษ์ รองอธิการบดี 
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชชิญาสุ์  ช่างเรียน รองอธิการบดี  
6.  อาจารย์ ดร.รดี  ธนารักษ์ รองอธิการบดี 
7.  อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ  สุจริต   รองอธิการบดี 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชชัภูมิ  สีชมภู   ผู้ช่วยอธิการบดี 
9.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี  แสงอุทัย  ผู้ช่วยอธิการบดี 
10.  อาจารย์สารัลย์  กระจง ผู้ช่วยอธิการบดี 
11.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา  ธรรมสิทธิ์  คณบดีคณะครุศาสตร์  
12.  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.สมบัติ  เวชกามา (ถึง 11 ก.พ. 63) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
13.  อาจารย์ ดร.สุริยา  ค ากุนะ (12 ก.พ. 63 ถึงปัจจุบัน) คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
14.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ทุ่นใจ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
15.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิราวัฒน์  ชมระกา  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
16.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ใจกล้า  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
17.  รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์  อินทุวงศ์  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
18.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนินท์  นนทโคตร คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
19.  อาจารย์เจนนภนต์  ภาคภูมิ คณบดีวิทยาลัยน่าน 
20.  อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์  จัน่จีน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
21.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  รุจิเมธาภาส   ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
22.  นายปริญญา  บัววังโป่ง    ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
23.  ดร.เสถียรภัคณ์  มุขดี   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
24.  อาจารย์เกวลี  รังษีสุทธาภรณ์   ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

25.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ  ชุมแสง  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
26.  นายพรไชย  สาครเสถียรกุล ผู้อ านวยการกองกลาง 
27.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธิ์  ถนอมพงษ์ชาติ ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 
28.  อาจารย์สารัลย์  กระจง  ผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา

และบูรณาการกับการท างาน 
29.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยันต์  ชนะพรหมมา   ผู้อ านวยการส านักงาน Talent Mobility  
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คณะกรรมกำร ต ำแหน่ง 
30.  อาจารย์ ดร.สุประวีณ์  อ่อนจันทร์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยบริการ จ.แพร่ 
31.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ใจกล้า ผู้อ านวยการโครงการสวนพฤกษศาสตร์ 
32.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัตม์  กมลคุณานนท์ ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป 
33.  นายวิรัตน์  สุกสา ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
34.  นางวารุณี ศรีสอาด ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
35.  นางสาวสินี  กะวิ ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
36.  อาจารย์เอกพงศ์  วรรณจักร์ ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม 
37.  นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

 
 

หลักสูตรที่เปิดสอนในปีกำรศึกษำ 2562 
ที ่ หลักสูตร คณะ 

1 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์ คณะเกษตรศาสตร ์

2 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร ์

3 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์

4 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

5 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร ์

6 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร ์

7 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร ์

8 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนวและบรรณารกัษศาสตร์ คณะครุศาสตร ์

9 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร ์

10 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร ์

11 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร ์

12 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะครุศาสตร ์

13 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร ์

14 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

15 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร ์

16 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร ์

17 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร ์

18 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศลิป์ คณะครุศาสตร ์

19 หลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ปริญญาโท) คณะครุศาสตร ์
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ที ่ หลักสูตร คณะ 

20 หลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ปรญิญาโท) คณะครุศาสตร ์

21 
หลักสตูรครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา 
(ปริญญาเอก) 

คณะครุศาสตร ์

22 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

23 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

24 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส ารวจและภูมสิารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

25 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

26 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการพลงังาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

27 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

28 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

29 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

30 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสอ์ัจฉริยะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

31 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 
(ปริญญาโท) 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

32 หลักสตูรนิตศิาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิติศาสตร ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

33 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

34 หลักสตูรศลิปบณัฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

35 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

36 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

37 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาดนตรีไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

38 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาดนตรีสากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

39 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

40 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

41 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

42 หลักสตูรศลิปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

43  หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

44 หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ์ คณะวิทยาการจัดการ 

45 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ 
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ที ่ หลักสูตร คณะ 

46 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

47 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ คณะวิทยาการจัดการ 

48 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธรุกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ 

49 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการ 

50 หลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์ คณะวิทยาการจัดการ 

51 หลักสตูรบญัชีบัณฑติ  คณะวิทยาการจัดการ 

52 หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ปรญิญาโท) คณะวิทยาการจัดการ 

53 หลักสตูรบญัชมีหาบณัฑิต (ปรญิญาโท) คณะวิทยาการจัดการ 

54 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

55 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคม ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

56 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

57 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

58 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

59 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

60 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

61 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

62 หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

63 หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ปริญญาโท) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

64 
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ปรญิญาโท) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

65 
หลักสตูรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ปรญิญาเอก) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

66 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาต ิ

67 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาต ิ

68 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ วิทยาลัยน่าน 

69 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยน่าน 
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จ ำนวนนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2562 
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2563) 

คณะ ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก ผลรวมทั้งหมด 
เกษตรศาสตร์ 100 - - 100 
ครุศาสตร์ 3,383 151 15 3,549 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 418 5 - 423 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,167 - - 1,167 
วิทยาการจัดการ 980 24 - 1,004 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 387 25 3 415 
วิทยาลัยนานาชาติ 87 - - 87 
วิทยาลัยน่าน 236 - - 236 

รวมทั้งหมด 6,758 205 18 6,981 
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จ ำนวนอำจำรย์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2563) 

ที ่ คณะ 
จ ำนวน
อำจำรย ์

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน
ลำ

ศึกษำ
ต่อ 

ศ. รศ. ผศ. อ. รวม เอก โท ตรี รวม 

1 คณะเกษตรศาสตร์ 17 0 0 3 14 17 8 9 0 17 1 

2 คณะครุศาสตร์ 68 0 4 12 52 68 32 35 1 68 3 

3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 51 0 0 21 30 51 13 38 0 51 - 

4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 87 0 0 10 77 87 27 58 2 87 2 

5 คณะวิทยาการจัดการ 59 0 0 17 42 59 27 31 1 59 2 

6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 84 0 5 23 56 84 47 37 0 84 5 

7 วิทยาลัยนานาชาติ 16 0 1 2 13 16 4 11 1 16 2 

8 วิทยาลัยน่าน 15 0 0 2 13 15 3 12 0 15 - 

รวมทั้งหมด 397 0 10 90 297 397 161 231 5 397 15 

 
 

จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  
(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2563) 

ประเภทบุคลำกรสำยสนับสนุน รวม 

1. ข้าราชการ 10 
2. ลูกจ้างประจ า 8 
3. พนักงานมหาวิทยาลัย 278 
4. พนักงานชั่วคราว 166 
5. พนักงานราชการ 22 

รวม 484 
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7. ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ 
ข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีกำรศึกษำ 2561 กำรปรับปรุง/กำรพัฒนำปีกำรศึกษำ 2562 

ข้อเสนอแนะในภำพรวม 
การจัดท าแผนการด าเนินงานทุกแผนงานควรก าหนด
ตัวชี้วัดและวิธีการวัดความส าเร็จให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของแผนที่ตั้งไว้  

 
1. มหาวิทยาลัยมีการก าหนดตัวชี้วัดตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยจ าแนกรายยุทธศาสตร์ 
เป้าหมาย วัตถุประสงค์ในแต่ละเป้าหมาย  โครงการ
หลักภายใต้แผนยุทธศาสตร์  และได้มีการประชุมชี้แจง
ให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยรับทราบ เพ่ือเป็น
กรอบในการจัดท าแผนงานและโครงการของแต่ละ
หน่วยงานให้มีความสอดคล้องกับเป้าหมายหลักของ
มหาวิทยาลัย ตัวอย่างการก าหนดตัวชี้วัด เช่น  
ยุทธศำสตร์ที่ 1 : กำรพัฒนำท้องถิ่น 
เป้าหมายด้านเศรษฐกิจ (ยกระดับผลิตภัณฑ์) 
: ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1. ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับ จ านวน 10 ผลิตภัณฑ์ (สินค้า บริการ     
แหล่งท่องเที่ยว) 
2. จ านวนองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมของอาจารย์
หรือนักศึกษาที่ด าเนินการร่วมกับชุมชนไม่น้อยกว่า    
10 องค์ความรู้ต่อจังหวัด 
3. จ านวนอัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และ
ยกระดับ จ านวน 1 อัตลักษณ์ต่อจังหวัด 
4. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อ
จังหวัด อย่างน้อย 250 คน (25 คนต่อผลิตภัณฑ์)  
5. จ านวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการ
เรียนการสอนกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อย่างน้อย 2 
รายวิชา (ต่อผลิตภัณฑ์) 
6. รายได้ของผู้ประกอบการ/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
เพ่ิมข้ึนหรือลดต้นทุนการผลิตได้ร้อยละ 5  
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1. ผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนา
และยกระดับให้มีมาตรฐานและคุณภาพที่สูงขึ้น       
ตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) และ GMP 
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ข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีกำรศึกษำ 2561 กำรปรับปรุง/กำรพัฒนำปีกำรศึกษำ 2562 
เป้าหมาย : พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ 
1. จ านวนโครงการมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
ร่วมกันด าเนินการเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื้นท่ี 38 โครงการ 
2. จ านวนครัวเรือนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเข้ามา       
ให้ความรู้ และร่วมพัฒนาแก้ไขเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต
และยกระดับรายได้ครัวเรือน 100 ครัวเรือน/จังหวัด 
3.ร้อยละของครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ พ้นเกณฑ์
ความยากจนและ/หรือ  ยกระดับรายได้ครัวเรือน       
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
4.ร้อยละรายได้ของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารว่ม
โครงการเพิ่มข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 
5.จ านวนรายวิชาในหลักสูตรที่มีการบูรณาการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้กับคนในชุมชนไม่น้อยกว่า 2 รายวิชา 
6. ร้อยละของจ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชน
ฐานราก  ต่อจ านวนนักศึกษาในรายวิชาที่เก่ียวข้อง     
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10  
7.จ านวนองค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมของอาจารย์
หรือนักศึกษาที่ด าเนินการร่วมกับชุมชนไม่น้อยกว่า 1 
องค์ความรู้ต่อจังหวัด 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1.ประชาชนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้สูงขึ้น
และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นทั้งกายใจ สติปัญญา อารมณ์
และสังคม 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 และ 3  กำรผลิตครู และบัณฑิตดี      
มีคุณภำพ  / ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
เป้าหมาย : พัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ     
ในศตวรรษท่ี 21 
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ข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีกำรศึกษำ 2561 กำรปรับปรุง/กำรพัฒนำปีกำรศึกษำ 2562 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ  
1.นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริมสร้างทักษะการ
สื่อสารผ่านการสอบมาตรฐาน CEFR ระดับ B1 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1.นักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการมีความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษที่เพ่ิมสูงขึ้น ยกระดับมาตรฐานความเป็น
ครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 
เป้าหมาย : จัดการศึกษาตามนโยบายทวิภาคี (สหกิจ
ศึกษา) (Work Integrated Learning: WIL) 
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ      
1.นักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ผ่านการอบรมหลักสูตรเตรียมความพร้อมมากกว่า   
ร้อยละ 80 
2.เกิดข้อตกลงความร่วมมือกับเครือข่ายสถาน
ประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน อย่างน้อย 10 แห่ง  
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เกิดสหกิจศึกษา
นานาชาติ อย่างน้อย 1 หลักสูตร 
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
1.อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เกิดความรู้
ความเข้าใจเรื่องรูปแบบสหกิจศึกษาและการจัดการ
เรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน (WIL) อย่าง
น้อยร้อยละ 80 
และจากการก าหนดตัวชี้วัดดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้มี
การจัดท าประกาศรับข้อเสนอโครงการที่ชัดเจนเพ่ือให้
ทุกหน่วยงานเสนอโครงการมารองรับ และได้มีการ
ก าหนดกระบวนการและกลไกในการติดตามและ
ประเมินผลความส าเร็จไว้อย่างชัดเจน 
 
2. ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและ
ตรวจสอบภายในจัดประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ.2562 สู่การปฏิบัติ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
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ข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีกำรศึกษำ 2561 กำรปรับปรุง/กำรพัฒนำปีกำรศึกษำ 2562 
2563 ณ ห้องประชุม FMS 101 คณะวิทยาการจัดการ 
ให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ และ
มหาวิทยาลัย โดยได้อธิบายวิธีการจัดท าแผน เช่น  
การเขียนวัตถุประสงค์ การก าหนดตัวชี้วัด การประเมิน
ความส าเร็จของแผน เป็นต้น ซึ่งสามารถน าไปใช้ในการ
จัดท าแผนทั้ง 14 แผนตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏ พ.ศ.2562 ได้ 

องค์ประกอบที่ 1 : กำรผลิตบัณฑิต 
1. ควรทบทวนระบบกลไกการส่งเสริมและสนับสนุน
อาจารย์ในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการโดยก าหนด
กลุ่มเป้าหมาย ก าหนดวิธีการ แนวทางในการบริหาร
และการพัฒนา รวมทั้งก าหนดวิธีการก ากับติดตาม     
ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 
2. การจัดบริการนักศึกษาทั้งด้านการแนะแนวการใช้
ชีวิตและการเข้าสู่อาชีพ การให้ข้อมูลหน่วยงานที่
ให้บริการ และการเตรียมความพร้อม ควรมีความ
หลากหลายสอดคล้องกับบริบทและความจ าเป็น  
3. ในการประเมินคุณภาพการให้บริการนักศึกษา 
นอกเหนือจากความพึงพอใจควรมีการติดตาม
ผลส าเร็จภายหลังการให้ค าปรึกษา 

 
1. มีการทบทวนระบบกลไกการส่งเสริมและสนับสนุน
อาจารย์ในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการโดยมีการ
ปรับปรุงแนวปฏิบัติในการประเมินผลการสอนส าหรับ
เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือให้สะดวก
และเพ่ิมช่องทางให้คณาจารย์เลือกวิธีการได้ง่ายขึ้น 
2. มีการจัดอบรมและให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือ
กลุ่มย่อยโดยก าหนดให้มีกลุ่มละไม่เกิน 10 คน        
เพ่ือจะได้ระบุปัญหาที่เก่ียวข้องกับการจัดท าผลงาน
ทางวิชาการรวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการต่างๆ           
ที่เก่ียวข้องได้ชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้คณาจารย์สามารถน า
ผลงานที่ก าลังจะเริ่มหรืออยู่ระหว่างด าเนินการ        
มาปรึกษาหรือสอบถามแนวทางในการปฏิบัติ               
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด  โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการเสนอแนวทางการพัฒนาอาจารย์        
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้นโดยมีตัวแทน    
จากแต่ละคณะเพ่ือที่จะได้ทราบถึงปัญหาต่างๆ ภายใน
คณะ 
3. กองพัฒนานักศึกษามีการจัดบริการด้าน 
ที่ปรึกษาที่หลากหลาย โดยการเชิญผู้มีความเชี่ยวชาญ
ด้านการให้ค าปรึกษามาให้ค าปรึกษาทุกบ่ายวันพุธ 
(เวลา 13.00 – 16.30 น.) ณ ห้องให้ค าปรึกษา และ 
ให้ค าปรึกษาผ่านทางโทรศัพท์และระบบโซเซียลมีเดีย 
นอกจากการให้ค าปรึกษาด้านการใช้ชีวิต  
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การเข้าสู่อาชีพ กองพัฒนานักศึกษา ยังมีบริการให้
ค าปรึกษาด้านอื่นๆ ได้แก่ การให้ค าปรึกษา 
ด้านสุขภาพ การให้ค าปรึกษาด้านการออกก าลังกาย 
การให้ค าปรึกษาด้านการจัดกิจกรรมนักศึกษา  
การให้ค าปรึกษาด้านการพักอาศัยในหอพักนักศึกษา 
4. กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการพัฒนาระบบ 
การให้ค าปรึกษาออนไลน์ โดยให้ อาจารย์ที่ปรึกษา 
ทุกหลักสูตร ทุกชั้นปี ใช้โปรแกรมดังกล่าวในการ 
ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
5. กองพัฒนานักศึกษา ได้ด าเนินการติดตามผลการ   
ให้ค าปรึกษาจากนักศึกษาที่มาขอรับค าปรึกษา ณ    
ห้องให้ค าปรึกษา โดยในปีการศึกษา 2562 ซึ่งมี
นักศึกษามาขอรับค าปรึกษา จ านวน 57 คน พบว่า 
แก้ปัญหาส าเร็จ จ านวน 55 คน แก้ปัญหาไม่ส าเร็จ 
จ านวน 2 คน 

องค์ประกอบที่ 2 : กำรวิจัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ควรร่วมกับนักบริหาร
โครงการวิจัยที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้นักวิจัยส่ง
ผลงานวิชาการตีพิมพ์ โดยระบุถึงประโยชน์ที่จะได้รับ
จากการตีพิมพ์เผยแพร่ ด าเนินการหากลไกท่ีกระตุ้น   
ให้เกิดการเขียนผลงานอยู่ทุกช่วงเวลา ไม่ใช่เขียน
ผลงานเฉพาะช่วงที่เข้ารับการอบรม 

 
        มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา          
ได้ร่วมกับหัวหน้าชุดโครงการวิจัยในการออกแบบ
กลไกการด าเนินงานวิจัยที่มีการตีพิมพ์ผลงานตลอด
ระยะเวลาการท าวิจัย โดยมีระบบการด าเนินงานดังนี้ 
       1. สถาบันวิจัยและพัฒนาออกแบบให้มีการเขียน
บทความวิจัยและการตีพิมพ์ โดยการระบุในสัญญา     
รับทุนเพื่อให้นักวิจัยได้ออกแบบการเขียนบทความ
วิจัยตั้งแต่เริ่มกระบวนการท าวิจัย 
        2. หัวหน้าโครงการ/หัวหน้าชุดโครงการ/
ผู้จัดการโครงการ ซึ่งเป็นผู้บริหารทุนวิจัยระดับชุด
โครงการ จะกระตุ้นให้นักวิจัยรายงานผลการด าเนิน
โครงการในรูปแบบบทความวิจัยในการรายงาน
ความก้าวหน้า ตามระยะที่ระบุในสัญญาทุนวิจัย เช่น 
3 เดือน 6 เดือน 9 เดือน ขึ้นอยู่กับแหล่งทุน เป็นต้น 
เพ่ือให้นักวิจัยได้มีร่างบทความวิจัยในช่วงที่ด าเนินงาน
วิจัย 
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        3. เมื่อนักวิจัยได้ส่งรายงานความก้าวหน้าเพ่ือ
ขอรับงบประมาณสนับสนุนงวดสุดท้าย จะให้มีการส่ง
ร่างบทความวิจัยที่จะตีพิมพ์ โดยระบุชื่อวารสารที่
ต้องการตีพิมพ์ เพ่ือให้อนุกรรมการกลั่นกรองงานวิจัย
ตรวจสอบถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
การตีพิมพ์ และอาจมีข้อเสนอแนะให้เปลี่ยนวารสาร 
เพ่ือให้ได้รับโอกาสในการตีพิมพ์มากข้ึน  
        จะเห็นได้ว่า มีการพัฒนาในส่วนของ
กระบวนการส่งเสริม และสนับสนุนการตีพิมพ์ และ
การท าผลงานวิชาการตลอดระยะการท างานวิจัยโดยมี
การร่วมมือกับนักบริหารโครงการวิจัย ตั้งแต่ต้นทาง 
คือการสร้างการรับรู้ในสัญญาทุน กลางทางคือการ
กระตุ้นให้เขียนบทความวิจัยในการรายงาน
ความก้าวหน้า และปลายทางคือการส่งร่างบทความ
วิจัย พร้อมระบุวารสารที่ต้องการตีพิมพ์ เพ่ือให้
ผู้ทรงคุณวุฒิได้พิจารณาความเป็นไปได้และความ
เหมาะสม พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการส่งตีพิมพ์  

องค์ประกอบที่ 3 : กำรบริกำรวิชำกำร 
เขียนรายงานผลให้มีความเชื่อมโยงตั้งแต่ตามเกณฑ์
มาตรฐานข้อ 1-6 คือ การก าหนดพื้นที่ / การวางแผน
บริการวิชาการ / ความเข้มแข็ง / ความยั่งยืน 

 
ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงการเขียนรายงาน      
ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงตามเกณฑ์มาตรฐานข้อ 1-6 
คื อ  กา รก าหนด พ้ืนที่ เ ป้ าหมาย  การว า งแผน            
การด าเนินงานตามวงจร PDCA ร่วมกันกับทุกคณะ
และหน่ วยงานภายนอก ในการ พัฒนาท้ องถิ่ น              
ที่สอดคล้องกับบริบท ปัญหา และความต้องการของ
ท้องถิ่น ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย     
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ส่งผลให้ชุมชนเกิดการด าเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง และเกิดชุมชนต้นแบบด้านการ
พ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน 
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องค์ประกอบที่ 4 : ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำม
เป็นไทย 
1.มหาวิทยาลัยโดยกองศิลปวัฒนธรรม ควรก าหนด
นโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทยตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัยและจัดท า
แผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยให้ชัดเจน 
2.ควรจัดตั้งคณะกรรมการด าเนินงานขับเคลื่อน
กิจกรรม/โครงการตามแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย ก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนร่วมกับหน่วยงานระดับคณะ/
หลักสูตร เพ่ือเชื่อมโยงกับการบูรณาการกับการเรียน
การสอนหรือการบริการวิชาการหรือวิจัย 
3.ควรก าหนดมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสะสม
เป็นองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่น าไปสู่ความภูมิใจ
ในความเป็นไทย 

 
 
1.มหาวิทยาลัยโดยกองศิลปวัฒนธรรมมีนโยบาย    
เพ่ืออนุรักษ์ท านุบ ารุงส่งเสริม การเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยมีการบูรณาการ
การการเรียนการสอน หรือบริการทางวิชาการหรือ
การวิจัยกับนักศึกษาโดยผ่านทางคณะ หลักสูตร หรือ
เข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก เช่น ศูนย์การ
เรียนรู้ชุมชน 
2.มหาวิทยาลัยโดยกองศิลปวัฒนธรรมได้มีการ
ด าเนินงานการขับเคลื่อนโครงการหรือกิจกรรมตาม
แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการของกองศิลปวัฒนธรรม    
และมีการจัดท าค าสั่งโดยมหาวิทยาลัยให้มี
คณะกรรมการต่าง ๆ เพ่ือด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมจากบุคลากรของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย
จากหน่วยงานต่างๆ เช่นระดับคณะ เพ่ือเชื่อมโยง
โครงการหรือกิจกรรม กับการบูรณาการด้านการเรียน
การสอนหรือการบริการวิชาการหรือการวิจัย 
3. มหาวิทยาลัยโดยกองศิลปวัฒนธรรมได้ด าเนินการ
ก าหนดมาตรฐานทางด้านศิลปวัฒนธรรม โดยมีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในรูปแบบต่างๆ เช่น เอกสาร 
ภาพถ่าย เพื่อให้เป็นมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรม 

องค์ประกอบที่ 5 : กำรบริหำรจัดกำร 
1.ควรมีการน าข้อมูลต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตรที่
ค านวณได้ มาค านวณหาจุดคุ้มทุน และความคุ้มค่าใน
การด าเนินงานของแต่ละหลักสูตร เพื่อเผยแพร่แก่
ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการ
หลักสูตร การปรับปรุงคุณภาพหลักสูตรให้มี
ความสามารถในการแข่งขันมากข้ึน   
2. การวิเคราะห์ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่ได้ ควรมีการวิเคราะห์ในเชิงผลลัพธ์     
ที่เกิดขึ้น ว่าจากต้นทุนท่ีใช้ไปสามารถสร้างผลลัพธ์ 

 
1.มหาวิทยาลัยโดยกองนโยบายและแผนได้มีการ
ค านวณต้นทุนต่อหน่วยในระดับหลักสูตรจ านวนทั้งสิ้น 
69 หลักสูตร และท าหนังสือแจ้งผลการค านวณต้นทุน 
ไปยังส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและ
ตรวจสอบภายในเพื่อแจ้งต่อคณะต่างๆ เพื่อส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละ
หลักสูตรเพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 
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ข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีกำรศึกษำ 2561 กำรปรับปรุง/กำรพัฒนำปีกำรศึกษำ 2562 
และผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพที่เป็นรูปธรรมที่
เห็นได้ชัดเจนมากน้อยเพียงใด เช่น ต้นทุนต่อหน่วยใน
การพัฒนาอาจารย์ของแต่ละหน่วยงาน สามารถ
ผลลัพธ์เชิงคุณภาพอย่างไร เช่น จ านวนผลงานวิชาการ
ที่เพ่ิมขี้น จ านวนอาจารย์ที่ท าเข้าสู่ต าแหน่ง ซึ่งจะ
สามารถวิเคราะห์เปรียบเทียบถึงความคุ้มค่า 
ประสิทธิภาพหรือประสิทธิผลที่เกิดขึ้นจริงได้ชัดเจน
ยิ่งขึ้น 

และโอกาสในการแข่งขัน ของคณะและหลักสูตรของ
ตนเองตามเกณฑ์การประกันคุณภาพ 
2.ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กองนโยบายและแผน
ด าเนินการวิเคราะห์ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลที่ได้ มีการวิเคราะห์ในเชิงผลลัพธ์จากการ
ใช้งบประมาณ พบว่า   
1.มิติประสิทธิผลในการด าเนินงานตามโครงการ
ยุทธศาสตร์และตามแผนปฏิบัติราชการ  
1.1 ผลการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
มีผลการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนทั้งสิ้น 45 
โครงการ  ผลลัพธ์ของการด าเนินงานส่วนใหญ่
ตอบสนองเป้าหมายด้านเศรษฐกิจร้อยละ 40.00 
รองลงมาเป็นด้ านสั งคมร้อยละ 26.67   ด้ าน
สิ่งแวดล้อมร้อยละ 20.00   และด้านการศึกษาร้อยละ 
13.33   
1.2 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 มีการจัดการเรียนการสอน 
92 หลักสูตร กับนักศึกษาจ านวน 8,114 คน  ด้าน
โครงการวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ 172 โครงการ  
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 64 โครงการ และ
โครงการตามแนวพระราชด าริ  6 โครงการ 
2. มิติความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ด้านสภาพแวดล้อมการจัดการเรียนการสอน พบว่า 
นักศึกษาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อม
การจัดการเรียนการสอน ในระดับคะแนน  4.11 จาก
คะแนนเต็ม 5  
ด้านการพัฒนานักศึกษา พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจต่อการพัฒนานักศึกษา ในระดับคะแนน  
4.03 จากคะแนนเต็ม 5 
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ข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีกำรศึกษำ 2561 กำรปรับปรุง/กำรพัฒนำปีกำรศึกษำ 2562 
3. มิติประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณด้านการ
จัดการเรียนการสอน  
ส่วนใหญ่จัดสรรงบประมาณให้กับหลักสูตรตาม
หลักเกณฑ์การจัดสรรของมหาวิทยาลัย โดยร้อยละ 
71.43 เห็นว่างบประมาณที่ได้รับเพียงพอ ร้อยละ 
28.57 เห็นว่าไม่เพียงพอ โดยคณะที่มีต้นทุนในด้าน
การจัดการเรียนการสอนต่อหัวนักศึกษาสูงเนื่องจากมี
จ านวนนักศึกษาค่อนข้างน้อยได้แก่                    
คณะเกษตรศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ
วิทยาลัยนานาชาติ ตามล าดับ 
4. มิติความคุ้มค่าในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและ
นักศึกษา 
ด้านพัฒนาบุคลากร พบว่า มีต้นทุนเฉลี่ยลดลงจาก
ปีงบประมาณ 2561 เป็นเพราะนโยบายในการลด
ต้นทุนของมหาวิทยาลัย  ส่วนด้านพัฒนานักศึกษา     
ในภาพรวมพบว่า มีต้นทุนในการพัฒนานักศึกษาที่
เพ่ิมข้ึน สูงกว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เล็กน้อย
ทั้งนี้เป็นเพราะนักศึกษามีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม
นักศึกษาเพ่ิมข้ึนส่งผลให้คณะต่างๆ ต้องสนับสนุน
งบประมาณในการพัฒนานักศึกษาเพ่ิมขึ้น 
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บทท่ี 2 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 20 ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 ดังนี้ 
 

องค์ประกอบที่ 1 การผลติบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
สูตรค านวณ 

คะแนนท่ีได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่สถาบันรบัผิดชอบ 

  
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

ที ่ รหัส หลักสูตร เฉลี่ย 

1 กษ.01 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์ 3.30 

2 กษ.02 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3.44 

3 คศ.01 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการประถมศึกษา 3.54 

4 คศ.02 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 3.63 

5 คศ.03 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 3.47 

6 คศ.04 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ 3.59 

7 คศ.05 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 3.62 

8 คศ.06 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนวและบรรณารกัษศาสตร์ 3.07 

9 คศ.07 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพวิเตอร์ 3.51 

10 คศ.08 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชานาฏศิลป์ 3.38 

11 คศ.09 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาพลศึกษา 3.35 

12 คศ.10 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 3.53 

13 คศ.11 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 3.48 

14 คศ.12 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3.37 
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ที ่ รหัส หลักสูตร เฉลี่ย 

15 คศ.13 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 3.53 

16 คศ.14 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 3.78 

17 คศ.15 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสังคมศึกษา 3.82 

18 คศ.16 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศลิป ์ 3.79 

19 คศ.17 หลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ปริญญาโท) 3.79 

20 คศ.18 หลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ปรญิญาโท) 4.01 

21 คศ.19 หลักสตูรครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา (ปริญญาเอก) 3.89 

22 ทอ.01 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์ 3.92 

23 ทอ.02 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 3.38 

24 ทอ.03 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส ารวจและภูมสิารสนเทศ 3.59 

25 ทอ.04 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 3.44 

26 ทอ.05 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการพลงังาน 3.60 

27 ทอ.06 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 3.61 

28 ทอ.07 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 3.81 

29 ทอ.08 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส ์ 3.25 

30 ทอ.09 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสอ์ัจฉริยะ 3.63 

31 ทอ.10 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (ปริญญาโท) 3.68 

32 มส.01 หลักสตูรนิตศิาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิติศาสตร ์ 3.28 

33 มส.02 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  3.60 

34 มส.03 หลักสตูรศลิปบณัฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม 3.87 

35 มส.04 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 3.18 

36 มส.05 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 3.52 

37 มส.06 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาดนตรีไทย 3.77 

38 มส.07 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาดนตรีสากล 3.74 

39 มส.08 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 3.43 

40 มส.09 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3.33 

41 มส.10 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3.68 
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ที ่ รหัส หลักสูตร เฉลี่ย 

42 มส.11 หลักสตูรศลิปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป ์ 3.75 

43 มส.12  หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม 3.18 

44 วจ.01 หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 3.67 

45 วจ.02 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ 3.23 

46 วจ.03 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.71 

47 วจ.04 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์ 3.63 

48 วจ.05 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธรุกิจบริการ 3.81 

49 วจ.06 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 3.51 

50 วจ.07 หลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร ์ 3.66 

51 วจ.08 หลักสตูรบญัชีบัณฑติ  3.81 

52 วจ.09 หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ปรญิญาโท) 3.81 

53 วจ.10 หลักสตูรบญัชีบัณฑติ (ปริญญาโท) 2.93 

54 วท.01 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3.87 

55 วท.02 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคม ี 3.46 

56 วท.03 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 3.75 

57 วท.04 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.74 

58 วท.05 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.62 

59 วท.06 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 3.48 

60 วท.07 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3.53 

61 วท.08 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 3.44 

62 วท.09 หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 3.85 

63 วท.10 หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ปริญญาโท) 3.34 

64 วท.11 
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ปริญญาโท) 

3.31 

65 วท.12 
หลักสตูรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ปริญญาเอก) 

3.16 

66 วนช.01 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาจีนธุรกิจ 3.35 

67 วนช.02 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ 3.25 
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ที ่ รหัส หลักสูตร เฉลี่ย 

68 วนน.01 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ 3.65 

69 วนน.02 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 3.61 

ผลรวมค่าคะแนนของทุกหลักสูตร 245.31 

จ านวนหลกัสูตรทั้งหมด 69 

คะแนนที่ได้ 3.56 

 
 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

3.51 คะแนน 3.56 คะแนน บรรลุ 3.56 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2   อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 =  
ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกตามสูตร 

 จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 

ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 

อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 161 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 397 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 40.55 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

คะแนนที่ได้ คะแนน 5 
 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

ร้อยละ 40 ร้อยละ 40.55 บรรลุ 5 คะแนน 
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ตวับ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า   
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

x 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

x 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 

ศาสตราจารย์ คน 0 
รองศาสตราจารย์ คน 10 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 90 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ  คน 100 
อาจารย์ประจ าที่มีคุณสมบัติครบในการขอต าแหน่งทางวิชาการ คน 365 
อาจารย์ประจ าที่มีคุณสมบัติยังไม่ครบในการขอต าแหน่งทางวิชาการ คน 17 
อาจารย์ประจ าที่ไม่มีสิทธิ์ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ คน 15 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 397 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ  ร้อยละ 25.19 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ร้อยละ 
 

60 ขึ้นไป 

คะแนนที่ได้ คะแนน 2.10 
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สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

ร้อยละ 25 ร้อยละ 25.19 บรรลุ 2.10 คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ

นอกเวลาแก่นักศึกษา 
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผล 
การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
 
ผลการด าเนินงาน 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์  จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชี วิต  และ 

การเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา ผ่านระบบการให้ค าปรึกษา ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ระบบ ดังนี้ 
ระบบที่ 1 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งได้มอบหมายให้คณะ/วิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ 

ตั้งแต่แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา จัดตารางการให้ค าปรึกษา และประเมินผลการให้ค าปรึกษา 
ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษาและส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ ด าเนินการพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการการให้ค าปรึกษา
และขอรับค าปรึกษาระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาในความรับผิดชอบ โดยในระบบนักศึกษาสามารถ
ขอรับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงสามารถนัดหมายเพ่ือขอพบอาจารย์ที่ปรึกษา
ได้ นอกจากนี้ ยังสามารถให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มได้อีกด้วย (เอกสาร 1.4-1(1)) 

ในปีการศึกษา 2562 มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาผ่านระบบอาจารย์ 
ที่ปรึกษาออนไลน์ จ านวน 21 คน จากอาจารย์ที่ปรึกษา จ านวน 271 คน คิดเ ป็นร้อยละ 7.75  
ของอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งหมด (เอกสาร 1.4-1(2)) 

ระบบที่  2 ห้องให้ค าปรึกษา ซึ่ งมอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี   
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้มอบหมายให้ นางนลินรัตน์  วิเทศสนธิ นักวิชาการ
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ศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่มาขอรับค าปรึกษา ณ ห้องให้ค าปรึกษา งานแนะแนว
สนเทศและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารราชภัฏอุตรดิตถ์พลาซ่า (เอกสาร 1.4-1(3)-(4))  

ทั้งนี้ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญในการให้ค าปรึกษา (ด้านจิตวิทยา) จากคณะครุศาสตร์ มาให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาทุกวันพุธ เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องให้ค าปรึกษา งานแนะแนวสนเทศและทุนการศึกษา กอง
พัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารราชภัฏอุตรดิตถ์พลาซ่า (เอกสาร 1.4-1(5)) 

ในปีการศึกษา 2562 มีนักศึกษามาขอรับค าปรึกษา ณ ห้องให้ค าปรึกษา จ านวน 57 คน เรื่องที่มา
ปรึกษาได้แก่ การเรียน การเงิน และเรื่องส่วนตัว สามารถสรุปเป็นข้อมูลได้ดังนี้ 

 
ตารางที่ 1.1 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผู้ขอรับค าปรึกษา ณ ห้องให้ค าปรึกษา ปีการศึกษา 2562 

จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 15 26.32 
หญิง 42 73.68 
รวม 57 100.00 

 
จากตารางที่ 1.1 พบว่า นักศึกษาที่มาขอรับค าปรึกษา มีจ านวนทั้งสิ้น 57 คน เป็นชาย จ านวน 15 

คน คิดเป็นร้อยละ 26.32 เป็นหญิง จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 73.68 
 
ตารางที่  1 .2  แสดงจ านวนและร้อยละของประเด็นที่ ผู้ ขอรับค าปรึกษาขอค าปรึกษา  

ณ ห้องให้ค าปรึกษา ปีการศึกษา 2562 
 

ประเด็น จ านวน (คน) ร้อยละ 
ปัญหาด้านการเรียน 14 24.56 
ปัญหาด้านการเงิน 37 64.91 
ปัญหาส่วนตัว 6 10.53 

รวม 57 100.00 
 

จากตารางที่ 1.2 พบว่า ประเด็นที่นักศึกษาขอรับค าปรึกษาส่วนใหญ่ คือปัญหาด้านการเงิน จ านวน 
37  คน  คิ ด เป็ น ร้ อยละ  64 . 91  รองล งมาคื อ  ปัญหาด้ านการ เ รี ยน  จ านวน  14  คน  คิ ด เป็ น 
ร้อยละ 24.56 อันดับที่ 3 คือ ปัญหาส่วนตัว จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 10.53 

(เอกสาร 1.4-1(6)) 
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นอกจากการให้ค าปรึกษาผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และห้องให้ค าปรึกษาแล้ว มหาวิทยาลัย      
ยังแนะน าการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาผ่านกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 25 
มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยได้แนะน าข้อมูลเบื้องต้นของมหาวิทยาลัย 
บริการและสวัสดิการส าหรับนักศึกษา หลักสูตรและการลงทะเบียน และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา นอกจากนี้ 
ได้เรียนเชิญ นายพงศิษฐ์  ด่านประเสริฐกุล ผู้จัดการส านักงานภูมิภาค www.jobbkk.com บรรยายพิเศษ 
เรื่อง “ทักษะที่จ าเป็นส าหรับการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย” (เอกสาร 1.4-1(7)) 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.4-1(1) คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ 
1.4-1(2) สถิติการเข้าใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ ปีการศึกษา 2562 
1.4-1(3) ค าสั่งกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง มอบหมายงานให้บุคลากร

กองพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 ข้อ 9 (9.1) 
1.4-1(4) ภาพถ่ายห้องให้ค าปรึกษา งานแนะแนวสนเทศและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 

อาคารราชภัฏอุตรดิตถ์พลาซ่า 
1.4-1(5) บันทึกข้อความคณะครุศาสตร์ ที่ คศ.0019/2562 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 เรื่อง ขอส่ง

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญการให้ค าปรึกษา (จิตวิทยา) 
1.4-1(6) สถิติการให้ค าปรึกษา ปีการศึกษา 2562 
1.4-1(7) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมการปฐมนิเทศและค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา  

ปีการศึกษา 2562 
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2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ ยวกับกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร     
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

1. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (www.uru.ac.th) 
2. เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา (http://sdd.uru.ac.th/) 
3. เว็บไซต์กองบริการการศึกษา (http://academic.uru.ac.th/academic/index.php) 
4. เว็บไซต์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (http://arit.uru.ac.th/) 
5. face book page มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 (https://www.facebook.com/UttaraditRajabhatUniversity/) 
6.  face book page กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

(https://www.facebook.com/uru.devdiv/) 
7.  face book page กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

(https://www.facebook.com/academic.uru.ac.th/) 
8.  face book page ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

(https://www.facebook.com/arit.uru.ac.th/) 
9. face book page งานแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

(https://th-th.facebook.com/guidance.uru) 
10. บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
11. หนังสือเวียน 

 
ตัวอย่างข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการนักศึกษาผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร เช่น 
- กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563 (ออนไลน์) วันที่ 21 มิถุนายน 2563           

ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 (ออนไลน์) วันที่ 27-29 

พฤษภาคม 2563 ของกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
- หลักสูตรการเรียนออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์

ไทย (TCU)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 
เศรษฐศาสตร์เพ่ือการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษ
ที่ 21 

 
 
 

http://www.uru.ac.th/
http://sdd.uru.ac.th/
http://academic.uru.ac.th/academic/index.php
http://arit.uru.ac.th/
https://www.facebook.com/UttaraditRajabhatUniversity/
https://www.facebook.com/uru.devdiv/
https://www.facebook.com/academic.uru.ac.th/
https://www.facebook.com/arit.uru.ac.th/
https://th-th.facebook.com/guidance.uru
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แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา เช่น 
-  โ คร งก ารส่ ง เ ส ริ มนั กศึ กษาท า ง านหาราย ได้ ร ะห ว่ า ง เ รี ยน  ภาค เ รี ยนที่  1 / 2563  

(เฉพาะนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019)  
ของงานแนะแนวสนเทศและทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

- โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 
19 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.4-2(1) เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (www.uru.ac.th) 
1.4-2(2) เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา (http://sdd.uru.ac.th/) 
1.4-2(3) เว็บไซต์กองบริการการศึกษา (http://academic.uru.ac.th/academic/index.php) 
1.4-2(4) เว็บไซต์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (http://arit.uru.ac.th/) 
1.4-2(5) face book page มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 (https://www.facebook.com/UttaraditRajabhatUniversity/) 
1.4-2(6)  face book page กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

(https://www.facebook.com/uru.devdiv/) 
1.4-2(7)  face book page กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

(https://www.facebook.com/academic.uru.ac.th/) 
1.4-2(8)  face book page ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์ (https://www.facebook.com/arit.uru.ac.th/) 
1.4-2(9) face book page งานแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

(https://th-th.facebook.com/guidance.uru) 
1.4-2(10) ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
 
 
 

  

http://www.uru.ac.th/
http://sdd.uru.ac.th/
http://academic.uru.ac.th/academic/index.php
http://arit.uru.ac.th/
https://www.facebook.com/UttaraditRajabhatUniversity/
https://www.facebook.com/uru.devdiv/
https://www.facebook.com/academic.uru.ac.th/
https://www.facebook.com/arit.uru.ac.th/
https://th-th.facebook.com/guidance.uru
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 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ด าเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือความเป็นเลิศทางด้าน

วิ ช า ชี พ แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า ก่ อ น เ ข้ า สู่ ต ล า ด แ ร ง ง า น  ( พิ ธี ปั จ ฉิ ม นิ เ ท ศ นั ก ศึ ก ษ า )  ภ า ค เ รี ย น ที่  2  
ปีการศึกษา 2562 เพ่ือเตรียมความพร้อมในการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา โดยก าหนดจัดขึ้น      
ในวันที่ 4 เมษายน 2563 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  มหาวิทยาลัยจึงยกเลิกการจัดกิจกรรมและปรับรูปแบบของ
กิจกรรมเป็นการให้ความรู้ผ่านระบบออนไลน์ (เอกสาร 1.4-3(1)-(2)) 

โดยให้นักศึกษาเข้าไปศึกษาข้อมูลที่จ าเป็น ได้แก่ การเตรียมตัวในการเข้ารับพระราชทานปริญญา
บัตร การกรอกภาวะการมีงานท า การสมัครสมาชิกสมาคมศิษย์เก่า การติดต่อสื่อสารกับมหาวิทยาลัย แนวทาง
การศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา การรับทรานสคริปผลการเรียนและกิจกรรม เทคนิคในการสมัครงานและ
สัมภาษณ์งานในยุคดิจิทัล และการรายงานข้อมูลของผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ทางเว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษา 
พร้อมตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลโครงการ ระหว่างวันที่ 27 – 29 พฤษภาคม 2563 (เอกสาร 1.4-3(3)-
(5)) 

  
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.4-3(1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เข้ารับการปัจฉิมนิเทศ ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 
(http://sdd.uru.ac.th/images/News/Announce029.pdf) 

1.4-3(2) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ขอยกเลิกการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2563 
(http://sdd.uru.ac.th/images/News/Announce030.pdf) 

1.4-3(3) เอกสารกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
(http://sdd.uru.ac.th/images/News/Concluding63.pdf) 

1.4-3(4) เอกสารให้ความรู้ เรื่อง เทคนิคการสมัครงานและสัมภาษณ์งานในยุคดิจิทัล 
(http://sdd.uru.ac.th/images/News/ConcludingJobBKK.pdf) 

1.4-3(5) สรุปโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพแก่นักศึกษาก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 
  

http://sdd.uru.ac.th/images/News/Announce029.pdf
http://sdd.uru.ac.th/images/News/Announce030.pdf
http://sdd.uru.ac.th/images/News/Concluding63.pdf
http://sdd.uru.ac.th/images/News/ConcludingJobBKK.pdf
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4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51          
จากคะแนนเต็ม 5 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ด าเนินการประเมินผลการให้บริการด้านการให้ค าปรึกษาแนะแนว
ด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และการจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ดังนี้ 

การให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา 
งานแนะแนวสนเทศและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ซึ่งได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย     

ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งด้านการเรียน การใช้ชีวิต การเข้าสู่อาชีพ การเงิน และ
อ่ืนๆ ได้ด าเนินการประเมินผลการบริการให้ค าปรึกษาโดยเก็บข้อมูลจากนักศึกษาผู้มาขอรับค าปรึกษา ซึ่งปี
การศึกษา 2562 มีนักศึกษามาขอรับค าปรึกษา จ านวน 57 คน ผลการประเมิน ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4.1 แสดงค่าเฉลี่ยและผลการประเมิน การให้ค าปรึกษาของงานแนะแนวสนเทศและ

ทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ข้อคิดเห็น ค่าเฉลี่ย (X̅) ผลการประเมิน 

1. ความเหมาะสมของอาคารสถานที่ที่ให้
ค าปรึกษา 

4.70 มากที่สุด 

2. ผู้ให้ค าปรึกษามีความรู้ความสามารถในการ
ให้ค าปรึกษา 

4.56 มากที่สุด 

3. การให้ค าปรึกษาตรงกับความต้องการของผู้
ขอรับค าปรึกษา 

4.52 มากที่สุด 

4. สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการให้ค าปรึกษา
ไปใช้ประโยชน์ 

4.64 มากที่สุด 

5. บริการให้ค าปรึกษามีประโยชน์ส าหรับผู้
ขอรับค าปรึกษา 

4.52 มากที่สุด 

รวม 4.58 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมของการให้ค าปรึกษา งานแนะแนวสนเทศและ
ทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย (X̅) 4.58  

(เอกสาร 1.4-4(1)) 
 

นอกจากนี้ งานแนะแนวสนเทศและทุนการศึกษา ได้ด าเนินการติดตามผลการให้ค าปรึกษาจาก
นั กศึ กษ าที่ ม า ข อรั บ ค า ป รึ ก ษ า  โ ด ย ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 62  ซึ่ ง มี นั ก ศึ ก ษ า ม าข อรั บ ค า ป รึ กษ า  
จ านวน 57 คน พบว่า แก้ปัญหาส าเร็จ จ านวน 55 คน แก้ปัญหาไม่ส าเร็จ จ านวน 2 คน  

(เอกสาร 1.4-4(2)) 
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ส าหรับการให้ค าแนะน าในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาและ
ค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 พบว่า นักศึกษาได้รับแรงบันดาลใจและมีแนวทางในการ
เรียนให้ประสบความส าเร็จ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย (X̅) 4.00  

(เอกสาร 1.4-4(3)) 
 

การให้บริการข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย จัดให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน 

ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และได้ด าเนินการ
ประเมินผลการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ าปี
การศึกษา 2562 โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จ านวน 842 คน ผลการประเมินใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย (X̅) 4.00 รายละเอียดดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.2 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสื่อประชาสัมพันธ์แต่ละสื่อของ

มหาวิทยาลัย 
ส่ือของมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย (X̅) ระดับความพึงพอใจ 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 3.94 มาก 

เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา 4.03 มาก 

เว็บไซต์กองบริการการศึกษา  4.09 มาก 

เว็บไซต์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

4.01 มาก 

เพจ face book มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  4.03 มาก 

เพจ face book กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

4.11 มาก 

เพจ face book กองบริการการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

4.04 มาก 

เพจ face book ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

4.05 มาก 

บอร์ดประชาสัมพันธ์ 3.86 มาก 

หนังสือเวียน 3.89 มาก 

แผ่นพับ 3.78 มาก 

อ่ืนๆ เช่น เพจงานแนะแนว เพจองค์การนักศึกษา 
เพจและ App Smart URU Line เสียงตามสาย 
เพจคณะวิทยาการจัดการ อาจารย์ที่ปรึกษา 

3.68 มาก 
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ส่ือของมหาวิทยาลัย ค่าเฉลี่ย (X̅) ระดับความพึงพอใจ 

รวม 3.96 มาก 

 
จากตารางที่  4.2 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมต่อสื่อประชาสัมพันธ์ 

ของมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย (X̅) 3.96  
 

ตารางท่ี 4.3 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามต่อข้อมูลข่าวสารที่ได้
จากสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 
 

ข้อมูลข่าวสาร ค่าเฉลี่ย (X̅) ระดับความพึงพอใจ 
ข่าวสารด้านกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 3.87 มาก 

ข่าวสารเกี่ยวกับทุนการศึกษา 3.94 มาก 

ข่าวสารด้านการศึกษาต่อ 4.13 มาก 

ข่าวสารเกี่ยวกับแหล่งงานเต็มเวลา 
และนอกเวลา 

3.95 มาก 

อ่ืนๆ 4.27 มาก 

รวม 4.03 มาก 

 
จากตารางที่ 4.3 พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจในภาพรวมต่อข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากสื่อ

ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย (X̅) 4.03  
 

ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
1. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบของสื่อ 

  - ควรออกแบบสื่อให้มีความน่าสนใจ มีความทันสมัยและเข้าใจง่ายมากขึ้น เช่น info-
graphic 

 - ควรเพ่ิมสื่อประเภท VDO ให้มากขึ้น เพ่ือให้สามารถอธิบายรายละเอียดและเห็นตัวอย่างที่
ชัดเจนมากข้ึน 
  - ควรเพ่ิมความละเอียดของสื่อให้มากขึ้น เนื่องจากบางครั้งข้อความในภาพค่อนข้างเล็ก เมื่อ
ขยายภาพปรากฏว่าภาพแตก ท าให้ไม่สามารถอ่านข้อความได้ 

2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเนื้อหาของสื่อ 
- ควรปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์ 

   - ควรอธิบายรายละเอียดของข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้องและชัดเจน 
- ควรใช้ค าท่ีสามารถอธิบายให้เข้าใจง่ายและอธิบายเป็นขั้นตอน 
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3. ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
 - ควรมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์หรือเพจโดยตรง เพ่ือให้สามารถตอบค าถามแก่

นักศึกษาได้อย่างรวดเร็ว 
 -  เ จ้ าหน้ าที่ ค ว รปรั บปรุ ง การ ให้ บริ กา รผ่ านสื่ อ อิน เตอร์ เน็ ต  คว รตอบค าถาม 

ด้วยถ้อยค าที่สุภาพและอธิบายให้เข้าใจมากขึ้น 
- ควรปรับปรุงระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยให้มีความเสถียรมากยิ่งขึ้น 
- ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารล่วงหน้า เพ่ือนักศึกษาจะได้บริหารจัดการเวลาและเข้า

ร่วมกิจกรรมได ้(เอกสาร 1.4-4(4)) 
การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ด าเนินการจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือความเป็นเลิศทางด้าน

วิชาชีพแก่นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน (พิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา) เพ่ือเตรียมความพร้อมในการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา โดยภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ได้ปรับรูปแบบกิจกรรมเป็นการให้ความรู้
ผ่านระบบออนไลน์ และได้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมด าเนินการตอบแบบสอบถามเพ่ือประเมินกิจกรรมมีผลดังนี้ 

ตารางท่ี 4.4 แสดงค่าเฉลี่ยและผลการประเมินโครงการกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาชีพแก่นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

ข้อคิดเห็น ค่าเฉลี่ย (�̅�) ผลการประเมิน 
1. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับพระราชทานปริญญา
บัตรและการติดต่อสื่อสารกับมหาวิทยาลัย 

4.04 มาก 

2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการกรอกภาวะการมีงานท า 3.90 มาก 
3. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสมัครสมาชิกสมาคม
ศิษย์เก่า 

3.95 มาก 

4. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการศึกษาต่อในระดับ
บัณฑิตศึกษา 

3.98 มาก 

5. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับทรานสคริป
กิจกรรม (Activity Transcript) 

4.09 มาก 

6. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับผลการเรียน 
(Transcript) 

4.13 มาก 

7. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการสมัครงานและ
สัมภาษณ์งานในยุคดิจิตัล 

4.05 มาก 

8. สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ในการปฏิบัติงาน
ได้ 

4.12 มาก 

9. มีความม่ันใจและสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ได้ 4.08 มาก 
10. สามารถน าความรู้ไปเผยแพร่/ถ่ายทอดได้ 4.06 มาก 

รวม 4.04 มาก 
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จากตารางที่  4 .4 พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อโครงการเตรียมความพร้อมเ พ่ือ 
ความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพแก่นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562       
ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย (X̅) 4.04 

 
ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
1.ควรอธิบายรายละเอียดของเนื้อหาต่างๆ ให้มากขึ้น 
2. ควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการให้มีความชัดเจนมากข้ึน 
(เอกสาร 1.4-4(5)) 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.4-4(1) สรุปผลการประเมินการให้ค าปรึกษา ปีการศึกษา 2562 งานแนะแนวสนเทศ 

และทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
1.4-4(2) สรุปผลการติดตามผลการให้ค าปรึกษา ปีการศึกษา 2562 งานแนะแนวสนเทศ 

และทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
1.4-4(3) รายงานสรุปผลกิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาและค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา  

ปีการศึกษา 2562 
1.4-4(4) รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นแก่นักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2562 
1.4-4(5) สรุปผลโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพแก่นักศึกษา 

ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
 

 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ 

ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้น าผลการประเมินการบริการ  

ให้ค าปรึกษา ปีการศึกษา 2562 ผลการประเมินการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็ นแก่นักศึกษา  
ปีการศึกษา 2562 ผลการด าเนินโครงการ เตรียมความพร้อมเ พ่ือความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ 
แก่นักศึกษาก่อนเข้ าสู่ ตลาดแรงงาน (กิจกรรมปัจฉิมนิ เทศ) ภาคเรียนที่  2 ปีการศึกษา 2562  
เสนอต่อที่ ประชุมบุ คลากรกองพัฒนานั กศึกษา ครั้ งที่  4 /2563 เมื่ อวั นที่  1  มิ ถุน ายน 2563  
ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง วาระท่ี 3.1 การจัดท ารายงานผลการประเมินตนเอง ประจ าปีการศึกษา 2562 
และระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องน าเสนอเพ่ือพิจารณา วาระที่ 4.1 แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของงาน 
เพ่ือให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแนวทางการพัฒนาและปรับปรุงการด าเนินงานและโครงการดังกล่าวให้ มี
คุณภาพและเป็นไปตามความต้องการและความคาดหวังของนักศึกษาซึ่งที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
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การให้บริการ/กิจกรรม ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 
การให้ค าปรึกษา แนะแนว
ด้านการใช้ชีวิต และการเข้า
สู่อาชีพแก่นักศึกษา 

- ด าเนินการติดตามนักศึกษา
ที่มาขอรับค าปรึกษาเป็นระยะ 
โดยเฉพาะนักศึกษาที่แก้ไข
ปัญหาไม่ส าเร็จ เพ่ือให้ทราบถึง
ความเป็นไปของนักศึกษา
ดังกล่าวต่อไป 

การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ของมหาวิทยาลัย 

1. ควรจัดท าสื่อให้มีความ
น่าสนใจมากขึ้น เช่น เพ่ิมคลิป 
VDO 

2. ควรปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 

3. ควรมีผู้ดูแลเพจโดยเฉพาะ
เพ่ือให้สามารถตอบค าถามได้ทันที 

มอบหมายผู้ดูแลสื่อและให้
ผู้รับผิดชอบ ดูแลสื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้มีความทันสมัย 
มีความเป็นปัจจุบัน เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นแก่
นักศึกษา โดยผลิตสื่อให้มีความ
น่าสนใจ ระบุเนื้อหาที่มีความ
เข้าใจง่าย สั้น กระชับแต่
ครอบคลุมและชัดเจน และเข้า
ไปตรวจสอบค าถามพร้อมตอบ
ค าถามแก่นักศึกษาหรือผู้
สอบถามเป็นประจ า 
 
 

โครงการเตรียมความพร้อม
เพ่ือความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาชีพแก่นักศึกษาก่อนเข้า
สู่ตลาดแรงงาน (กิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศ) ภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา 2562 

1. ควรอธิบายรายละเอียดของ
เนื้อหาต่างๆ ให้มากขึ้น 

2. ควรประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
โครงการให้มีความชัดเจนมากขึ้น 
 

ให้เพ่ิมรายละเอียดของ
ข้อมูล โดยอาจจัดท าเป็น
เอกสารประกอบการอบรมให้แก่
นักศึกษา หรือจัดท าเป็น
ไฟล์ข้อมูลและเผยแพร่ทาง
เว็บไซต์ของกองพัฒนานักศึกษา 
และควรเพิ่มกิจกรรมที่ฝึกทักษะ
ในการเตรียมความพร้อมก่อน
การสมัครงานให้แก่นักศึกษา 

 
ส าหรับผลการปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิต และการ 

เข้าสู่อาชีพ การบริการข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นแก่นักศึกษา และการเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษาตามข้อเสนอแนะจากปีการศึกษา 2561 มีผลการด าเนินการดังนี้ 
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การให้บริการ/กิจกรรม ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 

การให้ค าปรึกษา แนะแนว
ด้านการใช้ชีวิต และการเข้า
สู่อาชีพแก่นักศึกษา 

คณะกรรมการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ปี
การศึกษา 2561 ระดับสถาบัน 
ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงาน
ให้ค าปรึกษาโดยให้เพิ่มขอบข่าย
การให้ค าปรึกษาและด าเนินการ
ติดตามผลการให้ค าปรึกษาจาก
นักศึกษา 

1. งานแนะแนวสนเทศและ
ทุนการศึกษา ได้เพ่ิมขอบข่าย
การบริการให้ค าปรึกษาให้
ครอบคลุมทุกด้าน ได้แก่ การ
แนะแนวการใช้ชีวิต การเข้าสู่
อาชีพ การเรียน ทุนการศึกษา 
เรื่องส่วนตัวและอ่ืนๆ 

2. งานแนะแนวสนเทศและ
ทุนการศึกษา ได้ด าเนินการ
ติดตามผลส าเร็จของการให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่มา
ขอรับค าปรึกษา โดยปี
การศึกษา 2562 มีนักศึกษามา
ขอรับค าปรึกษา จ านวน 57 
คน แก้ไขปัญหาส าเร็จ จ านวน 
55 คน แก้ไขปัญหาไม่ส าเร็จ 
จ านวน 2 คน 

ทั้งนี้ พบว่าผลการประเมิน
การบริการให้ค าปรึกษาใน
ประเด็นการน าข้อมูลที่ได้รับ
จากบริการให้ค าปรึกษาไปใช้
ประโยชน์มีค่าเฉลี่ย (X̅) เพ่ิมข้ึน 
จากเดิมปีการศึกษา 2561 อยู่
ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย (X̅) 4.60 ในปี
การศึกษา 2562 เพ่ิมข้ึนเป็น 
4.64 

การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ของมหาวิทยาลัย 

1. ควรเพิ่มสื่อที่เป็นกราฟฟิก
มากยิ่งขึ้น 

2. ควรระบุข้อมูลที่ชัดเจน 
3. เจ้าหน้าที่ควรตอบค าถาม

แก่นักศึกษาด้วยถ้อยค าท่ีสุภาพ 

1. ด าเนินการปรับปรุง
รูปแบบในการเผยแพร่ข้อมูล 
โดยให้น าเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ของภาพมากกว่าข้อความ และ
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การให้บริการ/กิจกรรม ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
ให้ระบุข้อมูลที่สั้น กระชับแต่
ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

2. ก าชับเจ้าหน้าที่เก่ียวกับ
การให้บริการแก่นักศึกษา โดย
ให้ค านึงถึงหลักใจเขาใจเรา 
และใช้วาจาและกริยาที่สุภาพ
แก่นักศึกษา 

ทั้งนี้ พบว่า ผลการประเมิน
การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่
จ าเป็นแก่นักศึกษาในปี
การศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ย (X̅)

เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2561  
คือ ปีการศึกษา 2561 ผลการ
ประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย (X̅) 3.94 
ปีการศึกษา 2562 อยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย (X̅) 4.00 

การเตรียมความพร้อมเพ่ือ
การท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

1. ควรจัดท าเอกสารข้อมูล
เกี่ยวกับแหล่งงานประกอบการ
บรรยาย และควรเพิ่มกิจกรรมฝึก
ทักษะเกี่ยวกับการสมัครงาน เช่น 
การสัมภาษณ์งาน การแต่งหน้า 
การสร้างบุคลิกภาพที่ดี เป็นต้น 

2. ควรเตรียมเอกสารให้มี
เนื้อหาที่ทันสมัย และควร
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมเก่ียวกับ
การจัดหางานให้มากขึ้น 

เนื่องจากเกิดสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-
19) จึงไม่สามารถจัดกิจกรรม
ตามข้อเสนอแนะของนักศึกษา
ได้ มหาวิทยาลัยจึงด าเนินการ
ปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม
เป็นการให้ความรู้ผ่านระบบ
ออนไลน์ โดยให้นักศึกษาศึกษา
ข้อมูลที่จ าเป็นเพื่อเตรียมความ
พร้อมก่อนส าเร็จการศึกษาทาง
เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.4-5(1) รายงานการประชุมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 

(วาระที่ 3.1 และ วาระที่ 4.1) 
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6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์  จัดบริการให้ข้อมูลข่ าวสารที่ เป็นประโยชน์แก่ศิษ ย์ เก่ า 

ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
1. เว็บไซต์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (http://alumni.uru.ac.th/) 
2. เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (www.uru.ac.th) 
3. เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา (http://sdd.uru.ac.th/) 
4. Face book page มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (https://www.facebook.com/ 

UttaraditRajabhatUniversity/) 
5. Face book page กองพัฒนานักศึกษา (https://www.facebook.com/uru.devdiv/) 
6. Face book page งานแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

(https://www.facebook.com/guidance.uru/?fref=ts)  
 
ตัวอย่างข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่  
- โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 

19 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
- หลักสูตรการเรียนออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์

ไทย (TCU)กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (MHESI) จ านวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 
เศรษฐศาสตร์เพ่ือการด าเนินชีวิตอย่างมีความสุข ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง การเป็นผู้ประกอบการในศตวรรษ
ที่ 21 

- มาตรการช่วยเหลือผู้ กู้ ยืมที่ ได้ รับผลการะทบทางเศรษฐกิจจากการแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา (กยศ.) 

- ก าหนดการรับหลักฐานการส าเร็จการศึกษาและค่าประกันของเสียหายคืนส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 

- ประกาศรับสมัครบุคคลเพ่ือสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ของส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม – 3 เมษายน 2563 ณ ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

-  ป ระก าศรั บสมั ค รบุ คคล เ พ่ื อ เ ลื อ กสร ร เป็ นพนั ก ง านกระทร ว งส าธ า รณสุ ขทั่ ว ไ ป  
ของกรมการแพทย์ จ านวน 12 ต าแหน่ง 45 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม – 28 กุมภาพันธ์ 2563 

-  ประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน เ พ่ื อบรรจุ และแต่ งตั้ งบุ คคลเข้ารับราชการ  ต าแหน่ ง 
เจ้าพนักงานต ารวจศาลปฏิบัติการ ของส านักงานศาลยุติธรรม จ านวน 209 อัตรา ตั้ งแต่วันที่   
5 – 28 กุมภาพันธ์ 2563 

 
นอกจากนี้  ได้ด า เนินการเผยแพร่ลิ งค์ เว็บไซต์ซึ่ ง เป็นแหล่ งข้อมูลและความรู้ เกี่ ยวกับ 

การประกอบอาชีพ เช่น 

http://alumni.uru.ac.th/
http://www.uru.ac.th/
http://sdd.uru.ac.th/
https://www.facebook.com/ILikeURU/
https://www.facebook.com/ILikeURU/
https://www.facebook.com/uru.devdiv/
https://www.facebook.com/guidance.uru/?fref=ts
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เว็บไซต์  มูลนิธิ ส่ ง เสริมศิลปาชีพ  ในสมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิ ติ์  พระบรมราชินีนาถ 
(http://silapacheep.ohm.go.th/) 

เว็บไซต์ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (https://www.sacict.or.th/) 
เว็บไซต์ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน (http://www.dsd.go.th/) 
เว็บไซต์ e-Gov Portal ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวมลิงค์หน่วยงานและบริการต่างๆ ของรัฐบาล 

(https://www.egov.go.th/th/index.php)  
(เอกสาร 1.4-6(1)-(6)) 

 
ส าหรับการให้ความรู้ เ กี่ ยวกับการประกอบอาชีพแก่ศิษย์ เก่ า  ในปีการศึกษา  2562  

กองพัฒนานักศึกษา ได้ร่วมกับ หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์ จัดโครงการอบรมผู้น า
เครือข่ายการออกก าลังกาย “เพาะกายทุกวัย สดใสทุกวัน” ระหว่างวันที่ 14 – 15 กันยายน 2562 ณ ห้อง
ประชุมพิชัยนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพการออกก าลัง
กาย ความรู้พ้ืนฐานเกี่ยวกับเพาะกาย และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับเทคนิคการฝึกกล้ามเนื้อ ซึ่งมีศิษย์เก่าของ
มหาวิทยาลัย เข้าร่วม จ านวน 10 คน  

(เอกสาร 1.4-6(7)) 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.4-6(1) เว็บไซต์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (http://alumni.uru.ac.th/) 
1.4-6(2) เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (www.uru.ac.th) 
1.4-6(3) เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา (http://sdd.uru.ac.th/) 
1.4-6(4) Face book page มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (https://www.facebook.com/ 

UttaraditRajabhatUniversity/) 
1.4-6(5)  Face book page กองพัฒนานักศึกษา (https://www.facebook.com/uru.devdiv/) 
1.4-6(6) Face book page งานแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

(https://www.facebook.com/guidance.uru/?fref=ts)  
1.4-6(7) โครงการอบรมผู้น าเครือข่ายการออกก าลังกาย “เพาะกายทุกวัน สดใสทุกวัน” 

 
 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6 บรรลุ 5 คะแนน 

 
 

http://alumni.uru.ac.th/
http://www.uru.ac.th/
http://sdd.uru.ac.th/
https://www.facebook.com/ILikeURU/
https://www.facebook.com/ILikeURU/
https://www.facebook.com/uru.devdiv/
https://www.facebook.com/guidance.uru/?fref=ts
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน  
การจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 

- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์ท่ีก าหนดโดยสถาบัน 

  - กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ  
  - กิจกรรมจิตอาสา หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  

  - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  

  - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผล  
การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 

ผลการด าเนินงาน 
1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม    

ในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยกองพัฒนานักศึกษาร่วมกับคณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรม

นักศึกษา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย และคณะกรรมการหอพักนักศึกษา ด าเนินการ
จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบ
งานกิจการนักศึกษาและผู้น านักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 21 - 22 
พฤษภาคม 2562 ณ  ห้องประชุมวงศ์วรกุล ชั้น 5 อาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย   ราชภัฏ
อุตรดิตถ์ และเข่ือนดิน บ้านท่าเรือ อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ทั้งนี้ เนื่องจากมีการปรับแผนปฏิบัติราชการตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา กองพัฒนานักศึกษาจึงปรับแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้มีความ
สอดคล้องกับสถานการณ์  

(เอกสาร 1.5-1(1)) 
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.5-1(1) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ฉบับปรับปรุง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 

2563) 
 

 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 

- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์ที่ก าหนดโดยสถาบัน 

  - กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ  

  - กิจกรรมจิตอาสา หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  

  - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  

  - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ที่มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษาร่วมกับคณะกรรมการ
องค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย และคณะกรรมการหอพัก
นักศึกษา ด าเนินการจัดท าขึ้น ได้ก าหนดให้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จ านวน 31 กิจกรรม แบ่งออกเป็น 5 
ด้าน ดังนี้ 

1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์ที่ก าหนดโดยสถาบัน  จ านวน 6 
กิจกรรม 

2. กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 7 กิจกรรม 

3. กิจกรรมจิตอาสา หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จ านวน 8 กิจกรรม 

4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม จ านวน 8 กิจกรรม 

5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 2 กิจกรรม 

รายละเอียดดังนี้ 

ที ่ ชื่อโครงการ 

กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

1 ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2 ส่งเสริมทักษะการท างานเป็นทีมโดยมุ่งเน้นกิจกรรมสัมพันธ์ 

3 ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก 

4 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

5 โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพแก่นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 

6 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2563 

กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 

1 สักการะพระยาพิชัย ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์ 

2 การจัดการเรียนรู้ ส าหรับกีฬาเพ่ือความเลิศ 
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ที ่ ชื่อโครงการ 

3 รณรงค์การออกก าลังกายของชมรมกีฬา 

4 เดิน-วิ่งประเพณี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1 สิงหาคม 2562 

5 อบรมพัฒนาทักษะความรอบรู้ด้านการตัดสินกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและต่อยอดสู่ระดับอาชีพ 

6 รวมพลัง สร้างความสามัคคี ตามรอยความดี พ่อของแผ่นดิน 

7 กิจกรรมพัฒนาทักษะ การสื่อสาร และกิจกรรมทางกาย 

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

1 ตีสีเส้นจอดรถ ลดปัญหาการจราจรในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  

2 พลังนักศึกษา มีจิตอาสา น้อมน าศาสตร์พระราชา ร่วมสร้างสังคมปรองดอง  

3 กยศ.รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพ่ือมนุษย์ ปี 6 

4 จิตอาสา พัฒนาทักษะชีวิต สร้างจิตอาสาธารณะ ปลูกฝังตากผู้รับ สู่การเป็นผู้ให้ตอบแทนสังคม 

5 สายสัมพันธ์ แบ่งปันรอยยิ้ม 

6 พ่ีสอนน้องโรงเรียนวัดใหม่ ประจ าปีการศึกษา 

7 โครงการค่ายปันน้ าใจสู่เด็กยากไร้บนดอยครั้งที่ 4 

8 
“การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้านภาษาของนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 
English War 

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 

1 ส่งเสริมความเป็นน ากิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาเยาวชนของจังหวัดอุตรดิตถ์ 

2 URU FREHY BOY & GIRL 2019  
3 URU FREHY BOY & GIRL 2019 (รอบ Audition) 

4 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 

5 โครงการส่งเสริมวินัยจราจรและรณรงค์สวมหมวกกันน็อก 100 เปอร์เซ็นต์ 

6 การปฐมนิเทศนักศึกษาและค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 

7 ส่งเสริมการเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัยให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

8 โครงการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพ่ือนมนุษย์ 

กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

1 ท าบุญหอพักนักศึกษาเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 

2 บายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์น้องพ่ีหอพักใน 

(เอกสาร 1.5-2(1)) 
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.5-2(1) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ฉบับปรับปรุง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 

2563) 
 

 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยกองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้  

ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาและค่าย
คุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 เมื่ อวันที่  25 มิถุนายน –  1 กรกฎาคม 2562  
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   โดยการจัดบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา ในหัวข้อ  
“การประกันคุณภาพการศึกษา” บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชภูมิ  สีชมภู ผู้ช่วยอธิการบดี
(รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา) และ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการมาตรฐาน  
และตรวจสอบภายใน (เอกสาร 1.5-3(1)) 

นอกจากนี้ ยังจัดกิจกรรมให้ความรู้และฝึกทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้น านักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ในกิจกรรมพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2563 เมื่อ
วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยคณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา 
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะกรรมการหอพักนักศึกษา และคณะกรรมการชมรมนักศึกษา 

โดยบรรยาย ให้ ค ว ามรู้ แ ก่ ผู้ น านั กศึ กษา  ในหั วข้ อ  “การประกั นคุณภาพการศึ กษา 
กับงานกิจการนักศึกษา” บรรยายโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี  แสงอุทัย ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงาน
กิจการนักศึกษา และฝึกทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา ในหัวข้อ “การเขียนและการประเมินผลส าเร็จ
ของแผนงาน/โครงการ” บรรยายให้ความรู้และฝึกทักษะโดย นายธนัย  เนียมกุญชร รองผู้อ านวยการ         
กองนโยบายและแผน  

จากนั้น  ได้มอบหมายให้ผู้ น านักศึกษาร่ วมกันสรุปผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
ประจ าปีการศึกษา 2562 ซึ่งผู้น านักศึกษาดังกล่าวเป็นผู้ด าเนินการจัดโครงการ เพ่ือสรุปผลการด าเนินการและ
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่อไป พร้อมทั้ง ร่วมกันจัดท า (ร่าง) 
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยให้น าข้อเสนอจากการสรุปผลการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 มาประกอบการจัดท า ซึ่งกองพัฒนานักศึกษา ได้น าเสนอแผน
ดังกล่าวต่อที่ประชุมรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและผู้รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา เพ่ือพิจารณาให้ความ
เห็นชอบต่อไป 

กระบวนการดังกล่าว เป็นการฝึกทักษะการด าเนินงานด้วยระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
กระบวนการ PDCA (วงจรเดมมิ่ง) ที่ครอบคลุมทั้งกระบวนการ ได้แก่ การวางแผน (Plan) การลงมือปฏิบัติ 
(Do) การตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน (Check) และการปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา (Act) 
 (เอกสาร 1.5-3(2)) 
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.5-3(1) สรุปผลโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษา ปีการศึกษา 2562 
1.5-3(2) สรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2563 

 

 

4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 
และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยกองพัฒนานักศึกษาได้ด าเนินการสรุปผลการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ซึ่งได้ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 หลังเสร็จสิ้น
การจัดกิจกรรม เพ่ือประเมินผลการด าเนินกิจกรรมตามตัวชี้วัดความส าเร็จของวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้
โครงการ (เอกสาร 1.5-4(1)-(31)) 

จากนั้น กองพัฒนานักศึกษาร่วมกับคณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา คณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา คณะกรรมการหอพักนักศึกษา และคณะกรรมการชมรมนักศึกษา ด าเนินการประชุมเพ่ือ
สรุปผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ือสรุปผลการจัดกิจกรรมในภาพรวมและ
หาแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในครั้งต่อไป โดยได้ด าเนินการในโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ณ 
ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดังนี้ 

 

ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของวัตถุประสงค์

โครงการ 

ผลการด าเนิน
โครงการ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา 

กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
1 ส่งเสริมการเป็น

พลเมืองดีภายใต้การ
ปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

1. เพ่ือ
เสริมสร้างความ
เป็นพลเมืองดี
ออกไปใช้สิทธิ์
เลือกตั้งตามการ
ปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมขุ 

1. จ านวนนักศึกษา
ที่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง 
อย่างน้อยร้อยละ 
80 ของนักศึกษา 
จ านวน 2,000 คน 

ผู้ที่มาใช้สิทธิ์
เลือกตั้ง จ านวน 
1,306 คน คิด
เป็นร้อยละ 
69.55 : ไม่บรรลุ 

ประชาสัมพันธ์
การเลือกตั้งระบบ
ออนไลน์ให้ทั่วถึง  
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ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของวัตถุประสงค์

โครงการ 

ผลการด าเนิน
โครงการ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา 

    2. เพ่ือปลูก
จิตส านึกถึงคุณ
งามความดีของ
วีรบุรุษของชาติ
และจิตส านึกใน
ความรักชาติแก่
นักศึกษา 

นายกองค์การ
บริหารกิจกรรม
นักศึกษาท่ีมาจาก
การเลือกตั้งของ
นักศึกษา จ านวน 1 
คน 

นายกองค์การ
บริหารกิจกรรม
นักศึกษาท่ีมา
จากการเลือกตั้ง
ของนักศึกษา 
จ านวน 1 คน : 
บรรลุ 

ให้มีเวลาพัฒนา
ระบบออนไลน์
มากขึ้น 

2 ส่งเสริมทักษะการ
ท างานเป็นทีมโดย
มุ่งเน้นกิจกรรม
สัมพันธ์ 

1. เพ่ือส่งเสริม
ให้นักศึกษา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 
มีความรักความ
สามัคคี สร้าง
ความสัมพันธ์
ระหว่างคณะ
และสามารถน า
ความรู้และ
ประสบการณ์ที่
ได้ไปใช้
ประโยชน์ 

จ านวนนักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 
จากทั้งหมด 250 

นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
252 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100.8 : 
บรรลุ 

ให้จัดกิจกรรมอยู่
ในบริเวณท่ีใกล้
กัน 

    2. เพ่ือให้
นักศึกษา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 
มีภาวะความ
เป็นผู้น า   

นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการมีทักษะ
การท างานเป็นทีม 
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80 

นักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการมี
ทักษะการ
ท างานเป็นทีม 
ร้อยละ 90.4 : 
บรรลุ 

เน้นย้ าผู้เข้าร่วม
มาตรงเวลา 
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ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของวัตถุประสงค์

โครงการ 

ผลการด าเนิน
โครงการ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา 

3 ปฐมนิเทศนักศึกษา
หอพัก 

1. เพ่ือให้
นักศึกษาหอพัก
ได้ทราบ
กฎระเบียบ
หอพักการใช้
ชีวิตในหอพัก 

1.นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 
300 คน 

1. นักศึกษาเข้า
ร่วมกิจกรรม 
441 คน คิดเป็น
ร้อยละ 147.00 : 
บรรลุ  

1.ควรมีกิจกรรมที่
ให้ความรู้
นอกเหนือจาก
เรื่องกฎระเบียบ
ในการอยูห่อพัก
ของมหาวิทยาลัย 

    2. เพ่ือให้
นักศึกษามี
ความรู้ความ
เข้าใจ แนวทาง
ปฏิบัติและ
สวัสดิการต่างๆ
ที่พึงได้รับ
ภายในหอพัก 

2. นักศึกษาหอพัก
ได้รับความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กฎระเบียบในการ
พักอาศัยภายใน
หอพักนักศึกษา 
ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาไม่ท าผิด
กฏระเบียบของ
หอพัก 

2.นักศึกษา
หอพักได้รับ
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กฎระเบียบใน
การพักอาศัย
ภายในหอพัก
ของมหิทยาลัย 
ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาหอพัก
ทั้งหมด : บรรลุ 

  

4 โครงการเฝ้าระวัง
ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด 
ภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 

1. เพ่ือตรวจคัด
กรองหาสารเสพ
ติดในกลุ่ม
นักศึกษาใหม่ 

1.จ านวนนักศึกษาที่
เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาชั้นปีที่1 
จ านวน 1,500 คน 

นักศึกษาฯเข้า
ร่วมโครงการ 
จ านวน 1,522 
คน คิดเป็นร้อย
ละ  99.00 : 
บรรลุ 

ควรปรับเปลี่ยน
ช่วงเวลาในการ
ตรวจปัสสาวะคัด
กรองหาสารเสพ
ติด ในแต่ละปี  
เพ่ือจะท าให้การ
ด าเนินงาน
โครงการมี
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  
มากขึ้น 
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ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของวัตถุประสงค์

โครงการ 

ผลการด าเนิน
โครงการ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา 

    2. เพ่ือเฝ้าระวัง/
รณรงค์ป้องกัน
และลดจ านวนผู้
เสพยาเสพติดใน
กลุ่มนักศึกษา
ใหม่ 

2.ไม่พบสารเสพติด
ในร่างกาย กลุ่ม
นักศึกษาใหม่ที่เข้า
ร่วมโครงการ อย่าง
น้อย ร้อยละ 80 

พบสารเสพติดใน
ร่างกายนักศึกษา 
จ านวน 2 คน           
คิดเป็นร้อยละ 
0.13 : บรรล ุ

  

5 โครงการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือความเป็น
เลิศทางด้านวิชาชีพแก่
นักศึกษาก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 

1. เพ่ือสร้าง
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การเตรียมความ
พร้อมในการ
สมัครงานให้แก่
นักศึกษา 

1. จัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อม
ให้กับนักศึกษาก่อน
ส าเร็จการศึกษา 
อย่างน้อยละ 1 ครั้ง 

1. จัดกิจกรรม
เตรียมความ
พร้อมให้กับ
นักศึกษาก่อน
ส าเร็จการศึกษา 
จ านวน 1 ครั้ง : 
บรรลุ 

1. เนื่องจากเป็น
การเข้าร่วม
กิจกรรมทาง
ระบบออนไลน์ 
เนื่องจาก
สถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ
โรคโควิด 19  
จึงควรอธิบาย
รายละเอียดของ
แต่ละหัวข้อให้
ชัดเจนมากข้ึน 

    2. เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
การศึกษาต่อใน
ระดับ
บัณฑิตศึกษาแก่
นักศึกษา 

2. นักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาเข้าร่วม
โครงการ อย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของ
เป้าหมายที่ก าหนด 

2. นักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษา
เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 766 คน 
คิดเป็นร้อยละ 
76.60 : ไม่บรรลุ 

2. ควร
ประชาสัมพันธ์
กิจกรรมให้มาก
ขึน้ โดยเพิ่ม
ช่องทางและ
ระยะเวลาในการ
ประชาสัมพันธ์ 

    3. เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
เตรียมความ
พร้อมในการเข้า
รับพระราชทาน

3. นักศึกษามี
ความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการเตรียม
ความพร้อมในการ
สมัครงานให้แก่

3. นักศึกษามี
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การเตรียมความ
พร้อมในการ
สมัครงาน ร้อย
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ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของวัตถุประสงค์

โครงการ 

ผลการด าเนิน
โครงการ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา 

ปริญญาบัตรแก่
นักศึกษา 

นักศึกษา ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ละ 81.00 : 
บรรลุ 

      4. นักศึกษามีความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การศึกษาต่อใน
ระดับบัณฑิตศึกษา
แก่นักศึกษา ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

4. นักศึกษามี
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ
การศึกษาต่อใน
ระดับ
บัณฑิตศึกษา 
ร้อยละ 79.60 : 
ไม่บรรลุ 

  

      5. นักศึกษามีความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
เตรียมความพร้อม
ในการรับ
พระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่
นักศึกษา ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

5. นักศึกษามี
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
เตรียมความ
พร้อมในการรับ
พระราชทาน
ปริญญาบัตร 
ร้อยละ 80.80 : 
บรรลุ 

  

6 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้น า
นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ประจ าปี 2563 

1. เพ่ือสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การประกัน
คุณภาพ
การศึกษากับ
งานกิจการ
นักศึกษา 

1. ผู้รับผิดชอบงาน
กิจการนักศึกษา
และผู้น านักศึกษา 
อย่างน้อยร้อยละ 
80 

1. ผู้รับผิดชอบ
งานกิจการ
นักศึกษาและ
ผู้น านักศึกษา 
จ านวน 81 คน 
คิดเป็นร้อยละ 
115.71 : บรรลุ 

ควรเพิ่มกิจกรรมที่
ส่งเสริมการ
ท างานเป็นทีม 
ความกล้า
แสดงออก 
ความคิด
สร้างสรรค ์และ
กิจกรรมเชื่อม
ความสัมพันธ์
ระหว่างผู้น า
นักศึกษา 
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ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของวัตถุประสงค์

โครงการ 

ผลการด าเนิน
โครงการ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา 

    2. เพ่ือฝึกทักษะ
การเขียน
แผนงาน/
โครงการและ
การประเมินผล
ความส าเร็จของ
แผนงาน/โครงการ 

2. ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพ
การศึกษากับงาน
กิจการนักศึกษา 
อย่างน้อยร้อยละ 80 

2. ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การประกัน
คุณภาพการศึกษา
กับงานกิจการ
นักศึกษา ร้อยละ 
80.80 : บรรลุ 

  

    3. เพ่ือสรุปและ
ประเมินผล
แผนการจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ปี
การศึกษา 2562 

3. ผู้เข้าร่วม
โครงการมีทักษะใน
การเขียนแผนงาน/
โครงการและการ
ประเมินผล
ความส าเร็จของ
แผนงาน/โครงการ 
อย่างน้อยร้อยละ 
80 ของผู้เข้าร่วม
โครงการ 

3. ผู้เข้าร่วม
โครงการมีทักษะ
ในการเขียน
แผนงาน/
โครงการและ
การประเมินผล
ความส าเร็จของ
แผนงาน/
โครงการ ร้อยละ 
92.59 : บรรลุ 

  

    4. เพ่ือจัดท า
แผนการจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ปี
การศึกษา 2563 

4. แบบสรุปและ
ประเมินผลการจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ปี
การศึกษา 2562 
จ านวน 1 ฉบับ 

4. แบบสรุปและ
ประเมินผลการ
จัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 
ปีการศึกษา 
2562 จ านวน 1 
ฉบับ : บรรล ุ

  

      5. แผนการจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ปี
การศึกษา 2562 
จ านวน 1 ฉบับ 

5. แผนการจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ปี
การศึกษา 2562 
จ านวน 1 ฉบับ : 
บรรล ุ
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ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของวัตถุประสงค์

โครงการ 

ผลการด าเนิน
โครงการ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา 

กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
1 สักการะพระยาพิชัย 

ไหว้สาพระแท่นศิลา
อาสน์ 

1.เพ่ือให้
นักศึกษาใหม่ได้
ตระหนักถึง
ความจงรักภักดี 
ในสถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
และระลึกถึงคุณ
งามความดี ของ
วีระบุรุษพระยา
พิชัยดาบหัก 

1.นักศึกษาใหม่ได้
ตระหนักถึงความ
จงรักภักดี ใน
สถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
และระลึกถึงคูณงาม
ความดี ของวีรบุรุษ
พระยาพิชัยดาบหัก 
ระดับมาก  

1.นักศึกษาใหม่
ได้ตระหนักถึง
ความจงรักภักดี 
ในสถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
และระลึกถึงคุณ
งามความดี ของ
วีรบุรุษพระยา
พิชัยดาบหัก 
ระดับมาก : 
บรรลุ 

1.ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้
ชาวอุตรดิตถ์
รับทราบให้ 
มากที่สุด 

    2.เพ่ือปลูกฝัง
ความมีคุณธรรม 
จริยธรรมให้
นักศึกษา 

2.นักศึกษามี
คุณธรรม จริยธรรม 
ระดับมาก  

2.นักศึกษามี
คุณธรรม 
จริยธรรม ระดับ
มาก : บรรลุ 

  

    3. เพ่ือให้
นักศึกษาได้เกิด
ความรักและ
ความสามัคคีใน
หมู่คณะ 

3. นักศึกษาเกิด
ความรักและความ
สามัคคีในหมู่คณะ 
ระดับมาก  

3. นักศึกษาเกิด
ความรักและ
ความสามัคคีใน
หมู่คณะ ระดับ
มาก : บรรลุ 

  

2 การจัดการเรียนรู้ 
ส าหรับกีฬาเพ่ือความ
เลิศ 

1.เพ่ือจัด
กระบวนเรียนรู้ 
และแลกเปลี่ยน
ความรู้ของ
ผู้เข้าร่วม
โครงการ 

1.นักศึกษาได้จัด
กระบวนเรียนรู้ 
และแลกเปลี่ยน
ความรู้ ระดับมาก 

1.นักศึกษาได้จัด
กระบวนเรียนรู้ 
และแลกเปลี่ยน
ความรู้ ระดับ
มาก : บรรลุ 

1. ระยะเวลาใน
การด าเนิน
กิจกรรมควรมี
มากกว่านี้ 
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ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของวัตถุประสงค์

โครงการ 

ผลการด าเนิน
โครงการ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา 

    2. เพ่ือ
จัดรูปแบบการ
ด าเนินการเข้า
รว่มการแข่งขัน
ครั้งต่อไป 

2. นักศึกษาได้
รูปแบบการ
ด าเนินการเข้าร่วม
การแข่งขันครั้ง
ต่อไป ระดับมาก 

2. นักศึกษาได้
รูปแบบการ
ด าเนินการเข้า
ร่วมการแข่งขัน
ครั้งต่อไป ระดับ
มาก : บรรลุ 

  

3 รณรงค์การออกก าลัง
กายของชมรมกีฬา 

1. เพ่ือรณรงค์
ส่งเสริมการเล่น
กีฬาและออก
ก าลังกายของ
นักศึกษา 

1. นักศึกษามีความ
สนใจในการเล่น
กีฬาและออกก าลัง
กายของนักศึกษา
ตามความสนใจ 
ระดับมาก 

1. นักศึกษามี
ความสนใจใน
การเล่นกีฬาและ
ออกก าลังกาย
ของนักศึกษา
ตามความสนใจ 
ระดับมาก : 
บรรลุ 

  

    2. เพ่ือให้
นักศึกษาเล่น
กีฬาและออก
ก าลังกายได้
อย่างถูกต้อง 

2. นักศึกษาเล่น
กีฬาและออกก าลัง
กายได้อย่างถูกต้อง 
ระดับมาก 

2. นักศึกษาเล่น
กีฬาและออก
ก าลังกายได้
อย่างถูกต้อง 
ระดับมาก : 
บรรลุ 

  

4 เดิน-วิ่งประเพณี วัน
คล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 1 สิงหาคม 
2562 

1.เพ่ือให้
นักศึกษาและ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมได้
ตระหนักถึงการ
สืบสานประเพณี
ในวันคล้ายวัน
สถาปนา
มหาวิทยาลัย 

1.นักศึกษาและ
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ตระหนักถึงการสืบ
สานประเพณีในวัน
คล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยอย่าง
น้อย ร้อยละ 80  

1.นักศึกษาและ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
ภูมิใจในสถาบัน 
ร้อยละ 82.95 : 
บรรลุ 

1.ควรมีการจัด
งานใน
วันหยุดราชการ 
หรือวันเสาร์-
อาทิตย์ 
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ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของวัตถุประสงค์

โครงการ 

ผลการด าเนิน
โครงการ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา 

    2.เพ่ือส่งเสริม
นักศึกษา 
บุคลากร 
เจ้าหน้าที่ และ
ประชาชนทั่วไป 
ได้ใช้เวลาว่างให้
เป็นประโยชน์ 
โดยการออก
ก าลังกายด้วย
การเดิน-วิ่ง ใน
การสร้างเสริม
สุขภาพที่ดี 

2.นักศึกษา 
บุคลากร เจ้าหน้าที่ 
และประชาชนทั่วไป
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ โดยการ
ร่วมกิจกรรมออก
ก าลังกายด้วยการ
เดิน-วิ่ง ในการสร้าง
เสริมสุขภาพที่ดี 

2.นักศึกษา 
บุคลากร 
เจ้าหน้าที่ และ
ประชาชนทั่วไป
ได้ร่วมกิจกรรม
ออกก าลังกาย
ด้วยการเดิน-วิ่ง 
ในการสร้างเสริม
สุขภาพที่ดีอย่าง
น้อย 1 ครั้งต่อ
ภาคเรียน : 
บรรลุ 

2.รางวัลที่มอบให้
ผู้ได้รับรางวัลไม่
ควรเกี่ยวข้องกับ
ศาสนา 

    3.เพ่ือส่งเสริม 
สนับสนุนการ
ด าเนินงาน
กิจการนักศึกษา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 

3.สนับสนุนการ
ด าเนินงานกิจการ
นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ 

 3.นักศึกษาและ
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
สุขภาพกายและ
ใจที่ดี : บรรลุ 

3.กลุ่มของผู้
บกพร่องทาง
ร่างกายควรมีการ
แยกกลุ่มให้
ชัดเจน หรือเป็น
กลุ่มพิเศษ 

    4.เพ่ือหารายได้
สมทบ
ทุนการศึกษา
ให้กับนักศึกษาที่
ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ 

4.รายได้สมทบ
ทุนการศึกษาให้กับ
นักศึกษาท่ีขาด
แคลนทุนทรัพย์ 

 4.นักศึกษาที่
ขาดแคลนทุน
ทรัพย์ และมี
ความสามารถ : 
บรรลุ 

4.การเข้าเส้นชัย
ควรมีป้ายบอก
ระยะทางหรือ
แยกประเภทให้
ชัดเจน 

          5.ควรมีการเพ่ิม
จุดทิ้งขยะให้มาก
ขึ้น 
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ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของวัตถุประสงค์

โครงการ 

ผลการด าเนิน
โครงการ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา 

5 อบรมพัฒนาทักษะ
ความรอบรู้ด้านการ
ตัดสินกีฬาเพ่ือความ
เป็นเลิศและต่อยอดสู่
ระดับอาชีพ 

1.เพ่ือให้
นักศึกษาได้รับ
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎ  กติกาขั้น
พ้ืนฐานในการ
แข่งขันกีฬา
สากล 

1.จ านวนนักศึกษา
เข้ารวมโครงการ
อย่างน้อยร้อยละ 
80 ของเป้าหมายที่
ก าหนด 

1.มีผู้เข้าร่วม
โครงการร้อยละ 
90.30 : บรรลุ  

  

    2.เพ่ือให้
นักศึกษาทราบ
รายละเอียดและ
วิธีปฏิบัติในการ
ตัดสินกีฬาสากล 

2.นักศึกษามีความรู้
เกี่ยวกับกฎ  กติกา
ขั้นพ้ืนฐาน และวิธี
ปฏิบัติ ในการตัดสิน
กีฬาตาม
มาตรฐานสากล
อย่างน้อยร้อยละ 
80 

2.นักศึกษาท่ีมี
ความรู้เกี่ยวกับ
กฎ กติการ้อยละ 
85.40 : บรรลุ 

  

    3.เพ่ือให้
นักศึกษา
สามารถตัดสิน
กีฬาสากลได้
อย่างมีมาตรฐาน 

3.นักศึกษาสามารถ
ตัดสินกีฬาได้ตาม
มาตรฐานสากล
อย่างน้อยร้อยละ 
80 ของผู้เข้าอบรม 

3.นักศึกษาน า
ความรู้มาด าเนิน
ใช้การเป็นผู้
ตัดสินกีฬา
ภายในได้ร้อยละ 
82.10 : บรรลุ 

  

    4.เพ่ือเปิดโอกาส
ให้
คณะกรรมการ
ชมรมกีฬาได้
ด าเนินงาน
จัดการแข่งขัน
กีฬา  

4.นักศึกษาสามารถ
จัดการแข่งขันกีฬา
ได้ตามมาตรฐานที่
สากลก าหนดอย่าง
น้อยคนละ 
1 ชนิดกีฬา 

4.นักศึกษาได้น า
ความรู้ใน
โครงการมาจัด
แข่งขันกีฬา
ภายในได้ คนละ 
1 ชนิด  : บรรลุ 
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ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของวัตถุประสงค์

โครงการ 

ผลการด าเนิน
โครงการ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา 

6 รวมพลัง สร้างความ
สามัคคี ตามรอยความ
ดี พ่อของแผ่นดิน 

1.เพ่ือให้
นักศึกษาน้อม
ร าลึกในพระ
มหากรุณาธิคุณ
ของ
พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว 

1.เพ่ือให้นักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย
เข้าร่วมโครงการ 

นักศึกษาชั้นปีที่ 
1 ที่เข้าร่วม
โครงการ  ร้อย
ละ 86.73 : 
บรรลุ 

1.ควรมีการแจ้ง
และ
ประชาสัมพันธ์
การท ากจิกรรมให้
มากกว่านี้ 

    2.เพ่ือแสดงถึง
พลังความ
สามัคคีของ
นักศึกษา
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์
ทุกคน 

2.เพ่ือให้นักศึกษามี
ความส านึกในพระ
มหากรุณาธิคุณของ
พระบาทสมเด็จ
พระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว และมี
ความสามัคคีในหมู่
คณะ 

นักศึกษาทุกคน
ได้ร่วมเดินขบวน
โดยการ
เดินขบวน
เทิดพระเกียรติ
ประจ าปี
การศึกษา 2562 
ปีละ  
1 ครั้ง : บรรลุ 

  

7 กิจกรรมพัฒนาทักษะ 
การสื่อสาร และ
กิจกรรมทางกาย 

1. เพ่ือส่งเสริม
ความรักความ
สามัคคี และ
เสริมสร้าง
ปฏิสัมพันธ์
ระหว่าง
นักศึกษาหอพัก
ของ
มหาวิทยาลัย
ผ่านกิจกรรม
พัฒนาทักษะ
การสื่อสารและ
กิจกรรมทางกาย 
 

1. นักศึกษามีทักษะ
ในการสื่อสารการ
ท างานร่วมกันเป็น
ทีมโดยผ่านกิจกรรม
ทางกายอย่างน้อย 
ร้อยละ 80 ของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
กิจกรรม 

1. นักศึกษามี
ทักษะในการ
สื่อสารการ
ท างานร่วมกัน
เป็นทีมโดยผ่าน
กิจกรรมทางกาย 
ร้อยละ 53.71 :  
บรรลุ 
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ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของวัตถุประสงค์

โครงการ 

ผลการด าเนิน
โครงการ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา 

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
1 ตีสีเส้นจอดรถ ลด

ปัญหาการจราจรใน
มหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1  

เพ่ือให้นักศึกษา
ของ
มหาวิทยาลัย
และบุคคลทั่วไป
ทุกคนปลูกจิตสา
นึกความ
ปลอดภัยทาง
ถนนและ
เสริมสร้างวินัย
จราจร 

นักศึกษามีจิตส านึก
ในการจอดรถตาม
เครื่องหมายจราจร
อย่างถูกต้อง ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 
(สุ่มแบบสอบถาม 
100 คน) 

นักศึกษามี
จิตส านึกในการ
จอดรถตาม
เครื่องหมาย
จราจรอย่าง
ถูกต้อง จ านวน 
100 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 : 
บรรลุ 

เช็คตาราง
พยากรณ์อากาศ 

    เพ่ือเป็นพ้ืนที่
ต้นแบบ (น า
ร่อง) ในการ
สร้างนวัตกรรม
ด้านการ
ด าเนินการ
ป้องกันและ
แก้ไขการเกิด
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

    วางแผนงานให้
รัดกุมรอบคอบ 

    เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาผู้ใช้
เส้นทางจราจร
เกิดพฤติกรรม
การใช้รถใช้ถนน
ที่ถูกต้องและ
ปลอดภัย 

นักศึกษาเกิด
พฤติกรรมการใช้รถ
ใช้ถนนที่ถูกต้อง
และปลอดภัย  ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 

นักศึกษาเกิด
พฤติกรรมการใช้
รถใช้ถนนที่
ถูกต้องและ
ปลอดภัย  ร้อย
ละ 81.20 : 
บรรลุ 
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ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของวัตถุประสงค์

โครงการ 

ผลการด าเนิน
โครงการ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา 

2 พลังนักศึกษา มีจิต
อาสา น้อมน าศาสตร์
พระราชา ร่วมสร้าง
สังคมปรองดอง  

เพ่ือให้นักศึกษา
แสดงความ
จงรักภักดีใน
สถาบันชาติ 
ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

นักศึกษาแสดง
ความจงรักภักดีใน
สถาบันชาติ ศาสนา 
และ
พระมหากษัตริย์ 

นักศึกษา เข้า
ร่วม จ านวน 
3,040 คน คิด
เป็นร้อยละ 
121.60 

ให้จัดขบวน
กิจกรรมอยู่ใน
บริเวณใกล้กัน 

    เพ่ือส่งเสริมให้
นักศึกษาเกิด
ความรัก ความ
สามัคคี ความ
สมานฉันท์ 
ปรองดองในหมู่
นักศึกษา 

นักศึกษาเกิดความ
รักความสามัคคี 
ความสมานฉันท์ 
ปรองดองในหมู่
นักศึกษา 

  วางแผนงานให้
รัดกุมรอบคอบ 

    เพ่ือส่งเสริมให้
เกิดเครือข่าย
นักศึกษาจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับ
น าศาสตร์
พระราชา สร้าง
ความปรองดอง
ให้เกิดข้ึนกับ
นักศึกษา 

เกิดเครือข่าย
นักศึกษาจัด
กิจกรรมเกี่ยวกับน า
ศาสตร์พระราชา 
สร้างความ
ปรองดองให้เกิด
ขึ้นกับนักศึกษา 

    

3 กยศ.รวมใจปันโลหิต 
ต่อชีวิตเพ่ือมนุษย์ ปี 6 

1. เพ่ือได้โลหิต
จากการบริจาค
(ผ่านการ
ตรวจสอบ
เรียบร้อย) ไป
ช่วยเหลือเพ่ือน
มนุษย์ 

1. จ านวนนักศึกษา
ที่บริจาคโลหิต 
จ านวน 500 คน 

นักศึกษาบริจาค
โลหิต จ านวน 
1,095 คน : 
บรรลุ 

- 

      2. จ านวนโลหิตที่มี
คุณภาพ 450 ยูนิต 

476 ยูนิต : 
บรรลุ 
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ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของวัตถุประสงค์

โครงการ 

ผลการด าเนิน
โครงการ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา 

4 จิตอาสา พัฒนาทักษะ
ชีวิต สร้างจิตอา
สาธารณะ ปลูกฝังตาก
ผู้รับ สู่การเป็นผู้ให้
ตอบแทนสังคม 

1. เพ่ือส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรมให้กับ
นักศึกษา ด้าน
ความเสียสละ 
อดทนและจิต
สาธารณะ 

1. นักศึกษามี
ทัศนคติด้านจิต
อาสา ความเสียสละ 
ความอดทน ความ
เป็นผู้น าและผู้ตาม 
อย่างน้อยร้อยละ 
80 

1. นักศึกษามี
ทัศนคติด้านจิต
อาสา ความ
เสียสละ ความ
อดทน ความเป็น
ผู้น าและผู้ตาม 
ร้อยละ 97.60 : 
บรรลุ 

ควรท าความ
ร่วมมือกับ
วิทยาลัยน่านใน
การด าเนิน
โครงการและควร
จัดยานพาหนะให้
เหมาะสมกับ
จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการ 

    2. เพ่ือส่งเสริม
ทักษะด้านการ
เป็นผู้น าและผู้
ตามท่ีดีและการ
ท างานเป็นทีม
แก่นักศึกษา 

2. นักศึกษามีองค์
ความรู้เกี่ยวกับการ
สร้างฝายชะลอน้ า 
อย่างน้อยร้อยละ 
80 

2. นักศึกษามี
องค์ความรู้
เกี่ยวกับการ
สร้างฝายชะลอ
น้ า ร้อยละ 
95.40 : บรรลุ 

  

    3. เพ่ือสร้างฝาย
ชะลอน้ าให้กับ
ชุมชน 

3. ฝายชะลอน้ า ไม่
น้อยกว่า 1 ฝาย 

3. ฝายชะลอน้ า 
จ านวน 1 ฝาย 

  

5 สายสัมพันธ์ แบ่งปัน
รอยยิ้ม 

1. เพ่ือให้เกิด
ความรู้ความ
เข้าใจจิต
สาธารณะและ
จิตอาสาให้แก่
นักศึกษา 

1. นักศึกษาเกิด
ความรู้ความเข้าใจ
จิตสาธารณะและ
จิตอาสาให้แก่
นักศึกษา ระดับมาก 

1. นักศึกษาเกิด
ความรู้ความ
เข้าใจจิต
สาธารณะและ
จิตอาสาให้แก่
นักศึกษา ระดับ
มาก : บรรลุ 

1.การวางแผน
ความมีการรัดกุม
รอบคอบ 

    2. เพ่ือสร้าง
เสริม
ประสบการณ์
การท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 

2. นักศึกษาได้เสริม
ประสบการณ์การ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ระดับมาก 

2. นักศึกษาได้
เสริม
ประสบการณ์
การท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 
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ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของวัตถุประสงค์

โครงการ 

ผลการด าเนิน
โครงการ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา 

ระดับมาก : 
บรรลุ 

6 พ่ีสอนน้องโรงเรียนวัด
ใหม่ ประจ าปี
การศึกษา 2562 

1. เพ่ือสร้าง
ความรู้และ
ทักษะด้าน
สัมพันธภาพ 
และความ
สามัคคี 

1. นักศึกษาเกิด
ความรู้และทักษะ
ด้านสัมพันธภาพ 
และความสามัคคี 
ระดับมาก 

1. นักศึกษาเกิด
ความรู้และ
ทักษะด้าน
สัมพันธภาพ 
และความ
สามัคคี ระดับ
มาก : บรรลุ 

1.ควรตรวจสอบ
อุปกรณ์ในการท า
ความสะอาดให้
เพียงพอ 

    2. เพ่ือพัฒนา
และฝึกทักษะ
ภาวะความเป็น
ผู้น า 

2. นักศึกษาพัฒนา
และฝึกทักษะภาวะ
ความเป็นผู้น า 
ระดับมาก 

2. นักศึกษา
พัฒนาและฝึก
ทักษะภาวะ
ความเป็นผู้น า 
ระดับมาก : 
บรรลุ 

2. การด าเนินการ
โครงการไม่เป็นไป
ตามก าหนด 

7 โครงการค่ายปันน้ าใจ
สู่เด็กยากไร้บนดอย
ครั้งที่ 4 

1. เพ่ือให้
นักศึกษาใช้เวลา
ว่างให้เกิด
ประโยชน์ 

1. นักศึกษาได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ระดับ
มาก 

1. นักศึกษาได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์ ระดับ
มาก : บรรลุ 

1.ควรแบ่งหน้าที่
ในการท างาน 

    2.เพ่ือให้
นักศึกษารู้จัก
การท างาน
ร่วมกัน 

2.เพ่ือให้นักศึกษา
รู้จักการท างาน
ร่วมกัน ระดับมาก 

2.เพ่ือให้
นักศึกษารู้จัก
การท างาน
ร่วมกัน ระดับ
มาก : บรรลุ 

2. ต้องมีการแบ่ง
หน้าที่กันอย่าง
ชัดเจน 

8 “การแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษเชิง
สร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริม
ศักยภาพด้านภาษา
ของนักศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 
English War 

1. เพ่ือให้มี
ทัศนคติและ
ประสบการณ์ที่ดี
ต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

1. เพ่ือให้นักศึกษามี
ทัศนคติและ
ประสบการณ์ที่ดีต่อ
การเรียน
ภาษาอังกฤษ ระดับ
มาก 

1. เพ่ือให้
นักศึกษามี
ทัศนคติและ
ประสบการณ์ที่ดี
ต่อการเรียน
ภาษาอังกฤษ 

1.ต้องมีการ
วางแผนให้รัดกุม 
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ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของวัตถุประสงค์

โครงการ 

ผลการด าเนิน
โครงการ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา 

ระดับมาก : 
บรรลุ 

    2. เพ่ือให้มี
พัฒนาทักษะ
การท างานการ
บริหารจัดการ 

2. เพ่ือให้นักศึกษา
พัฒนาทักษะการ
ท างานการบริหาร
จัดการ ระดับมาก 

2. เพ่ือให้
นักศึกษาพัฒนา
ทักษะการ
ท างานการ
บริหารจัดการ 
ระดับมาก : 
บรรลุ 

  

กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
1 ส่งเสริมความเป็นน า

กิจกรรมการเรียนรู้
เพ่ือพัฒนาเยาวชน
ของจังหวัดอุตรดิตถ์ 

1. เพ่ือส่งเสริม
และเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้
จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริม
และพัฒนาเด็ก
และเยาวชน 

1. จ านวนฐาน
กิจกรรมการเรียนรู้
ที่ส่งเสริมและ
พัฒนาเด็กและ
เยาวชน อย่างน้อย 
15 ฐาน 

ฐานกิจกรรม  
15 ฐาน : บรรลุ 

ให้จัดกิจกรรมอยู่
ในบริเวณใกล้กัน 

    2. เพ่ือส่งเสริม
ให้เด็กและ
เยาวชนที่เข้า
ร่วมกิจกรรมได้
ท ากิจกรรม
ร่วมกันอย่างมี
ความสุข 

2. นักศึกษาที่จัด
กิจกรรม รวมทั้งเด็ก
และเยาชนที่เข้าร่วม
กิจกรรมมีความ
สนุกสนาน อย่าง
น้อยร้อยละ 80 

นักศึกษาท่ีจัด
กิจกรรม รวมทั้ง
เด็กและเยาชนที่
เข้าร่วมกิจกรรม
มีความ
สนุกสนาน ร้อย
ละ 89.4 : บรรลุ 

วางแผนให้รัดกุม
รอบคอบ 

2 URU FREHY BOY & 
GIRL 2019  

เพ่ือสรรหา
นักศึกษาท่ีมี
ความกล้า
แสดงออกในทาง
ที่ถูกต้อง 

นักศึกษาท่ีมีความ
กล้าแสดงออก
ในทางท่ีถูกต้อง 
คณะละ 2 คน ชาย/
หญิง (7 คณะ) 

ผู้เข้าประกวด 
14 คน : บรรลุ 

จัดประชุมชี้แจง
รายละเอียดให้
ทางสโมสรคณะ
ให้มากกว่านี้ 
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ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของวัตถุประสงค์

โครงการ 

ผลการด าเนิน
โครงการ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา 

    เพ่ือส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรมให้กับ
นักศึกษาด้าน
ความสมัคร
สมานฉันท์
สามัคคีในหมู่
คณะ  

นักศึกษาสร้าง
จิตส านึกมีความรัก
ความสามัคคีในหมู่
คณะ 

ผู้เข้าร่วม 2,698 
คน 

หาสถานที่จอดรถ
ให้ใกล้บริเวณจัด
งาน 

3 URU FREHY BOY & 
GIRL 2019 (รอบ 
Audition) 

เพ่ือสรรหา
นักศึกษาท่ีมี
ความกล้า
แสดงออกในทาง
ที่ถูกต้อง 

เพ่ือสรรหานักศึกษา
ที่มีความกล้า
แสดงออกในทางท่ี
ถูกต้อง คณะละ 2 
คน ชาย/หญิง (7 
คณะ) 

ผู้เข้าประกวด 
14 คน : บรรลุ 

จัดประชุมชี้แจง
รายละเอียดให้
ทางสโมสรคณะ
ให้มากกว่านี้ 

    เพ่ือสรรหา
นักศึกษาท่ีมีจิต
อาสาช่วยเหลือ
บ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อ
สังคม มีมนุษย์
สัมพันธ์ 

ผู้เข้าประกวด
บ าเพ็ญประโยชน์
ต่อสังคม 

ผู้เข้าประกวด 
14 คน 

  

4 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 
2562 

เพ่ือเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยได้
แสดงความ
กตัญญูกตเวที
ต่อครูอาจารย์ 

นักศึกษาได้แสดง
ความกตัญญูต่อครู
อาจารย์ ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 จาก
ทั้งหมด 1,600 

นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
1,600 คน คิด
เป็นร้อยละ 100 
: บรรลุ 

วางแผนให้รัดกุม
รอบคอบ 

    เพื่อสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยให้คงอยู่
สืบต่อไป 

สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงาม
ของไทยให้คงอยู่สืบ
ต่อไป 

22-ส.ค.-62   
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ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของวัตถุประสงค์

โครงการ 

ผลการด าเนิน
โครงการ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา 

5 โครงการส่งเสริมวินัย
จราจรและรณรงค์
สวมหมวกกันน็อก 
100 เปอร์เซ็นต์ 

เพ่ือปลูก
จิตส านึก
เกี่ยวกับจราจร
และกฎของ
ความปลอดภัย 

นักศึกษามีจิตส านึก
เกี่ยวกับจราจรและ
กฎของความ
ปลอดภัย ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 

นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ  คิด
เป็นร้อยละ 100 
: บรรล ุ

หาพื้นที่ท่ี
เหมาะสมกับ
จ านวนเข้าร่วม
กิจกรรม 

    เพ่ือให้นักศึกษา
ปฏิบัติตามกฎ
จราจรอย่าง
เคร่งครัด 

นักศึกษาปฏิบัติตาม
กฎจราจร ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 80 
(จากกลุ่มตัวอย่าง) 

 นักศึกษาปฏิบัติ
ตามกฎจราจร 
ไม่น้อยกว่า ร้อย
ละ 90 : บรรลุ 

วางแผนให้รัดกุม
รอบคอบ 

    เพ่ือลดปัญหา
อุบัติเหตุจราจร
ให้น้อยลงตาม
นโยบายของรัฐ 

นักศึกษาสวมหมวก
นิรภัยเข้าออก
มหาวิทยาลัย ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 

 นักศึกษาสวม
หมวกนิรภัยเข้า
ออก
มหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 95 : 
บรรลุ 

  

6 การปฐมนิเทศ
นักศึกษาและค่าย
คุณธรรมจริยธรรม
นักศึกษาใหม่ ปี
การศึกษา 2562 

เพ่ือให้นักศึกษา
ใหม่ได้รับความรู้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่อง 
ข้อบังคับ 
ระเบียบ และ
กฎเกณฑ์ต่างๆ
ของ
มหาวิทยาลัย
และสามารถ
ปฏิบัติตนได้
ถูกต้อง  

นักศึกษาใหม่ได้รับ
ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเรื่อง 
ข้อบังคับ ระเบียบ 
และกฎเกณฑ์ต่างๆ
ของมหาวิทยาลัย
และสามารถปฏิบัติ
ตนได้ถูกต้อง ไม่
น้อยกว่า ร้อยละ 80 

นักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมโครงการ มี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เรื่อง ข้อบังคับ 
ระเบียบ และ
กฎเกณฑ์ คิด
เป็นร้อยละ 83.9 
: บรรล ุ

ให้ตรวจเช็คโรค
ประจ าตัว
นักศึกษาก่อนเข้า
ร่วมกิจกรรม  
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ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของวัตถุประสงค์

โครงการ 

ผลการด าเนิน
โครงการ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา 

    เพ่ือส่งเสริม
คุณธรรม
จริยธรรมในหมู่
นักศึกษา ให้
นักศึกษามีความ
รัก ความ
ภาคภูมิใจใน
ความเป็น
นักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ 1,600 คน 

 นักศึกษาเข้า
ร่วมโครงการ 
1,343 คน : ไม่
บรรลุ 

วางแผนให้รัดกุม
รอบคอบ 

7 ส่งเสริมการเป็น
พลเมืองดี มีระเบียบ
วินัยให้กับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 

เพ่ือให้นักศึกษา
ทราบเกี่ยวกับ
กฎและระเบียบ
ด้านความ
ประพฤติของ
นักศึกษา 

สื่อที่ใช้ในการ
รณรงค์ ไม่น้อยกว่า 
3 ชนิด 

 ป้ายคัตเอาท์  
15 ป้าย ป้ายไว
นิล 5 ป้าย และ
แบนเนอร์ : 
บรรลุ 

ประชาสัมพันธ์ให้
ทั่วถึง 

    เพ่ือให้นักศึกษา
ปฏิบัติตามกฎ
และระเบียบของ
มหาวิทยาลัยได้
อย่างถูกต้อง 

นักศึกษาทราบ
เกี่ยวกับกฎและ
ระเบียบด้านความ
ประพฤติของ
นักศึกษา เช่น วินัย
จราจร การแต่งกาย 
วินัยนักศึกษา อย่าง
น้อยร้อยละ 80 
ของนักศึกษา
ทั้งหมด 

 นักศึกษาทราบ
เกี่ยวกับกฎและ
ระเบียบด้าน
ความประพฤติ
ของนักศึกษา 
เช่น วินัยจราจร 
การแต่งกาย 
วินัยนักศึกษา 
ร้อยละ 80 : 
บรรลุ 
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ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของวัตถุประสงค์

โครงการ 

ผลการด าเนิน
โครงการ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา 

8 โครงการบริจาคโลหิต
เพ่ือช่วยชีวิตเพ่ือน
มนุษย์ 

1. เพ่ือสนับสนุน
โลหิตให้กับ
ส านักงาน
สภากาชาดไทย
ภาค 9 จังหวัด
พิษณุโลก ใน
การน าไปใช้
ประโยชน์กับ
ผู้ป่วยที่มีความ
ต้องการโลหิตใน
การรักษา 

1. จัดกิจกรรม
บริจาคโลหิต อย่าง
น้อย 3 ครั้ง 

จ านวน 1 ครั้ง : 
ไม่บรรลุ 

1.เพ่ิมช่องทาง 
การ
ประชาสัมพันธ์ให้
มากขึ้นและ
หลากหลาย                                               

    2. เพ่ือสร้าง
ค่านิยมในการให้
โดยไม่หวังสิ่ง
ตอบแทน การมี
จิตใจ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
และการมี
จิตส านึกด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. จ านวนผู้เข้าร่วม
กิจกรรมบริจาค
โลหิต ไม่น้อยกว่า 
250 คน/ครั้ง 

ผู้เข้าร่วม
โครงการฯ ครั้งที่ 
1 จ านวน 623 
คน : บรรล ุ

  

      3.ได้รับโลหิตจาก
ผู้เข้าร่วมโครงการ 

ได้โลหิต จ านวน 
461 ยูนิต : 
บรรลุ 

  

กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
1 ท าบุญหอพักนักศึกษา

เพ่ือเสริมสร้าง
คุณธรรม จริยธรรม 

1. เพ่ือให้
นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรมโดยผ่าน
กิจกรรมในการ
พัฒนานักศึกษา 

1.นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมอย่าน้อย
ร้อยละ 80 

นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม เกิน
ร้อยละท่ีตั้งไว้ : 
บรรลุ 

ควรเพิ่มเวลาใน
การเทศนาสั่งสอน
ของพระอาจารย์
มากกว่า 30 นาท ี
โดยการสอดแทรก
ค าสอนต่างๆให้
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ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของวัตถุประสงค์

โครงการ 

ผลการด าเนิน
โครงการ 

ข้อเสนอแนะเพื่อ
การพัฒนา 

นักศึกษาเข้าใจ
ง่าย 

    2. เพ่ือให้
นักศึกษาได้น า
แนวทางและค า
สอนทางศาสนา
มาเป็นแนวทาง
ในการด าเนิน
ชีวิตในการอยู่
หอพัก 

2.นักศึกษาหอพัก
ประพฤติปฏิบัติตาม
หลักทาง
พระพุทธศาสนา
และน าค าสอนทาง
ศาสนามาเป็น
แนวทางในการ
ด าเนินชีวิตในการ
อยู่หอพัก 

2.นักศึกษา
สามารถด าเนิน
ชีวิตในหอพัก
โดยไม่พบปัญหา
ในการด าเนิน
ชีวิตเกินร้อยละ
ที่ตั้งไว้ : บรรลุ 

  

2 บายศรีสู่ขวัญ สาน
สัมพันธ์น้องพ่ีหอพัก
ใน 

1. เพ่ือสร้าง
ความรักความ
สามัคคีในหมู่
คณะและมีส่วน
ร่วมในการจัด
กิจกรรม 

1.นักศึกษาหอพัก
เข้าร่วมกิจกรรม
อย่างน้อย ร้อยละ
80 

1.นักศึกษา
หอพักเข้าร่วม
กิจกรรม เกิน
ร้อยละท่ีตั้งไว้ : 
บรรลุ 

1. หมอท าขวัญ
ควรจะมีการ
เทศนาสั่งสอน
นักศึกษาหอพัก
มากกว่า 1ชั่วโมง 
และสอดแทรก
ข้อคิดในการ
ด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน
ให้กับนักศึกษา
หอพัก 

    2. เพ่ือให้
นักศึกษามี
ความสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างรุ่นพ่ี
และรุ่นน้องและ
ระหว่างหอพัก 

2. นักศึกษาหอพัก
ได้รู้จักและสนิท
สนมกันระหว่างรุ่น
พ่ีและรุ่นน้องอย่าง
น้อยร้อยละ 80 
ของจ านวน
นักศึกษาหอพัก
ทั้งหมด 

2.นักศึกษา
หอพักรู้จักกัน
ระหว่างรุ่นพ่ีเละ
รุ่นน้องเกินร้อย
ละที่ตั้งไว้ ; 
บรรลุ 

  

(เอกสารหมายเลข 1.5-4(32)) 
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จากนั้น ได้น าผลการประเมินดังกล่าวมากประกอบการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา    

ปีการศึกษา 2563 และเสนอต่อที่ประชุมรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและผู้รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา 

เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ พร้อมใช้ผลการประเมินดังกล่าวมาประกอบการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา    

ในครั้งต่อไป เช่น ได้น าข้อเสนอแนะจากโครงการ กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพ่ือนมนุษย์ ปี 6 ซึ่งจัดขึ้น

ระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 18 และ วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 โดยพบว่าช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมตรงกับ

ชั่วโมงเรียนของนักศึกษา ท าให้นักศึกษาที่ประสงค์จะบริจาคโลหิต ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ การจัด

กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพ่ือนมนุษย์ซึ่งจัดขึ้น เมื่อวันพุธที่ 22 มกราคม 2563 จึงจัดกิจกรรมในวันพุธ

เนื่องจากเป็นวันกิจกรรมนักศึกษา ท าให้นักศึกษาที่ประสงค์จะบริจาคโลหิต สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรม    ได้

พร้อมทั้งได้เพ่ิมจุดคัดกรองผู้ประสงค์จะบริจาคโลหิต เพ่ือให้มีความรวดเร็วมากขึ้น เป็นต้น 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.5-4(1) สรุปโครงการส่งเสริมการเป็นพลเมืองดีภายใต้การปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
1.5-4(2) สรุปโครงการส่งเสริมทักษะการท างานเป็นทีมโดยมุ่งเน้นกิจกรรมสัมพันธ์ 
1.5-4(3) สรุปโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก 
1.5-4(4) สรุปโครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์ 
1.5-4(5) สรุปโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพแก่นักศึกษา 

ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
1.5-4(6) สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2563 
1.5-4(7) สรุปโครงการสักการะพระยาพิชัย ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์ 
1.5-4(8) สรุปโครงการการจัดการเรียนรู้ ส าหรับกีฬาเพ่ือความเลิศ 
1.5-4(9) สรุปโครงการรณรงค์การออกก าลังกายของชมรมกีฬา 
1.5-4(10) สรุปโครงการเดิน-วิ่งประเพณี วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

1 สิงหาคม 2562 
1.5-4(11) สรุปโครงการอบรมพัฒนาทักษะความรอบรู้ด้านการตัดสินกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ 

และต่อยอดสู่ระดับอาชีพ 
1.5-4(12) สรุปโครงการรวมพลัง สร้างความสามัคคี ตามรอยความดี พ่อของแผ่นดิน 
1.5-4(13) สรุปโครงการส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ฯ (กิจกรรมพัฒนาทักษะ การสื่อสาร และ

กิจกรรมทางกาย) 
1.5-4(14) สรุปโครงการตีสีเส้นจอดรถ ลดปัญหาการจราจรในมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1 
1.5-4(15) สรุปโครงการพลังนักศึกษา มีจิตอาสา น้อมน าศาสตร์พระราชา ร่วมสร้างสังคมปรองดอง 
1.5-4(16) สรุปโครงการ กยศ. รวมใจปันโลหิต ต่อชีวิตเพ่ือมนุษย์ ปี 6 
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1.5-4(17) สรุปโครงการจิตอาสา พัฒนาทักษะชีวิต สร้างจิตอาสาธารณะ ปลูกฝังตากผู้รับ  
สู่การเป็นผู้ให้ตอบแทนสังคม 

1.5-4(18) สรุปโครงการสายสัมพันธ์ แบ่งปันรอยยิ้ม 
1.5-4(19) สรุปโครงการพี่สอนน้องโรงเรียนวัดใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 
1.5-4(20) สรุปโครงการโครงการค่ายปันน้ าใจสู่เด็กยากไร้บนดอย ครั้งที่ 4 
1.5-4(21) สรุปโครงการ การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมศักยภาพด้านภาษา

ของนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 English War 
1.5-4(22) สรุปโครงการส่งเสริมความเป็นน ากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเยาวชนของจังหวัด

อุตรดิตถ์ 
1.5-4(23) สรุปโครงการ การประกวด URU FREHY BOY & GIRL 2019 
1.5-4(24) สรุปโครงการ URU FREHY BOY & GIRL 2019 (รอบ Audition) 
1.5-4(25) สรุปโครงการ พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2562 
1.5-4(26) สรุปโครงการส่งเสริมวินัยจราจรและรณรงค์สวมหมวกกันน็อก 100 เปอร์เซ็นต์ 
1.5-4(27) สรุปโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาและค่ายคุณธรรมจริยธรรมนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 

2562 
1.5-4(28) สรุปโครงการส่งเสริมการเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัยให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์ 
1.5-4(29) สรุปโครงการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพ่ือนมนุษย์ 
1.5-4(30) สรุปโครงการท าบุญหอพักนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม 
1.5-4(31) สรุปโครงการบายศรีสู่ขวัญ สานสัมพันธ์น้องพ่ีหอพักใน 
1.5-4(32) สรุปผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 
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5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้น าสรุปผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ปีการศึกษา 2562 ซึ่งด าเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 (ฉบับปรับปรุง 
เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563) และได้ด าเนินการสรุปผลการจัดกิจกรรมร่วมกับคณะกรรมการองค์การบริหาร
กิจกรรมนักศึกษา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะกรรมการหอพักนักศึกษา และคณะกรรมการชมรม
นักศึกษา เสนอต่อที่ประชุมรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและผู้รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 
1/2563 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 (วาระที่ 4.1 สรุปผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562) 
เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

 

วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

วัตถุประสงค์ 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
ตัวช้ีวัด 

1. เพ่ือส่งเสริมการจัด
กิจกรรมให้นักศึกษามี
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ "ดี เก่ง มีจิต
อาสา" 

1. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผน 
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของกิจกรรม
ที่ก าหนด 

ด าเนินการจัดกิจกรรม
ตามแผน จ านวน 31 
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
100.00 

บรรลุ 

 2. ผลการจัดกิจกรรมต้องบรรลุ
ตามตัวชี้วัดที่ก าหนด อย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของจ านวนตัวชี้วัด
ความเสร็จของวัตถุประสงค์
โครงการที่ก าหนดไว้แผนทั้งหมด 

ตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ใน
โครงการ มีจ านวน 64 
ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่บรรลุ 
จ านวน 63 ตัวชี้วัด คิด
เป็นร้อยละ 98.44 

บรรลุ 

 3. ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาให้ครอบคลุมประเภท
ต่างๆ ดังนี้ 

 
 

 3.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ไม่น้อยกว่า 5 
กิจกรรม 

จัดกิจกรรม จ านวน  
6 กิจกรรม 

บรรลุ 

 3.2 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริม
สุขภาพ ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม 

จัดกิจกรรม จ านวน  
7 กิจกรรม 

บรรลุ 

 3.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือ
รักษาสิ่งแวดล้อม ไม่น้อยกว่า 5 
กิจกรรม 

จัดกิจกรรม จ านวน  
8 กิจกรรม 

บรรลุ 
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วัตถุประสงค์ 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ

วัตถุประสงค์ 
ผลการด าเนินงาน 

การบรรลุ
ตัวช้ีวัด 

 3.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม
และจริยธรรม ไม่น้อยกว่า 5 
กิจกรรม 

จัดกิจกรรม จ านวน  
8 กิจกรรม 

บรรลุ 

 3.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและ
วัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม 

จัดกิจกรรม จ านวน  
2 กิจกรรม 

บรรลุ 

2. เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้
มีคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึง
ประสงค์ "ดี เก่ง มีจิต
อาสา" 

4. ผลการประเมินนักศึกษาด้าน
คุณธรรมจริยธรรม มีค่าเฉลี่ยไม่
น้อยกว่า 3.51 

ผลการประเมิน
คุณลักษณะของ
นักศึกษาสหกิจศึกษา  
ปีการศึกษา 2562  
อยู่ในระดับมากท่ีสุด  
คิดเป็นค่าเฉลี่ย (X̅) 4.77 
: บรรล ุ

บรรลุ 

(เอกสาร 1.5-5(1)-(2)) 
 
ที่ประชุมรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและผู้รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2563  

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 วาระท่ี 4.1 สรุปผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 มีมติดังนี้ 
1. จากผลการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา        

ปีการศึกษา 2562 พบว่า การด าเนินการบรรลุตัวชี้วัดของแผนทุกข้อ 
2. เห็นชอบ ให้ปรับเปลี่ยนก าหนดการจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษาระหว่างคณะ “หางนกยูงเกมส์” 

ในส่วนของกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เป็น 1 เดือน 
(เอกสาร 1.5-5(3)) 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.5-5(1) สรุปผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 
1.5-5(2) สรุปผลการประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562 
1.5-5(3) รายงานการประชุมรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและผู้รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา  

ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 (วาระที่ 4.1) 
 

  



75 
 

6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ คณะกรรมการองค์การบริหาร

กิจกรรมนักศึกษา คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะกรรมการหอพักนักศึกษา และคณะกรรมการชมรม
นักศึกษา ร่วมกันจัดท าแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ในการด าเนิน
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 
พฤษภาคม 2563 โดยได้น าสรุปผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 มาประกอบจัดท าแผน 
(เอกสาร 1.5-6(1)) 

จากนั้น กองพัฒนานักศึกษา ได้น าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดังกล่าว 
เ ส น อต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม ร อ ง ค ณ บ ดี ฝ่ า ย กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า แ ล ะผู้ รั บ ผิ ด ช อบ ง า น กิ จ ก า ร นั ก ศึ ก ษ า  
ครั้ งที่  1/2563 เมื่ อวันที่  1  มิถุนายน 2563 วาระที่  4 .2 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
ปีการศึกษา 2563 เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแผนดังกล่าว ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 โดยให้ปรับเปลี่ยนก าหนดการการจัดกิจกรรมตามข้อเสนอแนะ (ชะลอการ
จัดกิจกรรมในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด 19 เมื่อเข้าสู่สถานการณ์ปกติจึงด าเนินการ) (เอกสาร 1.5-6(2)) 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.5-6(1) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 
1.5-6(2) รายงานการประชุมรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและผู้รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา  

ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 1 มิถุนายน 2563 (วาระที่ 4.2) 
 
 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6 บรรลุ 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการก าหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
 2. จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ จากการมีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
 4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการน าผลจากการประเมินมาปรับปรุง  
ในปีถัดไป 
 5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
นักศึกษาขั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ 

ผลการด าเนินงาน 
1. มีการก าหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยมีการก าหนดนโยบายการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา พ.ศ. 2562-
2565 ดังนี้ 
 1. นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ควรมีความสามารถทางภาษาอังกฤษ 
เทียบเคียงได้กับระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของนักเรียนตามมาตรฐานของ                      
Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) ดังนี้  
  1.1 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีภาษาอังกฤษ (คบ.ภาษาอังกฤษ/ศศบ.ภาษาอังกฤษและ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ)  ต้องมีความสามารถภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ในระดับ B1 โดยการเทียบกรอบ
ความสามารถภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้   
   TOEIC     ไม่ต่ ากว่า 400 
   TOEFL Paper  ไม่ต่ ากว่า 433 
   TOEFL CBT  ไม่ต่ ากว่า 120  
   TOEFL IBT  ไม่ต่ ากว่า  40 
   IELTS   ไม่ต่ ากว่า  3.5 
  1.2 นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ทุกหลักสูตร นอกเหนือจาก 1.1 ต้องมีความสามารถ
ภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR ในระดับ A2 โดยการเทียบกรอบความสามารถภาษาอังกฤษให้เป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้ 
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   TOEIC     ไม่ต่ ากว่า   250 
   TOEFL Paper  ไม่ต่ ากว่า   343 
   TOEFL CBT  ไม่ต่ ากว่า    60 
   TOEFL IBT  ไม่ต่ ากว่า   18 
   IELTS   ไม่ต่ ากว่า          1.5  
                   1.3 ให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (A2/B1) ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 40 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ (นักศึกษาที่เข้าสอบต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของนักศึกษา
ชั้นปีสุดท้ายทั้งหมด) 
 2. ให้คณะอนุกรรมการบริหารวิชาการด าเนินการก าหนดนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนา
ภาษาอังกฤษของศึกษา และแผนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา  เพ่ือน านโยบายสู่การ
ขับเคลื่อนทั่วทั้งองค์กร 

3. ให้มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะและหลักสูตรสาขาวิชารับผิดชอบการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ด าเนินการปรับพ้ืนฐานภาษาอังกฤษของผู้ที่จะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยให้เหมาะสมกับระดับ
ความสามารถทางภาษาแต่ละราย โดยนักศึกษาที่มีคะแนนทดสอบทักษะภาษาอังกฤษต่ ากว่าเกณฑ์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนด ควรเข้าอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือเตรียมความพร้อมด้านภาษาที่มหาวิทยาลัย
ก าหนด 
 4. ให้มหาวิทยาลัยด าเนินการพัฒนามาตรฐานแบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา            
สามารถเทียบเคียงผลกับ The Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)  
โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานแบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา   

5. ให้มหาวิทยาลัยจัดการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษาทุกปี
การศึกษา โดยเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป  การทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษให้เป็นไปตาม
แบบทดสอบมาตรฐานที่สามารถเทียบเคียงผลกับ The Common European Framework of Reference 
for Languages (CEFR) หรือมาตรฐานอ่ืน ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด เพ่ือให้ทราบระดับความสามารถของ
นักศึกษาแต่ละคนทั้งก่อนและหลังการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
 6. ให้คณะวิชาร่วมกับหลักสูตรสาขาวิชาที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรหรือรายวิชา
ภาษาอังกฤษ ปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่ก าหนด                 
โดยด าเนินการ ดังนี้ 
   6.1 น ากรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ The Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFR) มาเป็นกรอบความคิดหลักในการออกแบบการการ
จัดการเรียนการสอน การก าหนดเป้าหมายการเรียนรู้ การพัฒนาการเรียนการสอน การทดสอบ การวัดและ
ประเมินผล รวมถึงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านทักษะภาษาอังกฤษ  
   6.2 จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามธรรมชาติของการเรียนรู้ โดยเน้นให้ผู้เรียนมีโอกาส                   
ใช้ภาษาในการสื่อสาร (Communicative Language Teaching : CLT) และเป็นไปตามกรอบความคิดหลัก 
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CEFR และให้มีกลไกการเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน ที่มีการวางแผนอย่างเป็นระบบและมีความ
หลากหลายเพื่อตอบสนองความแตกต่างของระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ  
   6.3 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าถึงสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาทักษะ         
ทางภาษาตามระดับ CEFR บริการแก่นักศึกษาที่คณะหรือมหาวิทยาลัยจัดให้ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการพัฒนา
ความสามารถทางภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่หลากหลายที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริง  
   6.4 จัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่กระตุ้นการใช้ภาษาอังกฤษทั้งในและนอกห้องเรียน 
และจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ เพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาเห็นความส าคัญของการ
พัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ  
   6.5 มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะในการจัดอบรมเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา               
ตามระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษทุกปีการศึกษา 
   6.6 ให้คณะและหลักสูตรสาขาวิชาที่มีความพร้อมเปิดหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ (English  Program) หรือ หากยังไม่พร้อมเปิดสอนทั้งหลักสูตร ให้จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษบางรายวิชา/บางหัวข้อ รวมทั้งจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรหรือกิจกรรมนอกหลักสูตรเพ่ือพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการประกอบวิชาชีพให้แก่นักศึกษา 
 7. ให้มหาวิทยาลัยร่วมกับทุกคณะวิชา/หลักสูตรสาขาวิชาพิจารณาด าเนินการเพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาในหลักสูตรสาขาวิชา ดังนี้ 
   7.1 เปิดรับนักศึกษาต่างชาติเข้ามาศึกษาในหลักสูตรหรือในรายวิชา  เพ่ือเสริมสร้าง
บรรยากาศการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร  
   7.2 ให้มีหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษาต่างชาติ มีหน้าที่
ประชาสัมพันธ์ การรับเข้าและการดูแลนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษา 
   7.3 จัดท าแผนพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาภายใต้กรอบนโยบายข้างต้น     
โดยก าหนดผู้รับผิดชอบ ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินผลที่ชัดเจน เสนอต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
เพ่ือพิจารณาเห็นชอบ  
   7.4 จัดท ารายงานผลสัมฤทธิ์การด าเนินการต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย                 
ทุกรอบปีการศึกษา 
 8. ให้คณะสามารถออกประกาศนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา     
เพ่ือส่งเสริมทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาในแต่ละคณะตามบริบทและความเหมาะสมต่อไป 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.6-1(1) ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่อง นโยบายการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา พ.ศ. 

2562-2565 
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 2. มีการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ จากการมีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงาน     
ที่เกี่ยวข้อง 

มหาวิทยาลัยโดยส านักวิชาศึกษาท่ัวไปร่วมกับคณาจารย์ทางด้านภาษาอังกฤษ จาก 3 หน่วยงาน คือ 
คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ ไดร้่วมจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะ
และทักษะด้านภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ระยะ 4 ปี  พ.ศ.2562-2565  เพ่ือน ามาพัฒนา 
สนับสนุนมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามแผนการพัฒนาเชิงรุกและแผนพัฒนาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์และให้เป็นไปตามนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ ในสถาบันอุดมศึกษาของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ก าหนดไว้ ผ่านความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการส านักวิชาศึกษาทั่วไป 
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 10 มิถุนายน 2562 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.6-2(1) แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ระยะ 4 ปี  

พ.ศ.2562-2565   
1.6-2(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการส านักวิชาศึกษาทั่วไปครั้งที่ 1/2562 วันที่ 10 มิถุนายน 

2562 
 
 

3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณและสิ่งสนับสนุนการด าเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา     

ด้านภาษาอังกฤษ ดังนี้ 
 - จัดสรรงบประมาณส าหรับกิจกรรมการอบรม CEFR โดยใช้คอมพิวเตอร์ จัดหาโปรแกรมส าเร็จรูป
ภาษาอังกฤษ รวมถึงอบรมโปรแกรมส าเร็จรูปภาษาอังกฤษให้แก่อาจารย์ผู้สอน จัดฝึกอบรมพัฒนาความรู้และ
ทักษะภาษาอังกฤษศตวรรษท่ี 21 ให้แก่นักศึกษา รวม 58,800 บาท 

- จัดสรรงบประมาณส าหรับกิจกรรมการอบรม CEFR โดยใช้หนังสือเป็นสื่อการอบรม จัดหาสื่อการ
เรียนรู้เพ่ือยกระดับความรู้และทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา จัดหาอาจารย์/วิทยากรผู้อบรมภาษาอังกฤษ
ทั้งภายในและภายนอกจัดฝึกอบรมพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษศตวรรษที่ 21 ให้แก่นักศึกษาจ านวน 
40 ชั่วโมง รวม 668,981 บาท 

- จัดสรรงบประมาณส าหรับกิจกรรมโครงการเสริมหลักสูตรให้นักศึกษาสอบภาษาอังกฤษในรูปแบบ 
CEFR TEST รวม 44,692 บาท 

- จัดท าห้องที่ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษ ในลักษณะ Common room ณ ห้อง X Space เพ่ือให้
นักศึกษาเข้าใช้ได้ทุกสาขาวิชา 

- จัดสิ่งสนับสนุนการด าเนินงานส าหรับโครงการสหกิจศึกษานานาชาติ ส่งเสริมให้นักศึกษา            
ฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการในต่างประเทศหรือในสถานประกอบการที่มีชาวต่างประเทศ  เช่น           
จัดเจ้าหน้าที่ในการอ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ จัดเจ้าหน้าที่           
ให้ค าปรึกษา เป็นต้น 
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- จัดสิ่งสนับสนุนส าหรับพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี สื่อการเรียนรู้และบทเรียนออนไลน์ทาง
ภาษาอังกฤษที่มีคุณภาพและทันสมัย ส าหรับการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning ได้แก่ e-book, 
MOOC, Augment Reality, Infographics, Smart classroom, Google Application 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.6-3(1) โครงการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21  

            -กิจกรรมการอบรม CEFR โดยใช้คอมพิวเตอร์ 
                     -กิจกรรมการอบรม CEFR โดยใช้หนังสือเป็นสื่อการอบรม 

1.6-3(2) โครงการสหกิจศึกษานานาชาติ 
1.6-3(3) โครงการสอบวัดความรู้ให้นักศึกษาด้านภาษาอังกฤษในรูปแบบการสอบ CEFR  

 
 

4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการน าผลจากการประเมิน            
มาปรับปรุงในปีถัดไป 

มหาวิทยาลัยมีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ระยะ 4 ปี  พ.ศ.2562-2565 และมีการน าผลจากการประเมิน       
มาปรับปรุง ดังนี้ 

ที ่ วัตถุประสงค์ของแผน ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผน ปี 2562 ผลการประเมิน การปรับปรุง 
1. เพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอน

และสิ่งแวดล้อมและส่งเสริม
ก า ร ใ ช้ ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ ข อ ง
อาจารย์ และนักศึกษา 

1. จ านวนสื่อการสอน
ภาษาอังกฤษ (แบบออนไลน์/
หรือออฟไลน์) ที่อาจารย์
พัฒนาขึ้น 

5  
ผลงาน 

9 ผลงาน  
-สื่อออนไลน์ 1 
ผลงาน 
-คลิป 8 ผลงาน  

- 

2. เ พ่ื อ พั ฒน าห ลั ก สู ต ร  แ ล ะ
แบบทดสอบที่เป็นมาตรฐาน
ภาษาอังกฤษที่เทียบเท่าหรือ
เทียบเคียงสากล ส าหรับใช้
ทดสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ 
ของอาจารย์  และนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

1. จ านวนแบบทดสอบท่ีเป็น
มาตรฐานภาษาอังกฤษท่ี
เทียบเท่าหรือเทียบเคียง
มาตรฐานสากล  

2 ชุด 4 ชุด 
-แบบทดสอบ
ออนไลน์ 4 ชุด 

- 

3. เพ่ือส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการ
จั ด ก าร เ รี ย นก ารสอนของ
อาจารย์ผู้ สอน ให้ส่ งผลต่อ
คุณภาพนักศึกษาด้านทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

1. จ านวนอาจารย์ผู้สอนที่
สามารถสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ
ได้ 

5 คน 5 คน 
-อ.ดร.กิตติวรรณ 
-อ.ดร.กุลยา 
-อ.ดร.ภาณุ 
-อ.ดร.วราคณา 
-ผศ.ศิวัตม์ 

- 
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ที ่ วัตถุประสงค์ของแผน ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผน ปี 2562 ผลการประเมิน การปรับปรุง 
4. เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

และทดสอบมาตรฐานทักษะ
ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาชั้น
ปีที่ 2,3  

1. จ านวนร้อยละนักศึกษา     
เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเสริมสร้าง
ทักษะการสื่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษและเข้ารับการ
ทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ
มาตรฐานสากล  

ร้อยละ 
70 

ร้อยละ 97.18  
(1,451/1,493) 

 

- 

2. จ านวนร้อยละนักศึกษา              
ที่สอบผ่านแบบทดสอบหลังการ
อบรม (post test)  

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 75.18 
(1,091/1,451) 

 

 

2. จ านวนร้อยละนักศึกษาที่ผ่าน
การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ
มาตรฐานสากล CEFR ที่ระดับ 
A2/B1 หรือมีคะแนนสอบ 
TOEIC 255 ขึ้นไป (ตาม
ประกาศของกระทรวงฯ)  

ร้อยละ 
30 

ร้อยละ 54.92 
(2A+ 797/1,451) 

(2A 167/205) 
(1B 589/728) 
(2B 41/61) 

 

 
สิ่งที่ได้จากการประเมินผลการจัดกิจกรรมการอบรมภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา น าไปสู่การปรับปรุง

ดังนี้ 
- ช่วงเวลาของการจัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษทุกบ่ายวันพุธ มีข้อจ ากัด            

ในระยะเวลาการจัดกิจกรรมที่สั้นและเนื้อหาที่น้อยเกินไป จึงมีการปรับการจัดอบรมมาเป็นวันเสาร์ จ านวน 5 

ชั่วโมง ท าให้นักศึกษาได้มีเวลาเรียนรู้มากข้ึน 

- จ านวนนักศึกษาต่อกลุ่มที่เข้าร่วมการจัดกิจกรรมอบรมเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษมีเป็นจ านวน

มาก จึงมีการปรับลดจ านวนนักศึกษา/กลุ่มที่เข้าร่วมอบรมให้มีจ านวนน้อยลง เพ่ือให้นักศึกษาแต่ละคนได้

เรียนรู้มากข้ึน 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.6-4(1) สื่อการสอนออนไลน์ DynEd 
1.6-4(2) คลิป VDO จ านวน 8 คลิป 

   1.6-4(3) สรุปผลการสอบของนักศึกษาแต่ละระดับ 
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5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายท่ีเข้าสอบ 

  มหาวิทยาลัยมีการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย  โดยใช้โปรแกรม 
SPEEXX ในการทดสอบ ซึ่งโปรแกรมดังกล่าวมีการเทียบเคียงผลการสอบกับระดับความสามารถตามกรอบ
อ้างอิง CEFR  

ที ่ คณะ 

จ านวน
นักศึกษา

ชั้นปี
สุดท้าย
ของปี

การศึกษา 
2562 
(คน) 

จ านวนผู้
เข้าสอบ 
(คน) 

ร้อยละ
ของ

นักศึกษา
ชั้นปี

สุดท้ายท่ี
เข้าสอบ
ต้องไม่

น้อยกว่า
ร้อยละ 20 
(ร้อยละ) 

จ านวนผู้
เข้าสอบท่ีมี

ระดับ
คะแนน B1 

ขึ้นไป 
(คน) 

ร้อยละ
ของ

จ านวนผู้
เข้าสอบท่ี
มีระดับ
คะแนน 

B1 ขึ้นไป 
(ร้อยละ) 

1 เกษตรศาสตร์ 26 2 7.69 1 50.00 
2 ครุศาสตร์ 674 491 72.85 308 62.73 
3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 91 55 60.44 42 76.36 
4 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 367 342 93.19 161 47.08 
5 วิทยาการจัดการ 241 230 95.44 115 50.00 
6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 180 147 81.67 83 56.46 
7 วิทยาลัยนานาชาติ 11 8 72.73 7 87.50 
8 วิทยาลัยน่าน 22 0 0 0 0 

รวม 1,612 1,275 79.09 717 56.24 
 
 จากตารางพบว่า นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของปีการศึกษา 2562 มีจ านวน 1,612 คน ผู้เข้าสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษมีจ านวน 1,275 คน คิดเป็นร้อยละ 79.09 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ โดยมี
จ านวนผู้เข้าสอบที่มีระดับคะแนน B1 ขึ้นไป จ านวน 717 คน คิดเป็นร้อยละ 56.24 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย
ที่เข้าสอบ ซึ่งเกินร้อยละ 50 ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.6-5(1) ข้อมูลผู้เข้าสอบ URUIC-Test นักศึกษารหัส 2559 

https://datastudio.google.com/reporting/1mId7FC2xoBxckQWvRrci4S48- 
i05WToN/page/nRGQB 

 

https://datastudio.google.com/reporting/1mId7FC2xoBxckQWvRrci4S48-
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สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5 ข้อ 1, 2, 3, 4, 5 บรรลุ 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7  การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีการก าหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล 
 2. จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล จากการมีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
 3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล 
 4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการน าผลจากการประเมินมาปรับปรุง  
ในปีถัดไป 
 5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล  (IC3 หรือเทียบเท่า) ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 50  

 
ผลการด าเนินงาน 

1. มีการก าหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้าน

ดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพ่ือร่วมกันจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง  การทดสอบสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัล ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาระดับปริญญาตรี
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้มีความสามารถด้านดิจิทัล ในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่าง
ชาญฉลาด และยังเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ ตามคุณลักษณะประชากรในศตวรรษที่ 21  
ตามมติที่ประชุมกรรมการบริหารงานวิชาการครั้งที่ 2/2563 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 (เอกสาร 1.7-1(1)-(2)) 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.7-1(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ์  
1.7-1(2) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
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 2. จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล จากการมีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563 – 2567 จากการมีส่วนร่วมของคณะต่างๆ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าและสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามแผนการพัฒนาเชิงรุกและแผนพัฒนาตาม
พันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ด้านการพัฒนานักศึกษา ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภา
วิชาการ ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 4 มิถุนายน 2563 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 6 
มิถุนายน 2563 (เอกสาร 1.7-2(1)) 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.7-2(1) แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 

2563 -2567) 
1.7-2(2) รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 4 มิถุนายน 2563 
1.7-2(3) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 6 มิถุนายน 2563 

 
 
 3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล 

การพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัลในภาพรวมของมหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่ง
สนับสนุนเพ่ือการด าเนินการด้านนี้ มีหน่วยงานส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบ 
เนื่องจากเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยที่ส่งเสริม สนับสนุนการเรียนรู้ เป็น Digital Learning Center 
ซึ่งมีรายละเอียดของงบประมาณ และกิจกรรมแสดงไว้ในรายงานประจ าปีของส านักวิทยบริการฯ (เอกสาร 
1.7-3(1)) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้มีการจัดโครงการจัดประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐาน
สมรรถนะความสามารถด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือระดับมาตรฐานสากล IC3 Digital 
Literacy Certification ในโมดูล Computing Fundamental และโมดูล Key Application ให้กับนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในวันที่ 2 มีนาคม 2562  จ านวน 134 คน (เอกสาร 1.7-3(2)-(3)) 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.7-3(1) รายงานประจ าปี 2562 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1.7-3(2) บันทึกข้อความประชาสัมพันธ์นักศึกษาเข้าร่วมโครงการฯ 
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 4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการน าผลจากการประเมินมา
ปรับปรุงในปีถัดไป 

จากที่นักศึกษาได้เข้าประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถด้านการใช้
ดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือระดับมาตรฐานสากล IC3 Digital Literacy Certification ในโมดูล 
Computing Fundamental และโมดูล Key Application นั้นนักศึกษาสอบผ่านเกณฑ์ IC3 ในจ านวน
ค่อนข้างน้อย และการสอบ IC3 ในภายหน้าต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อชุดข้อสอบ ทางส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศได้น าผลการสอบตามโครงการนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการครั้งที่ 
4/2562 วันที่ 18 เมษายน 2562  พร้อมเสนอให้นักศึกษาสอบวัดทักษะด้านดิจิทัลด้วยเกณฑ์อ่ืนด้วย  

จึงเห็นควรเพ่ิมการทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร บนความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏ (RU Baseline) โดยเป็นกรอบสมรรถนะดิจิทัลของ
ประเทศไทย ส าหรับใช้เป็นการทดสอบสมรรถนะและทักษะนักศึกษาด้านดิจิทัลที่จะส าเร็จการศึกษาในปี
การศึกษา 2562 นี้และปีต่อๆ ไป ด้วยสาเหตุที่ว่านักศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองจากบทเรียนออนไลน์ 
พร้อมทั้งยังสามารถทดสอบได้ด้วยตนเองในช่องทางออนไลน์โดยไม่จ ากัดจ านวนครั้ง 

ส าหรับนักศึกษาที่จะก้าวสู่การเป็นแรงงานดิจิทัล เช่น Software engineering,  Software 
Developer ฯลฯ จะมีการเปิดให้ทดสอบความสามารถ และทักษะทางดิจิทัลเฉพาะด้าน โดยส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ จะเป็นหน่วยงานประสาน ฝึกอบรม และทดสอบสมรรถนะเฉพาะด้านต่อไป 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.7-4(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการมหาวิทยาลัยครั้งที่ 4/2562 
1.7-4(2) บทสรุปผู้บริหาร ผลการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานสมรรถนะความสามารถ 

 ด้านการใช้ดิจิทัล (Digital Literacy) ด้วยเครื่องมือระดับมาตรฐานสากล IC3 
 
 
 5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า หรือตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ผลการสอบวัดทักษะสมรรถนะด้านดิจิทัล (RU baseline) ซึ่งเป็นเกณฑ์การสอบวัดทักษะด้านดิจิทัล
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 มีนักศึกษาสอบวัดทักษะแล้ว 1,302 คนจาก
นักศึกษาทั้งหมด 1,739 คน คิดเป็น 74.87% 

สอบผ่าน 710 คน คิดเป็น 54.53% จากนักศึกษาที่เข้าสอบ หรือ 40.83% จากนักศึกษาทั้งหมด 
โดยผลการประเมินสถานภาพการเข้าใจดิจิทัล (Digital literacy) อยู่ที่ระดับพ้ืนฐาน  (คะแนนเฉลี่ย 62.41) 
เมื่อวิเคราะห์เป็นรายด้าน สมรรถนะด้านดิจิทัลประเด็นส าคัญที่ต้องส่งเสริมและพัฒนาเร่งด่วนมีจ านวน 3 ด้าน 
ได้แก่ 1) สมรรถนะด้านกฎหมายดิจิทัล (Digital law) มีคะแนนเฉลี่ย 49.66 คะแนน 2) สมรรถนะด้านสิทธิ
และความรับผิดชอบ (Digital right) มีคะแนนเฉลี่ย 51.02 คะแนน และ 3) สมรรถนะด้านการรู้เท่าทันสื่อและ
สารสนเทศ (Media and Information literacy) มีคะแนนเฉลี่ย 56.97 คะแนน 
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.7-5(1) รายงานผลสอบวัดทักษะสมรรถนะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
            https://datastudio.google.com/reporting/1xb2A90H9-THuXVp4VeTyEhjRx8s_  
            Et2-/page/GrQOB 
 

 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5 ข้อ 1, 2, 3, 4, 5 บรรลุ 5 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://datastudio.google.com/reporting/1xb2A90H9-THuXVp4VeTyEhjRx8s_
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8  ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เท่ากับ ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินร้อยละของหลักสูตร          
ที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของทุกคณะ 
สูตรการค านวณ 

คะแนนท่ีได้ = 
 ผลรวมคะแนนประเมินในระดับคณะ 

 
 จ านวนคณะทั้งหมดในมหาวิทยาลยั 

 
ผลการด าเนินงาน 

คณะ 
จ านวน
หลักสูตร 

จ านวน
หลักสูตร       
ที่ น.ศ.        

มีส่วนร่วม    
ในการสร้าง
นวัตกรรม 

ผลประเมิน 

1. เกษตรศาสตร์ 2 1 2.50 
2. ครุศาสตร์ 19 17 4.47 
3. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 10 6 3 
4. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 8 3.33 
5. วิทยาการจัดการ 10 8 4 
6. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 12 8 3.33 
7. วิทยาลัยนานาชาติ 2 2 5 
8. วิทยาลัยน่าน 2 2 5 

รวม 30.63 
จ านวนคณะทั้งหมด 8 

คะแนนที่ได ้ 3.83 
 
 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1.8 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

4 คะแนน 3.83 คะแนน ไมบ่รรลุ 3.83 คะแนน 
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สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 
จุดเด่น 

1. หลักสูตรผ่านการประเมิน 69 หลักสูตร จากทั้งหมด 69 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 
2. มีการให้บริการนักศึกษาหลายๆ ด้าน และการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาหลากหลายโครงการ 

จุดที่ควรพัฒนา 
1. เพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1   ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน  
 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์
 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
 - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ
   หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
 - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น  

  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง

งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting   
Professor) 

 3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 5. มีการด าเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
 6. มีระบบและกลไกการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ผู้เรียนหรือชุมชนและด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 7. มีระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
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ผลการด าเนินงาน 

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 
      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา 
ท าหน้าที่เป็นหน่วยบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ได้จัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย  
เป็นระบบสารสนเทศส าหรับการสื่อสาร (เอกสาร 2.1-1(1)) เป็นเว็บไซต์หลักของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่เป็น
ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและการประสานงานในด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ผลงานวิชาการต่างๆ ที่เกิดขึ้น
ภายในมหาวิทยาลัย ได้จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลงานวิจัยภายใน (เอกสาร 2.1-1(2)) ซึ่งเป็นระบบที่รวบรวม
ข้อมูลงานวิจัยและสร้างเครือข่ายการสื่อสารกับนักวิจัย โดยระบบสารสนเทศน ามาใช้สนับสนุนด้านการ
ส่งเสริมนักวิจัยในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ    
ในด้านแหล่งทุนวิจัยภายใน ระบบฐานข้อมูลมีข้อมูลนักวิจัย จ านวน 238 คน งานวิจัย จ านวน 168 เรื่อง 
แหล่งทุนวิจัย จ านวน 10 แหล่งทุน รายงานงบประมาณโดยรวมและแยกตามหน่วยงานต่างๆ ได ้
      นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ยังได้มีการพัฒนาระบบศูนย์จัดการงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น 
(เอกสาร 2.1-1(3)) ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยบริหารงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ร่วมกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่อง ซึ่งศูนย์จัดการข้อมูลงานวิจัยเป็นองค์ประกอบส าคัญในการ
ก าหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการที่สนองต่อปัญหาความต้องการในชุมชนท้องถิ่นของต าบล นอกจากนี้
ภาคีที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยจัดการความรู้และวิจัยชุมชนระดับต าบล (TRMU) ยังสามารถเชื่อมข้อมูลใช้   
ในการพัฒนาโครงการเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนเพ่ิมจากภายนอกได้อย่างหลากหลาย            
ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและเชื่อมโยงข้อมูลของภาคีเครือข่ายเพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
ประกอบด้วยฐานข้อมูล 4 ด้าน คือ 1) การพัฒนาโจทย์วิจัยคุณภาพ 2) ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ 3) ระบบ
สนับสนุนการใช้ประโยชน์ และ 4) ระบบสารสนเทศ ซึ่งมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็นแกนน าน าร่อง    
ในการด าเนินงานแล้ว 10 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย
อลงกรณ์ฯ และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
       มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้เล็งเห็นการใช้ประโยชน์ของระบบศูนย์จัดการข้อมูลงานวิจัย        
เพ่ือท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง จึงขยายผลโดยพัฒนาเป็นระบบฐานศูนย์กลางข้อมูลงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ (เอกสาร 2.1-
1(4)) เพ่ือรวบรวมฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับงานวิจัย สร้างศูนย์ให้บริการข้อมูลในรูปแบบเว็บเซอร์วิสส าหรับ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลจ านวนมากให้ สามารถ       
ใช้งานร่วมกันได้ ภายใต้ระบบควบคุมข้อมูลศูนย์กลางมีปัจจัยน าเข้าระบบคือ ข้อมูลสมาชิกผู้ใช้ระบบ ข้อมูล
ภาควิชาการ ข้อมูลพ้ืนที่ชุมชน ข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลโปรแกรมเฉพาะด้าน โปรแกรมเฉพาะด้าน             
ในโครงการหรืองานวิจัยที่เกี่ยวเนื่องกับฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลเกษตรกร ฐานข้อมูลภัยพิบัติ การจัดการ
บัญชีครัวเรือน เป็นต้น ซึ่งข้อมูลทั้งหมดจะถูกรวบรวมให้อยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน และ
พัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูลศูนย์กลางเพ่ือควบคุมการใช้ข้อมูลทั้งระบบให้เชื่อมโยงกันและเป็นมาตรฐาน
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เดียวกันเพ่ือประมวลผล เพ่ือให้ได้สารสนเทศที่น ามาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และสามารถน ามาให้บริการ
พัฒนาพ้ืนที่ชุมชนได้ เมื่อเกิดการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลในปริมาณมากๆ จะท าให้เกิดมูลค่าของข้อมูลที่จะ
ดึงดูดผู้ใช้ระบบให้มากขึ้น ส่งเสริมให้เกิดการใช้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และเกิดการพัฒนาขยายผลต่อยอดจาก
ระบบฐานข้อมูลเดิมให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
2.1-1(1) เว็ปไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  http://research.uru.ac.th/ 
2.1-1(2) ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย https://info.uru.ac.th/ururesearch 
2.1-1(3) ศูนย์จัดการข้อมูลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นhttp://lrdcenter.com/ 
2.1-1(4) ระบบศูนย์กลางข้อมูลงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ (Data Center) https://info.uru.ac.th/ 

 
 

 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
 - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ   
หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
 - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น  
   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting   Professor) 
 

 1. การสนับสนุนพันธกิจด้านวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัย โดยการจัดตั้งศูนย์ Social Innovation Academy (SIA URU) เพ่ือให้เกิดศูนย์ส่งเสริมศักยภาพ
งานวิจัยที่เป็นประเด็นส าคัญของจังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งบริหารภายใต้การก ากับของผู้ว่าราชการจังหวัด และ
ด าเนินงานโดย ตัวแทนภาควิชาการ (อธิการบดี รองอธิการบดี และสถาบันวิจัยและพัฒนา) ตัวแทนของ
หน่วยงานระดับจังหวัด เช่นเกษตรจังหวัด ส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด พาณิชย์จังหวัด 
และพัฒนาชุมชนจังหวัด เป็นต้น  ตัวแทนกลุ่มเกษตรกรจากกลุ่มไม้ผลแต่ละอ าเภอ และนักวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่จะมีกลไก และกติกาของกลุ่ม ที่เป็นเสมือนการท างานแบบเครือข่ายที่มี
ช่องทางการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ของศูนย์ฯ ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ซึ่งในปี 2562 ประเด็น     
ที่ส าคัญคือการผลิตไม้ผลคุณภาพในระบบวนเกษตร สืบเนื่องจากโครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการ
ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพไม้ผลจังหวัดอุตรดิตถ์ (ชุดโครงการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการสร้างรายได้ด้วยเกษตร
มูลค่าสูงจากระบบวนเกษตรบนทิวเขาผีปันน้ าตะวันออกในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ บนวิถีการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าไม้
อย่างยั่งยืน: ทุนวิจัยร่วม สกสว. / วช./ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางวิชาการที่จะใช้ในการต่อยอดการผลิตไม้ผลในจังหวัดอุตรดิตถ์ที่สนองตอบนโยบายระดับท้องถื่น ระดับ
จังหวัด และระดับชาติ และเพ่ือเป็นช่องทางการให้ความร่วมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัอุตรดิตถ์กับ

https://info.uru.ac.th/
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จังหวัดอุตรดิตถ์ ในการใช้พ้ืนที่เพ่ือวางแผนยุทธศาสตร์ให้เกิดความสอดคล้องกับบริบทในพ้ืนที่ได้ ตามรูปแบบ
การด าเนินงานดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนผังแสดงรูปแบบการบริหารจัดการศูนย์ส่งเสริมศักยภาพไม้ผลจังหวัดอุตรดิตถ์  

ภายใต้ชื่อ Social Innovation Academy (SIA URU) 
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 จากการวิเคราะห์ข้อมูลตอนนี้เป็นการตรวจสอบความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของรูปแบบ     
ความร่วมมือในการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมศักยภาพไม้ผลจังหวัดอุตรดิตถ์ระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานระดับ
จังหวัดที่ก าหนดขึ้นว่ามีความเหมาะสมกับการน าไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใดโดยการสอบถามความคิดเห็นของ   
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาคีประกอบ     
ไปด้วย หน่วยงานป้องกันภัยจังหวัดอุตรดิตถ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับจังหวัด จ า นวน 10 คน 
เกษตรกร จ านวน 42 คน และนักวิจัย/อาจารย์จ านวน 52 คน โดยใช้แบบสอบถาม  
 ผลการวิเคราะห์ความเหมาะสมความเป็นไปได้ในการนาปฏิบัติของรูปแบบความร่วมมือด้านการจัดตั้ง
ศูนย์ส่งเสริมศักยภาพไม้ผลระหว่างมหาวิทยาลัยและหน่วยงานระดับจังหวัดตามความคิดเห็นของหน่วยงาน
ป้องกันภัยจังหวัดอุตรดิตถ์และหน่วยงานระดับจังหวัด เกษตรกร 3 ต าบล (ต าบลแม่พูล ต าบลนางพญา และ
ต าบลบ้านด่านนาขาม) และนักวิจัย/อาจารย์ ได้คะแนนในแต่ละประเด็น ดังนี้ 1. ด้านหลักการความร่วมมือ    
มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (4.37±0.43) 2. ด้านโครงสร้างและกลไกความร่วมมือ มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก 
(4.33±0.55) 3. ด้านทรัพยากรที่ใช้สนับสนุนความร่วมมือ มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (4.25±0.60)และ 4. ด้าน
กระบวนการด าเนินงานความร่วมมือ มีค่าเฉลี่ยในระดับมาก (4.32±0.52) โดยเฉลี่ยภาพรวมแล้วทุกภาคส่วน
ได้ใช้ประโยชน์และเห็นด้วยกับกระบวนการจัดตั้งศูนย์ในระดับมาก (4.29±0.44) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพการเปิดศูนย์ส่งเสริมศักยภาพไม้ผลจังหวัดอุตรดิตถ์  
ภายใต้ชื่อ Social Innovation Academy (SIA URU) เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2562 

  
 2. การสนับสนุนพันธกิจด้านวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูล
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยการใช้ทรัพยากรจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ    
ที่มีการรวบรวมงานวิจัยศาสตร์ต่างๆ ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และในรูปแบบฉบับพิมพ์ โดยมีแหล่งค้นคว้าข้อมูล 
คื อ  ThaiLIS, Gale Ebook, ScienceDirect, EBSCO Discovery Service (EDS) Plus Full Text, ACM 
Digital Library, ProQuest Dissertations & Theses Global, Springer Link, Web of Science, Amcrican 
chemical Sociely Journal (ACS), EmerRald Management, Computer & Applied Sciences 
Complete (CASC), และ Academic Search Complete ซึ่งรองรับนักวิจัยทุกสาขา รวมทั้งสถาบันวิจัย    
และพัฒนาได้มีห้องสมุดตั้ งอยู่ที่ชั้น 3 อาคาร 10 อาคารเรือนต้นสัก ของสถาบันวิจัยและพัฒนา                    



95 
 
โดยห้องสมุดดังกล่าวได้ด าเนินการจัดเก็บงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย โดยอาจารย์     
และนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สามารถเข้ามาศึกษาค้นคว้างานวิจัยใน         
ทุกๆ ศาสตร์ และมีระบบที่สามารถยืมกลับไปศึกษาและน ากลับมาส่งคืนตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 3. การสนับสนุนพันธกิจด้านวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นระบบรักษาความปลอดภัย
งานวิจัย และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้มีค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 0614/2562 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 
โดยแบ่งคณะกรรมการก ากับดูและและให้การอ านวยความสะดวกแก่นักวิจัยจ านวน 4 ชุด คือ    
 3.1 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โดยมีบทบาทและหน้าที่ดังนี้ 1. พิจารณาโครงการวิจัย   
ที่เก่ียวข้องกับมนุษย์ซึ่งด าเนินการโดยอาจารย์นักวิจัย / นักศึกษาและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ที่ต้องการ
เก็บข้อมูลในมหาวิทยาลัย 2. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขและรับรองโครงการวิจัยตามศาสตร์        
ที่เก่ียวข้อง ระเบียบวิธีการวิจัย และด้านจริยธรรมโดยมีการประเมินโครงการต่างๆ (ตามแบบประเมิน) ที่เสนอ
เข้ามาอย่างอิสระก่อนที่จะเข้าประชุมคณะกรรมการฯ มีส่วนร่วมในการอภิปรายตามความเหมาะสมลงมติ
รับรองไม่รับรอง สั่งให้ปรับเปลี่ยนหรือเสนอให้รอการพิจารณาเรื่องที่เสนอเข้าที่ประชุมแต่ละเรื่องในระหว่าง
การประชุม และการเชิญผู้วิจัยหลักเข้าชี้แจงต่อข้อสงสัยในการประชุมคณะกรรมการฯ 3. คุ้มครองบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งหมดแม้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยดังกล่าวเพียงบางส่วนโดยไม่ค านึงถึงผู้ให้การสนับสนุน     
4. ก าหนดให้ส่งรายงานความก้าวหน้าและตรวจสอบการศึกษาวิจัยที่ผ่านจริยธรรมการวิจัย จ ากัด ขอบเขต
หรือยับยั้งชั่วคราวหรือยกเลิกการรับรองงานวิจัยที่ผ่านจริยธรรมการวิจัยพิจารณาทบทวนการเบี่ยงเบนจาก
โครงการวิจัยที่คาดไม่ถึง 5. พิจารณาตรวจเยี่ยมติดตามโครงการวิจัยที่ได้รับรองให้ผ่านจริยธรรมการวิจัยแล้ว
เป็นระยะๆ 6. พิจารณาทบทวนลงฉันทามติหรือลงคะแนนเสียงในเรื่องที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ที่อยู่ในระเบียบวาระ
การประชุม 7. จัดท าโครงการงบประมาณและการขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพ่ือ
ด าเนินการและพัฒนาคุณภาพของงานจริยธรรมการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 8. พัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการฯ 
อย่างต่อเนื่อง 9. ได้รับการศึกษาต่อเนื่องเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 10. เก็บรักษา
เอกสารและผลการประชุมของคณะกรรมการฯ เป็นความลับ 11. แจ้งการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ถ้ามี)     
12. ร่วมในกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องด้านหลักจริยธรรมการท าวิจัยในคน ทั้งด้านหลักจริยธรรมการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย สถิติที่ใช้ในการท าวิจัย และด้านต่างๆท่ีเกี่ยวข้อง  
 3.2 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง โดยมีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 1. ก าหนดรายละเอียด
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการใช้และการเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานวิจัย งานทดสอบ งานสอบ และงานผลิตชีววัตถุ
ให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ 2. พิจารณารับรองหรือรับรองโดยมีเงื่อนไข ไม่รับรอง ทบทวน        
สั่งระงับ สั่งยุติหรือสั่งให้ผู้วิจัยแก้ไขโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ในงานวิจัยงานทดสอบงานสอนและงานผลิต  
ชีววัตถุที่มีผู้เสนอทั้งที่ต้องการจะด าเนินการภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 3. ติดตามก ากับดูแลการใช้สัตว์
ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติต่อสัตว์โดยถูกต้องตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ 4. จัดให้หน่วยงานเลี้ยงสัตว์
ด าเนินการอย่างมีมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณการใช้สัตว์ 5. สนับสนุนและผลักดันให้หน่วยงานเลี้ยง
สัตว์ได้รับงบประมาณเพียงพอในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ 6. ให้ค าปรึกษาแก่
ผู้วิจัยในการด าเนินการด้านจรรยาบรรณการใช้สัตว์ 7. ประชาสัมพันธ์และแนะน าตลอดจนจัดให้มีการสอน
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การอบรมการประชุมทางวิชาการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้เกี่ยวกับการใช้สัตว์แก่นักศึกษา  อาจารย์ นักวิจัย
นักวิทยาศาสตร์ที่ใช้สัตว์พนักงานเลี้ยงสัตว์และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถด าเนินการตามจรรยาบรรณการใช้
สัตว์ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 8. จัดท าแผนพัฒนาและขอตั้งงบประมาณประจ าปีเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยง
สัตว์เพ่ืองานทดลองทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 9. เสนอแผนพัฒนาและงบประมาณประจ าปีต่อ
ผู้บริหาร 10. จัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคู่มือมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน (SOPs) การเลี้ยงและการใช้สัตว์ของมหาวิทยาลัย แนวทางและวิธีการปฏิบัติของผู้ใช้สัตว์ใน
การเสนอโครงการและการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 11. จัดท า
รายงานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปีเสนอต่อผู้บริหารเพ่ือ
รายงานต่อคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์และเผยแพร่ และ 
12. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะท างานหรือผู้เชี่ยวชาญเพ่ือช่วยปฏิบัติงานในขอบเขตแห่งอ านาจและหน้าที่
ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
 3.3 คณะกรรมการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มีบทบาทและหน้าที่ดังนี้ 1. ก าหนดนโยบาย
ข้อก าหนดแนวทางเกี่ยวกับการใช้สารเคมีที่เป็นมาตรฐานกลางเพ่ือให้ทุกหน่วยงานน าไปปฏิบัติ 2. วางระบบ
และมาตรฐานตรวจสอบและควบคุมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สารเคมีในห้องปฏิบั ติการ
และภาคสนาม 3. รายงานผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางเคมีให้คณะกรรมการอ านวยการความ
ปลอดภัย 4. จัดท าหลักสูตรการอบรมความรู้ด้านความปลอดภัยในการท างานในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 
และ 5. ปฏิบัติภารกิจอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับมาตรฐานและความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ  
 3.4 คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้ 1. ศึกษากฎหมายระเบียบ
ประกาศหลักเกณฑ์มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2. ศึกษาก าหนดนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติการบริหารจัดการในด้านความปลอดภัยทางชีวภาพเพ่ือประกาศใช้เป็นมาตรฐานส่วนกลางส าหรับ
งานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 3. พิจารณาประเมิน / รับของโครงการวิจัยที่ขอรับรองความเสี่ยง
ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ (Technical Biosafety Committee-TBC) พิจารณา และ 4. ประสานงาน / รายงานผลการ
ด าเนินงานกับคณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (TBC)  
 โดยได้มีการลงนามความร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร  จ านวน 2 คณะท างาน คอื  
 1. คณะกรรมการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ  โดยเมื่ อ วันที่  15 พฤศจิกายน 2561                  
รองศาสตราจารย์ ดร.พวงรัตน์ ขจิตวิชยานุกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วมงานการประชุม
วิชาการประจ าปีด้านมาตรฐานการวิจัย เครือข่ายภาคเหนือ ประจ าปี 2561 และร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระยะเวลา 2 ปี คือ 2561 – 2562 ระหว่าง 
ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยแม่ข่าย มหาวิทยาลัยลูกข่าย จ านวน 12 แห่ง ดังนี้       
1.มหาวิทยาลัยพะเยา 2.มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 3.มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง                        
4.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ล าปาง 5.มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 6.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 7.มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง 8.มหาวิทยาลัยพายัพ 9.มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 10.มหาวิทยาลัยเนชั่นล าปาง              
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11.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 12. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพ่ือขับเคลื่อนความร่วมมือในระดับ
นโยบายของหน่วยงานเครือข่ายที่มีการขยายผลการด าเนินงานร่วมกัน และเพ่ือเปิดเวทีแสดงผลผลิตจากการ
ด าเนินงานร่วมกันของเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่าง วช. กับ มหาวิทยาลัยแม่ข่า ย 2 แห่ง คือ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ มหาวิทยาลัยลูกข่าย 
 2. คณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัยในคน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 มหาวิทยาลัยนเรศวร โดย
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กองการวิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ จัดตั้ งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับภูมิภาค (Regional Research Ethics 
Committee: RREC) ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สถาบันเครือข่ายอัน
ประกอบด้วย 1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 3. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 4. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 5. มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 6. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนครศรีอยุธยา 7. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 8. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 10. มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 11. ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 12. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 13. ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
14. เขตสุขภาพที่ 2 15. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 16. วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
อุตรดิตถ์  และ 17. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง
สุพรรณกัลยา 3 ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวรเพ่ือจัดกิจกรรมสนับสนุนงานวิจัยตาม
ประเด็นต่างๆ เช่น การให้นักวิจัยเข้าร่วมการอบรมต่างๆ อาทิ การอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร Human 
Subject Protection (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) ในวันที่ 30 
กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 209 ชั้น 2 อาคารเอกาทศรถ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
เป็นต้น  
 โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์สามารถประเมินข้อเสนอโครงการเพ่ือรับรองมาตรฐาน
จริยธรรมในมนุษย์ได้ ตั้งแต่ธันวาคม 2562 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นการยกระดับการสนับสนุนงานด าเนินงานวิจัย
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้  
 4. การสนับสนุนพันธกิจด้านวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นการประชุมวิชาการ  
    การสนับสนุนพันธกิจด้านวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นการประชุมวิชาการ ในปี 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้เป็นเจ้าภาพการจัดมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2563 ครั้งที่ 8 
งานวิจัยสร้างชุมชนนวัตกรรมและเศรษฐกิจภูมิภาค จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 -3 มีนาคม 2563 ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ล ารางทุ่งกะโล่ จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยในการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
เวทีน าเสนอ แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ ความคิด และมุมมองด้านงานวิจัย เพ่ือให้เกิดการรับรู้ การเรียนรู้ใน
สังคมไทยและสร้างแรงบันดาลใจให้กับประชาชนและผู้สนใจและเพ่ือให้มหาวิทยาลัยต่างๆ ได้ศึกษาแนว
ปฏิบัติที่ดีในการน าภารกิจของมหาวิทยาลัยไปด าเนินงานด้านงานวิจัยเพ่ือสร้างชุมชนนวัตกรรมและเศรษฐกิจ
ภูมิภาคโดยการจัดมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจ าปี 2563 โดยมีหน่วยงานที่มาร่วมการประชุมวิชาการ
ทั้งสิ้น จ านวน 72 หน่วยงาน มีนวัตกรรมมาจัดแสดงในงานประชุมวิชาการ จ านวน 103 นวัตกรรม 
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 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

2.1-2(1) รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการศูนย์ส่งเสริมศักยภาพไม้ผล
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2.1-2(2) เว็บไซต์ส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ http://arit.uru.ac.th/ 
2.1-2(3) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 0614/2562 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 
2.1-2(4) เอกสารสรุปผลการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจ าปี 

2563 ครั้งที่ 8 งานวิจัยสร้างชุมชนนวัตกรรมและเศรษฐกิจภูมิภาค ระหว่างวันที่ 1 -3 มีนาคม 2563             
ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ล ารางทุ่งกะโล่ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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 3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

    ในปีงบประมาณ 2562 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ดังนี้ ทุนวิจัยภายนอก จ านวน 41 โครงการ และทุนวิจัยจากเงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ จ านวน 44 โครงการ รวมงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนทั้งสิ้น 22,472,566 บาท โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปนี้  (เอกสารแนบ 2.1-3(1)) 

 
ล าดับที่ ชื่อโครงการวิจัย งบประมาณ 

งบประมาณแผ่นดิน 
1 กระบวนการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยชุมชนมีส่วนร่วม                    

เพ่ือเสริมสร้างการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
189,500 

2 การพัฒนาศักยภาพชุมชนท่องเที่ยว ในการอนุรักษ์สืบทอดและศึกษาองค์ความรู้ 
ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือเสริมสร้าง
การท่องเที่ยวชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุตรดิตถ์  

311,500 

3 การศึกษากิจกรรมและพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บนฐานความหลากหลาย
ทางชีวภาพ อ่างเก็บน้ าห้วยน้ ารี อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ โดยกระบวนการ     
มีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนและพ้ืนที่เชื่อมโยง  

430,400 

4 รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน
บ้านนาคูหา ต าบลสวนเขื่อน อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่   

381,200 

5 การอนุรักษ์จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัด และเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน
การท่องเที่ยวกรณีศึกษา วัดหนองบัว จังหวัดน่าน   

423,900 

6 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ผ้าทอตีนจกเพ่ือเศรษฐกิจสร้างสรรค์จังหวัดอุตรดิตถ์   390,000 
7 โครงการการยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากร

ด้านการวิจัย   
2,716,500 

8 การพัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมไปปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และ
เครือข่าย   

2,504,200 

รวมทั้งสิ้น 7,347,200 
งบประมาณจาก สกว. 

9 การใช้ประโยชน์ที่ดินระบบวนเกษตรตามทิวเขาผีปันน้ าตะวันออกเขตจังหวัด
อุตรดิตถ ์ 

350,000 

10  การพัฒนาชุดความรู้จากประวัติศาสตร์การรวมกลุ่มวนเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์ 300,000 
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11 การจัดการความมั่นคงทางอาหารของเกษตรกรในระบบวนเกษตรของจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

300,000 

12 การจัดการตลาดลางสาด/ลองกองในระบบวนเกษตรพ้ืนที่ทิวเขาผีปันน้ าตะวันออก
ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ กรณีศึกษา ลองกองและลางสาด ต าบลแม่พูล ต าบลบ้าน
ด่านนาขาม และต าบลนางพญา 

232,680 

13 ระบบการรับรองและการคุ้มครองผู้บริโภคบนตลาดออนไลน์ของทุเรียนหลงลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

200,000 

14 ต้นทุนและผลตอบแทนพืชเศรษฐกิจในสวนวนเกษตร บนทิวเขาผีปันน้ าตะวันออก
ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ 

300,000 

15 การจัดการการตลาดพืชเศรษฐกิจกาแฟในระบบวนเกษตรพ้ืนที่ทิวเขาผีปันน้ า
ตะวันออกในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ 

335,760 

16 การศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดอกกาแฟในระบบ
วนเกษตร 

500,000 

17 การผลิตกาแฟโรบัสต้าในระบบวนเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ 500,000   

18 การวิเคราะห์เอกลักษณ์ทางเคมีของกาแฟพันธุ์โรบัสต้าในระบบนิเวศวนเกษตร
จังหวัดอุตรดิตถ์  

300,000 

19 สังเคราะห์การพัฒนาและยกระดับรูปแบบการจัดการโซ่อุปทานพืชเศรษฐกิจระบบ
วนเกษตร  

131,560 

20 การประเมินความสมบูรณ์และรูปแบบของโครงสร้างระบบนิเวศวนเกษตรเพ่ือการ
จัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติพ้ืนที่ทิวเขาผีปันน้ าตะวันออก จังหวัดอุตรดิตถ์ 

650,000 
 

21 ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพในระบบวนเกษตรบนทิวเขาผีปันน้ าตะวันออก 
จังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ 

550,000 
 

22 ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระบบวนเกษตรบนทิวเขาผีปันน้ าตะวันออกใน
เขต จ.อุตรดิตถ์บนวิถีการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าไม้ 

300,000 

23 การสังเคราะห์การพัฒนาระบบสารสนเทศจังหวัดอุตรดิตถ์ ส าหรับแจ้งเตือนภัย
พิบัติและสนับสนุนการเกษตรมูลค่าสูงจากระบบวนเกษตร  

100,000 

24 การพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยธรรมชาติ จังหวัดอุตรดิตถ์ 960,000 

25 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเกษตรมูลค่าสูงจากระบบวนเกษตร 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

440,000 

26 การประเมินเส้นทางผลลัพธ์ ผลกระทบของงานวิจัยระบบวนเกษตรบนทิวเขาผีปัน
น้ าตะวันออกในเขต จ.อุตรดิตถ์ 

334,000 

27 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการศูนย์ส่งเสริมศักยภาพไม้ผลจังหวัดอุตรดิตถ์ 660,000 
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28 โครงการพัฒนาผู้น าบุคลากรวิจัยเชิงพ้ืนที่ผ่านการสร้างงานวิจัยเพื่อชุมชน สังคม 
ท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

3,000,000 

29 โครงการพัฒนาระบบศูนย์จัดการนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคี 

3,000,000 

รวมทั้งสิ้น 13,444,000 
ทุนจาก วช. 

30 โครงการการวิจัยเพ่ือพัฒนาและประเมินเครื่องมือวัดพฤติกรรมการมีจริยธรรม     
ทางสังคมของเยาวชนในชุมชนภาคเหนือ และความไม่แปรเปลี่ยนของโมเดลการวัด 

120,000 

31 โครงการวิจัยการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสังคโลกบ้านเกาะน้อยเพื่อต่อยอด 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน 

150,000 

32 โครงการวิจัยการพัฒนาแอพพลิเคชั่นดูแลผู้สูงอายุในภาวะความจ าเสื่อม                     
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 

120,000 

รวมทั้งสิ้น 390,000 
ทุนภายใน (กองทุนวิจัย)  

1 การพัฒนาและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาวิศวกรรมควบคุมในการวิเคราะห์
วงจรไฟฟ้าโดยการสร้างโปรแกรมจ าลองแมทเล็ป 

30,000 

2 ปัจจัยที่มีผลต่อองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) กรณีศึกษา           
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

15,000 

3 การประเมินหลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศล.บ.) สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีพ.ศ.2557 

   17,000  

4 การเพ่ิมประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสง โดยอนุภาคเงินนาโนเดิม                  
ในบิสมัทวานาเดตส าหรับ การย่อยสลายสีย้อมเมทิลีนบูล 

   50,000  

5 ภาพลักษณ์ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 

   20,000  

6 กระบวนการพัฒนาศักยภาพครูต้นแบบในการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21                   
สู่การศึกษา 4.0 ส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

   50,000  

7 การพัฒนาชุดฝึกอบรมเสริมสร้างโกรว์ธ มายด์เซต นักศึกษาคณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

   20,000  

8 การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับการท่องเที่ยว
อ าเภอเวียงสา 

   35,000  

9 การศึกษาความคุ้มค่าในการลงทุนของกลุ่มเกษตรกรเพ่ือให้เป็นเกษตรอินทรีย์
ทฤษฎีใหม่ 

   40,000  

10 การศึกษาคุณสมบัติของอิฐบล็อกประสานจากกากดินขาวผสมแกลบด า    40,000  
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11 การพัฒนาเครื่องมือตัดคุณภาพจากเหล็กน้ าพ้ี    50,000  
12 การพัฒนาตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบชั้นส าหรับการอบแห้งสับปะรดห้วยมุ่น

ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
   50,000  

13 การพัฒนาเครื่องปิดผนึกบรรจุภัณฑ์พลาสติกด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของสถาน
ประกอบการ 

   40,000  

14 การตรวจวัดและบ าบัดคุณภาพน้ าส าหรับเลี้ยงปลาสวยงาม    48,000  

15 การหาประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าของกังหันลมขนาดเล็กท่ีมาจากวัสดุเหลือทิ้ง
โดยอาศัยลมเหลือทิ้งจากเครื่องปรับอากาศ 

   41,400  

16 การพัฒนาศักยภาพครูเพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและสื่อ
ดิจิทัล 

   30,000  

17 การออกแบบและพัฒนาต้นแบบอุปกรณ์กวนผสมขนาดเล็กส าหรับวิสาหกิจชุมชน
ในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

   40,000  

18 การพัฒนารูปแบบชุดกิจกรรมนาฎศิลป์เพื่อเสริมสร้างทักษะนาฎศิลป์เรื่องฟ้อนซอ
ปั่นฝ้าย 

   50,000  

19 การพัฒนาเครื่องท าลวดลายบนไม้ด้วยไฟฟ้ากระแสสลับแรงดันสูง 45,000 

รวมทั้งสิ้น 711,400 
 
ในส่วนของการจัดสรรงบประมาณส าหรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์    

ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  มหาวิทยาลัยได้มีการออกประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนเพ่ือการพัฒนาบุคลากรภายใน  ประเภทการ
จัดสรรทุนเพ่ือการน าเสนอผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 โดยการจัดสรรทุนส าหรับการน าเสนอผลงานทาง
วิชาการ ประเภท Oral Presentation ในกลุ่มประเทศอาเซียนไม่เกิน 30,000 บาท ประเทศในทวีปเอเชีย     
ไม่เกิน 40,000 บาท และประเทศในทวีปอ่ืนๆ ไม่เกิน 60,000 บาท และ การจัดสรรทุนส าหรับการน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ประเภท Poster Presentation ให้ได้รับการจัดสรรทุนเฉพาะค่าลงทะเบียนส าหรับการ
น าเสนอผลงานทางวิชาการเท่านั้น โดยกลุ่มประเทศอาเซียนไม่ เกิน 10,000 บาทประเทศในทวีปเอเชีย       
ไม่เกิน 20,000 บาท และประเทศในทวีปอื่นๆ ไม่เกิน 30,000 บาท (เอกสารแนบ 2.1-3(2)) 

 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
2.1-3(1) เอกสารสัญญาทุนวิจัย 
2.1-3(2) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนเพ่ือการพัฒนา

บุคลากรภายใน ประเภทการจัดสรรทุนเพื่อการน าเสนอผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 
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 4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น   

   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์        
และนักวิจัยโดยผ่านโครงการอบรมต่างๆ โดยในปี 2562 ได้ด าเนินจัดโครงการ 1.อบรมเชิงปฏิบัติการ         
เรื่อง มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย Human Subject Protection - Standard Course          
2. โครงการอบรมเรื่อง วิธีด าเนินการมาตรฐาน ( Standard Operating Procedures:SOP ) (ส าหรับคณะท างาน)  
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร หลักจริยธรรมพ้ืนฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย 4. โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องแนวทางปฏิบัติเพ่ือความปลอดภัยทางชีวภาพ (เอกสารแนบ 2.1-4(1)) และ           
5. โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก)่ (เอกสารแนบ 2.1-4(2)) 

รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่นในทุกครั้งของการประชุมเปิดภาคเรียนและปิดภาคเรียนในทุกๆ 
ภาคการศึกษา โดยมีการมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจแก่อาจารย์และนักวิจัย (เอกสารแนบ 2.1-4(3)) 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
2.1-4(1) เล่มรายงานประจ าปี 2562 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.1-4(2) เล่มรายงานการฝึกอบรม“สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) 
2.1-4(3) Power point น าเสนองานประชุมเปิดภาคเรียนและปิดภาคเรียน ในปีการศึกษา 2562 

 
 
 5. มีการด าเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีการด าเนินงานกับเครือข่ายในการพัฒนาระบบการวิจัยสู่ ความเป็น
เลิศเพ่ือพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ระหว่างส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือก าหนดเป้าหมาย นโยบาย แนวทางที่จะพัฒนาระบบ
วิจัยสู่ความเป็นเลิศเพ่ือพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ใน 2 ด้านหลัก คือ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่ นด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม รวมทั้งการผลิตและพัฒนาครู โดยยึดแนวทางยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี โดยความร่วมมือมีผลสืบเนื่องจากการลงนามระยะแรก เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2558 (พ.ศ. 2558-2561) และเป็นการท าความร่วมมือจากระยะที่ 2 เวลา 3 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
(เอกสารแนบ (2.1-5(1)) รวมทั้งยังมีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย                        
ในมนุษย์ระดับภูมิภาค (Regional Research Ethics Committee : RREC) ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
8 แห่ง กับ ส านักงานสาธารณสุข เขตสุขภาพท่ี 2 วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี และ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1.ส่งเสริม สนับสนุน ให้จัดตั้งส านักงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับภูมิภาค         
ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2.ร่วมมือส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานด้านจริยธรรมในมนุษย์สู่มาตราฐานสากล        
3.เพ่ือให้การวิจัยในมนุษย์หรือที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ได้รับการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 4.เพ่ือให้
ด าเนินการวิจัยในมนุษย์สอดคล้องกับการวิจัยทางคลินิกที่ดี (Good Clinical Practice) และ หลักจริยธรรม



104 
 
สากล และ 5.ให้ความม่ันใจในการปกป้องอาสาสมัครการวิจัย โดยบันทึกข้อตกลงมีระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่วันลง
นาม วันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 (เอกสารแนบ 2.1-5(2)) 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
2.1-5(1) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาระบบการวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพ่ือพัฒนาสังคม 

ชุมชน ท้องถิ่น ระหว่าง ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ        
ทั่วประเทศ 

2.1-5(2) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับภูมิภาค 
(Regional Research Ethics Committee : RREC)    

 
 6. มีระบบและกลไกการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาผู้เรียนหรือชุมชนและด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
    มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนและชุมชน โดยมีหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนได้ แก่ อุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และส านักงานส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม โดยได้มีการออกข้อบังคับโดยมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการน า
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน ผ่านการ
ด าเนินกิจกรรมผ่านระบบและกลไกการด าเนินงานการสร้างความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมและชุมชนดังแสดง
ในรูปที่  1. (เอกสารแนบ2.1-6(1)) 
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 รูปที่ 1 แสดงระบบและกลไกการด าเนินงานการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค หรือนวัตกรรมไป
ใช้ให้เกิดประโยชน์ 

 โดยโครงการและกิจกรรมที่ด าเนินการผ่านระบบและกลไกเพ่ือน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค หรือ
นวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนี้ 

1) โครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เป็นการสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจ
รูปแบบหนึ่งให้แก่ผู้ประกอบการใหม่ที่ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) เป็นฐานโดยเป็นการ
สร้างฐานผู้ประกอบการใหม่บนฐานธุรกิจและเทคโนโลยีอย่างเป็นระบบและครบวงจร ซึ่งเป็นส่วนส าคัญใน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศผู้ประกอบการรายใหม่ที่ผ่านกระบวนการสนับสนุนของอุทยานวิทยาศาสตร์
นั้น จะสามารถลดค่าใช้จ่ายที่จ าเป็นในระยะแรก เช่น ค่าเช่าพ้ืนที่ส านักงาน ค่าใช้จ่ายในการเสริมศักยภาพ
ทางธุรกิจและเทคโนโลยี รวมไปถึงการสร้างเครือข่ายธุรกิจที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างผู้ประกอบการใหม่ให้สามารถ
เริ่มต้นธุรกิจรวมถึงสามารถด าเนินธุรกิจให้เติบโตได้อย่างยั่งยืนในอนาคต และเป็นผู้ประกอบการที่มีคุณภาพ มี
ศักยภาพในการแข่งขัน ตลอดจนมีการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้การวิจัยและนวัตกรรม  (เอกสารแนบ
2.1-6(2)) 
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รูปที่ 2 แสดงภาพกิจกรรมโครงการบ่มเพาะธุรกิจวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 

2) โครงการ Research to Market (R2M) เป็นโครงการที่จัดท าขึ้นตามนโยบายของมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ ที่จะเปิดแนวทางเชิงรุกของนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรือผลงานวิจัยจากสถาบันการศึกษาสู่เชิง
พาณิชย์ และเป็นการสร้างโอกาสให้นักวิจัย และนักศึกษาได้ร่วมทดสอบถึงความเป็นไปได้ที่จะน าผลงานวิจัย
ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น นอกจากนี้โครงการ R2M  ยังส่งเสริมให้เกิดความ
ตระหนัก สร้างวัฒนธรรมของการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยี และลดช่องว่างระหว่างผลงานวิจัยและนวัตกรรมกับ
การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ เนื่องด้วยงานวิจัยซึ่งด าเนินการโดยสถาบันการศึกษาและหน่วยงานวิจัยต่าง ๆ 
ส่วนใหญ่เป็นงานวิจัยพ้ืนฐานและการส ารวจข้อมูลมากกว่างานวิจัยเพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์หรือเทคโนโลยีที่
สามารถน าพัฒนาต่อยอดหรือถ่ายทอดไปสู่การผลิตสินค้าหรือบริการในเชิงพาณิชย์ รวมถึงการไม่ได้ค านึงถึง
ความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ การศึกษา ต้นทุนและความต้องการของตลาด ดังนั้นโครงการ R2M จึง เป็น
โครงการที่จะผลักดันให้เกิดการต่อยอดงานวิจัยไปสู่การพัฒนาตลอดจนเปิดช่องทางในการสร้างธุรกิจให้กับ
นักวิจัยและนักศึกษาได้เรียนรู้การเริ่มต้นท าธุรกิจจนถึงการแข่งขันเข้าสู่เชิงพาณิชย์ และเป็นการเพ่ิมเติม
ความรู้แก่นักศึกษาและนักวิจัยเกี่ยวกับขั้นตอนของการสร้างนวัตกรรมไปจนถึงการเข้าสู่ตลาด (เอกสารแนบ
2.1-6(2)) 
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รูปที่ 3 แสดงภาพการด าเนินโครงการ Research to Market (R2M) 

 

3) โครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนพ้ืนที่ เป็นโครงการที่
ด าเนินการเพ่ือแก้ไขปัญหาให้กับชุมชนและภาคเอกชนโดยการน านักวิจัยและนักศึกษาเข้าไปช่วยในการแก้ไข
ปัญหา ท าให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านการผลิต การจับคูนวัตกรรมในรูปแบบของการใช้
ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคเข้าไปเป็นที่ปรึกษาในการแกไขปัญหาทางเทคนิค ปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการ
ผลิต พัฒนาคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานสากล พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการฝึกอบรม การเสาะหา
เทคโนโลยี งานวิจัยจากแหล่งต่าง ๆ เพ่ือให้สามารถเข้าสู่การแข่งขันในการตลาดการค้าสากลได้อย่างเข้มแข็ง 
(เอกสารแนบ2.1-6(3)) 
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รูปที่ 4 แสดงภาพการด าเนินโครงการพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนพ้ืนที่ 

 

 4) โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นโครงการที่มีการบูรณาการน าองค์ความรู้และงานวิจัยของอาจารย์ไปช่วยเหลือ
ชุมชน และผู้ประกอบการโดยมีการน านักศึกษาไปร่วมลงพ้ืนที่ในการแก้ปัญหาเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้และการ
ท างานร่วมกับชุมชน (เอกสารแนบ2.1-6(4)) 
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รูปที่ 5 แสดงภาพการด าเนินโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

 

 5) โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เป็นโครงการที่มีการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน  อาทิเช่น การพัฒนาการแปรรูปอาหารให้มีโรงเรือนผลิตที่ได้มาตรฐาน GMP 
และมาตรฐาน อย. เพ่ือยกระดับให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีคุณภาพและความปลอดภัยเป็นที่ยอมรับ สามารถเพ่ิม
มูลค่าของผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ิมโอกาสในการขยายตลาดและเพ่ิมรายได้ให้แก่ชุมชน เป็นรากฐานการพัฒนา
เศรษฐกิจ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ด าเนินงานโครงการเพ่ือพัฒนากลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชนใน
พ้ืนที่ ให้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีคุณภาพ เพ่ิมมูลค่าสามารถยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์หรือ
บริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้ รวมถึงการเสริมสร้างประสบการณ์ให้กับนักศึกษาได้
ตระหนักและเห็นความส าคัญของประโยชน์ส่วนรวม การสร้างประโยชน์ให้แก่ท้องถิ่นและชุมชน (เอกสารแนบ
2.1-6(5)) 
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รูปที่ 6 แสดงภาพการด าเนินโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 

 

ซึ่งจากการที่มหาวิทยาลัยด าเนินกิจกรรมตามระบบและกลไกและแผนการน าผลงานวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชนก่อให้เกิดการบูรณาการในการ

ด าเนินกิจกรรมและประโยชน์แก่หน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้ 

 

ที ่ หน่วยงาน การท างานบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม ประโยชน์ที่เกิดขึ้น 
1 กลุ่มองค์กรชุมชน/

ภาคเอกชน 
เป็นการด าเนินงานอย่างมีส่วนร่วมใน
การประชุมและให้ข้อมูลด้านศักยภาพ
ของกลุ่ม พร้อมหาแนวทางการด าเนินงาน 
ร่วมกับนักศึกษา อาจารย์ที่ปรึกษา  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา
ท้องถิ่น โดยพัฒนาจากสูตรในการท า
ผลิตภัณฑ์เดิม การเรียนรู้ในการจัดท า
บัญชีกลุ่มและบัญชีครัวเรือน การสร้าง
ความแข็งแข้งให้กลุ่มสามารถพัฒนาต่อไป 

1) ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ
ให้มีมูลค่าเพ่ิม 
2) ได้รับความรู้ในการจัดท าบัญชี
รายรับ-รายจ่ายของกลุ่ม และบัญชี
ครัวเรือนเพ่ือรู้ต้นทุน/ก าไรของธุรกิจ 
3) ได้ขยายช่องทางการตลาดเพ่ิม
ขีดความสามารถทางการแข่งขัน  
4) ได้รูปแบบการบริหารจัดการ 
กลุ่มวิสาหกิจให้มีประสิทธิภาพ  
5) แก้ไขปัญหากระบวนการผลิต 
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ที ่ หน่วยงาน การท างานบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม ประโยชน์ที่เกิดขึ้น 

6) ลดต้นทุนด้านพลังงาน 
7) เพ่ิมช่องทางการท าการตลาด 

2 นักศึกษา  เป็นการด าเนินการที่นักศึกษา ท างาน
บูรณาการแบบสหสาขาวิชา ทั้งด้าน 
คณะวิทยาการจัดการ คณะเกษตรศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี                 
ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี อุ ต ส า ห ก ร ร ม                   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
คณะครุศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติ 
โดยมีการด าเนินการร่วมกันดังนี้ 
1) การศึกษาบริบทจุดอ่อนจุดแข็งของกลุ่ม 
2) การจัดท าบัญชีรายรับ – รายจ่าย  
3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภัณฑ์  
4) การพัฒนาช่องทางการตลาดทั้ง
ออนไลน์และออฟไลน์   
5) การท าธุรกิจจากภูมิปัญญาที่เป็น  
อัตลักษณ์ท้องถิ่น พัฒนาศักยภาพที่มี
อยู่ ให้ ผลิ ตภัณฑ์และบริการได้ รั บ
มาตรฐาน  

1) นักศึกษาได้บูรณาการองค์
ความรู้จากการลงมือปฏิบัติจริง 
ได้รับประสบการณ์และฝึกทักษะ
ในการเป็นผู้ประกอบการ  
2) ได้เรียนรู้การพัฒนาผลิตภัณฑ์
และบริการของกลุ่มชุมชน  
3) ได้เรียนรู้การท าธุรกิจท้องถิ่น 
โดยการน าวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มาผสมผสาน 
4) ได้ เรียนรู้การด าเนินธุรกิจ
ท้องถิ่ น  การจัดท า ร ายรับ  – 
รายจ่าย ที่สามารถน าไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
5) นักศึกษาได้ตระหนักและเห็น
ค ว า ม ส า คั ญ ข อ ง ป ร ะ โ ย ช น์
ส่วนรวม การสร้างประโยชน์
ให้แก่ท้องถิ่นและชุมชนต่อไป 

3 สถาบันอุดมศึกษา 
ประกอบด้วย คณะอะไรบ้าง 
1) คณะเกษตรศาสตร์ 
2) คณะครุศาสตร์ 
3) คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
4) คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
5) คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 
6) คณะวิทยาการจัดการ 
7) วิทยาลัยนานาชาติ     

1) การส่งเสริมให้นักศึกษาและอาจารย์            
แต่ละศาสตร์สาขาวิชาต่างๆ มีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่ างแท้จริ ง            
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยด้านการ
พัฒนานักศึกษาผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย 
การบริการทางวิชาการ และการพัฒนา
ท้องถิ่นบูรณาการเรียนการสอนใน
ร า ย วิ ช า ต่ า ง  ๆ  ใ น ห ลั ก สู ต ร 
2) สนับสนุนบุคลากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญ ในการฝึกอบรมหรือความ
ช่ ว ย เ ห ลื อ ใ น ก า ร ป รั บ ป รุ ง ห รื อ
พัฒนาการผลิตที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของกลุ่มชุมชน 

 1) นักศึกษาและกลุ่มชุนชนได้
ท างานร่วมกันโดยได้องค์ความรู้
จากผู้เชี่ยวชาญที่หลากหลายใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดท า
บัญชีรายรับ-จ่าย และการตลาด  
2) กลุ่มชุมชน ได้รับการสนับสนุน
งบประมาณและต่อยอดการ
พัฒนากลุ่มเพ่ิมเติมจากแห่ลงทุน
อ่ืน ๆ ที่ผ่านการเชื่อมโยงจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
3) ได้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ พร้อม
ทั้งประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และ
บริการให้เป็นที่รู้จักทั้งภายในและ
ภายนอกจังหวัด  
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ที ่ หน่วยงาน การท างานบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม ประโยชน์ที่เกิดขึ้น 

3) การเชื่อมโยงทุนและงบประมาณ
สนับสนุนจากโครงการอ่ืน ๆ เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของกลุ่มชุมชน  
4) จัดเวทีให้กับนักศึกษาได้น าเสนอผลงาน 
และกลุ่มชุมชนได้จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ 

 

4 หน่วยงานภาครัฐ
ประกอบด้วย 
1) ส านักงานเกษตรอ าเภอ
และเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ 
2) ส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอและพัฒนาชุมชน
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
3) เทศบาลต าบลวังกะพ้ี 
4) องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านด่านนาขาม 
5) องค์การบริหารส่วนต าบล
หาดล้า 
6) องค์การบริหารส่วนต าบล
ผักขวง 
7) องค์การบริหารต าบลบ้าน
ฝาย   
8) เทศบาลต าบลศรีนคร 

1. ส านักงานเกษตรอ าเภอ ได้สนับสนุน

การขอขึ้นทะเบียนวิสาหกิจชุมชน  

2. ส านักงานพัฒนาชุมชนให้ค าปรึกษา

เกี่ ย วกั บการ พัฒนาผลิ ตภัณฑ์ ให้

สามารถจดทะเบียน OTOP  

3. หน่วยงานบริหารส่วนท้องถิ่น เข้าร่วม
ประชุมเพ่ือให้ข้อมูลทางด้านพ้ืนที่ และหา
แนวทางการด าเนินงานและพัฒนากลุ่ม
ชุมชนร่วมกันเพ่ือส่งเสริมในด้านที่ต้องการ 
4. ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนในการ
พัฒนากลุ่มทางด้านงบประมาณ การ
การอบรมส่งเสริมอาชีพ ต่อยอดจาก
การด าเนินโครงการให้มีความยั่งยืน  

1) กลุ่มชุมชน ได้พัฒนามาตรฐาน

ของกลุ่มโดยการจดทะเบียน  

วิสาหกิจชุมชน และการจดทะเบียน 

OTOP ท าให้การด าเนินกิจการของ

กลุ่มมีรูปแบบที่ชัดเจนขึ้น 

2) มีข้อมูลกลุ่มชุมชนอยู่ใน
ฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ 
ท าให้สามารถการอบรม พัฒนา
ต่างๆ ได้ง่ายขึ้น 
3) สามารถเข้าถึงช่องทาง
การตลาดที่หน่วยงานภาครัฐ 
อาทิเช่น  ส านักงานเกษตรและ
ส านักงานพัฒนาชุมชน ได้จัดขึ้น  

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 2.1-6(1) Platform ที่ 1 โครงการพฒันาบริการของอุทยานวิทยาศาสตร์ 
2.1-6(2) โครงการบ่มเพาะธุรกิจ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

 2.1-6(3) แผนงานพัฒนาขีดความสามารถทางเทคโนโลยีและวิจัยของภาคเอกชนพ้ืนที่ (Industrial 
Research and Technology Capacity Development Platform : IRTC) 
 2.1-6(4) โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี
งบประมาณ 2562 
 2.1-6 (5)โครงการ ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจ าปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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 7. มีระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทาง
ปัญญาของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์(เอกสารแนบ2.1 -7(1)) โดยได้มีระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2552 (เอกสารแนบ2.1-7(2)) ว่าด้วยการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา  
จัดตั้งคณะกรรมการที่มีอธิการเป็นประธาน และคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ        
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา(เอกสารแนบ2.1-7(3)) มีการจัดตั้งหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์(เอกสารแนบ2.1-7(4)) ซึ่งเป็นหน่วยงานในการรับผิดชอบ ดูแล บริหารจัดการ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพ่ือสร้างกลไกในการขับเคลื่อนพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย โดยการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมพัฒนาท้องถิ่น รวมไป
ถึงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ของประเทศ ซึ่งด าเนินการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับใบอนุญาต
เป็นตัวแทนสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา(เอกสารแนบ2.1-7(5)) โดยจะท าหน้าที่ด าเนินการให้บริการ
สืบค้นฐานข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา การท าแผนที่สิทธิบัตร การยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ 
เช่น การยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร การเผยแพร่งานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพออกสู่เชิงพาณิชย์ การ
ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดไปจนถึงการใช้ประโยชน์และการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิด
จากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับอนุมัติแล้ว และประสานงานการให้บริการด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
และการจัดการเทคโนโลยีแก่หน่วยงาน บุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ
สถาบันการศึกษาอ่ืนที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย ตลอดจน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงผู้ประกอบการ 
และให้บริการสืบค้นฐานข้อมูล ด้านทรัพย์สินทางปัญญา การท าแผนที่สิทธิบัตร การยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทต่างๆ เช่น การยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร การเผยแพร่งานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพออกสู่
เชิงพาณิชย์ การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอาทิเช่น ตลอดไปจนถึงการใช้ประโยชน์และการ
จัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับอนุมัติแล้ว  
 นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการส่งไปฝึกปฏิบัติ (On the Job Training) ใน
สถาบันการศึกษาท่ีมีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ท า
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่(เอกสารแนบ2.1-7(6)) ในการส่งบุคลากรให้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริง 
เข้าร่วมการสัมภาษณ์อาจารย์ นักวิจัย การเจรจาต่อรองตลอดจนการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ
บริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา เช่นการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การจัดท าสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ 
สัมมนาและอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และเปิดโอกาสให้บุคลากรที่
รับผิดชอบดูแลเข้าร่วมทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติ เช่น หลักสูตรการการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเชิง
พาณิชย์ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา การเจรจาต่อรอง Patent Search, Patent Landscape, 
Patent Mapping, Business Model และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยน
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เรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ เพ่ือกลับมาพัฒนางานด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ให้ความส าคัญต่อการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายใน
และภายนอก รวมทั้งภาคเอกชนเสมอมา ในการสนับสนุนการด าเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยที่ความ
ร่วมมือดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของการท าวิจัยในลักษณะของ Contract Research และ Co-Research  การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เป็นผลจากการท าวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ การ
พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของเอกชนในการท าวิจัย อาทิเช่น การพัฒนาเครื่องอบแห้งเศษก๋วยเตี๋ยว
โดยใช้ไอน้ าเหลือทิ้งจากบอยเลอร์ การออกแบบและพัฒนาชุดพ่วงตัดหญ้าอัตโนมัติแบบหมุนรอบเสาหลักลาย 
การสร้างต้นแบบหม้อต้มหมู โดยประยุกต์ใช้อุปกรณ์ปรับลดแรงดันอัตโนมัติ เป็นต้น(เอกสารแนบ2. 1-7(7))  
โดยผ่านการให้บริการด้านการให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหา การฝึกอบรม สัมมนา และการพัฒนาบุคลากร เป็น
ต้น โดยมีหน่วยงานทั้งในระดับคณะและศูนย์/ส านัก ในมหาวิทยาลัย เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Talent Mobility และหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ที่เป็นหน่วยงานหลักในการ
ด าเนินการดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยให้ความช่วยเหลือสนับสนุนภาคเอกชนในการให้ค าปรึกษาแนะน าการน า
ผลงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และการท าวิจัยร่วมกับภาคเอกชน การบริหาร
จัดการโครงการต่างๆ และการให้งบสนับสนุนการด าเนินการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของ
ผู้ประกอบการ ซึ่งมหาวิทยาลัยยังมีข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ เช่น หอการค้า
จังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ชมรมและกลุ่มผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ใน
การพัฒนาศักยภาพของภาคเอกชน/อุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งข้ึน 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 2.1-7(1) ระบบและกลไกการบริหารจัดการด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ของมหาวิทยาลัย   
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 
           2.1-7(2) ตัวอย่างงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 

 
 สรุปตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 บรรลุ 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
ชนิดชองตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จ าแนกเป็น 3 กลุ่มรายวิชา 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
สูตรการค านวณ  :  
1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย 

 
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในสถาบัน 
 
 
 
 
 
 

เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ= 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยั 

คะแนนท่ีได้   = 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

x 5 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
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ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 

กลุ่ม 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์     

และเทคโนโลยี 

กลุ่ม 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ 

กลุ่ม 
สาขาวชิามนุษยศาสตร ์    

และสังคมศาสตร ์

จ านวนเงิน
สนับสนุน

งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์

จากภายใน
และภายนอก 

(บาท) 

จ านวน
อาจารย์
ประจ า  

(ไม่นับรวมผู้
ลาศึกษาต่อ) 

 
(คน) 

จ านวนเงิน
สนับสนุน

งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์

จากภายใน
และภายนอก 

(บาท) 

จ านวน
อาจารย์
ประจ า 

 (ไม่นับรวมผู้
ลาศึกษาต่อ) 

 
(คน) 

จ านวนเงิน
สนับสนุน

งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์

จากภายใน
และภายนอก 

(บาท) 

จ านวน
อาจารย์
ประจ า  

(ไม่นับรวมผู้
ลาศึกษาต่อ) 

 
(คน) 

     คณะเกษตรศาสตร ์ 1,922,840 16 - - - - 

     คณะครุศาสตร ์ - - - - 535,242  65 

     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 1,044,130 51 - - - - 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - -   2,962,864  85 

     คณะวิทยาการจัดการ - - - - 2,719,474 57 

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 10,547,386 59 1,071,000 20 - - 

     วิทยาลัยนานาชาติ - - - - 1,334,300 14 

     วิทยาลัยน่าน - - - - 335,330 15 

รวม 13,514,356 126 1,071,000 20 7,887,210 236 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรคต์่อคน  

107,256.79 บาท/คน 53,550.00 บาท/คน 33,420.38 บาท/คน 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

60,000 บาท/คน 50,000 บาท/คน 25,000 บาท/คน 

คะแนนท่ีได้  5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 
คะแนนเฉลีย่ของทุกกลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 
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ข้อมูลประกอบ (ปีงบประมาณ 2563 : 1 ต.ค.62 – 30 ก.ย.63) 
 

คณะเกษตรศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน  
 - 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก 

ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย 
แหล่ง

งบประมาณ 
จ านวน 
(บาท) 

1 ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย  (60 % 
ของ 4,031,500 บาท) 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพ่ือ
การพัฒนาพื้นที่ 

ส า นั ก ง า น
ก อ ง ทุ น
สนับสนุนการ
วิจัย (สกว.) 

806,300 
กค.61 - กย.
61   (ปีงบ 

61) 
806,300 

ตค.61 – กย.
62   (ปีงบ 

62) 
806,300 

ตค.62 - กพ
63   (ปีงบ 

63) 
2 ผศ.ปิยวรรณ ปาลาศ 

อ.วรรณกนก เขื่อนสุข 
(35 % ของ 1,608,000 บาท) 

การจัดการความรู้ เ พ่ือพัฒนา
และส่งเสริมผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์
ข อ ง จั ง ห วั ด อุ ต ร ดิ ต ถ์ สู เ ชิ ง
พาณิชย์ : กรณีศึกษาลางสาด
และกาแฟในระบบวนเกษตร 

ส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ 

(วช.) 

562,800 
เม.ย.63-

มี.ค.64 (ปีงบ 
63) 

 
3 อาจารย์ ดร.พจนีย์  

แสงมณี 
(100 % ของ 200,000 บาท) 

พัฒนาโปรแกรมการจัดการธาตุ
อาหารเบ็ดเสร็จส าหรับการปลูก
ข้าวอินทรีย ์

ส านักงาน
เลขานุการ
คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการ
อุทยาน
วิทยาศาสตร์ 
(สอว.) 
 
 

200,000 
มี.ค.63-

ต.ค.63 (ปีงบ 
63) 
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ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย 
แหล่ง

งบประมาณ 
จ านวน 
(บาท) 

4 อาจารย์ ดร.พจนีย์  
แสงมณี 
(100 % ของ 200,000 บาท) 

การผลิตสับปะรดห้วยมุ่นเนื้อ
หนึ่งพรีเมียมเพ่ือการส่งออกและ
ตลาดธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ใน
ประเทศ 

คลินิก
เทคโนโลยี 
กระทรวงการ
อุดมศึกษาฯ 

200,000 
มี.ค.63-

ก.ย.63 (ปีงบ 
63) 

 
5 ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย   

(10 % ของ 1,537,400 บาท) 
การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของไก่เขียวพาลีสัตว์ประจ าถิ่น
ของจังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแข่งขันบน
ฐานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 

ส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ 
(วช.) 

153,740 
ก.ค. 63-

มิ.ย.64 (ปีงบ 
63) 

รวม 1,922,840 
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คณะครุศาสตร ์
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน  

ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย 
แหล่ง

งบประมาณ 
จ านวน 
(บาท) 

1 ผศ.ทวีสิทธิ์ ปัญญายงและคณะ การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไก่

ทอดซอสส าเร็จรูปแช่แข็งพร้อม

รับประทานเพ่ือปรับปรุงเนื้อ

สัมผัสและระยะเวลาการเก็บ

รักษา 

เงิน

งบประมาณ

แผ่นดิน     

242,442 

2 ผศ.ดร.สุกัญญา รุจิเมธาภาส กระบวนการพัฒนาศักยภาพครู

ต้นแบบในการจัดการศึกษาใน

ศวรรษที่ 21 สู่  การศึกษา 4.0 

ส าหรับครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

เงิน

งบประมาณ

แผ่นดิน 

50,000 

 

3 อาจารย์ ดร.สุพิน ใจแก้ว ก า ร พั ฒ น า ชุ ด ฝึ ก อ บ ร ม

เสริมสร้าง โกรว์ธ  มายด์ เซต 

นั ก ศึ ก ษ า ค ณ ะ ค รุ ศ า ส ต ร์

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 

เงิน

งบประมาณ

แผ่นดิน 

20,000 

4 ผศ.ดร.กุลิสรา จิตรชญาวณิช การ พัฒนาศั กยภาพครู เ พ่ื อ

พัฒนาความสามารถในการอ่าน

ออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น

ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุมชน

แห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและ

สื่อดิจิทัล 

เงิน

งบประมาณ

แผ่นดิน 

30,000 

5 อาจารย์ ณัฐพัชร์ มหายศนันท์ การพัฒนารูปแบบชุดกิจกรรม

นาฏศิลป์เพ่ือเสริมสร้างทักษะ

นาฏศิลป์ เรื่องฟ้อนซอปั่นฝ้าย 

เงิน

งบประมาณ

แผ่นดิน 

50,000 

รวม 392,442 
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จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก 

ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย 
แหล่ง

งบประมาณ 
จ านวน 
(บาท) 

1 ผศ.ดร.พิมผกา ธรรมสิทธิ์ และ

อาจารย์ ดร.ชลายุทธ์  ครุฑ

เมือง 

การวิจัยและพัฒนากระบวนการ

ผลิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะ

โดยการบูรณาการแนวคิดจิตต

ปัญญาศึกษา ระบบพ่ีเลี้ยงและ

การวิจัยเป็นฐานของคณะครุ

ศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ ์

ส านักงาน

คณะกรรมการ

ส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ 

วิจัย และ

นวัตกรรม

(สกสว.) 

100,000 

2 อาจารย์ ดร.ดุษฎี อุปการ การพัฒนารูปแบบฐานข้อมูลเชิง

พ้ืนที่และการวิ เคราะห์ข้อมูล

ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์

ส าหรับการจัดการสาธารณูปโภค

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กรณี เทศบาลต าบลท่าเสา 

ส านักงานการ

วิจัยแห่งชาติ 

(วช.) 

42,800 

รวม 142,800 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน  

ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย 
แหล่ง

งบประมาณ 
จ านวน 
(บาท) 

1 อ.ธีรศักดิ์  อุปการ การพัฒนารูปแบบฐานข้อมูลเชิง
พ้ืนที่และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
ส าหรับการจัดการสาธารณูปโภค
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

กองทุนวิจัย 
ววน. 

428,000 

2 อ.นัฐพงษ์  เนินชัด การออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์
เสมือนมนุษย์ขนาดเล็ก 

กองทุนวิจัย 
สวพ. 

50,000 

3 อ.ดร.ยศภัทรชัย  คณิตปัญญา
เจริญ 

การพัฒนาระบบการจัด
การพลังงานอัจฉริยะ
กระบวนการฟักไข่ด้วยพลังงาน
สะอาด 

Talent 
Mobility    
(สวทน.) 

377,130 

4 ผศ.ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ เครื่องเพ่ิมความชื้นในอากาศ
ส าหรับโรงเรือนระบบปิดเพ่ือ
การเกษตร 

Talent 
Mobility     
(สวทน.) 

189,000 

รวม 1,044,130 
 

 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก 

ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย 
แหล่ง

งบประมาณ 
จ านวน 
(บาท) 

1 ผศ.ดร.กันต์  อินทุวงศ์ การจัดการเทคโนโลยีแบบมีส่วน
ร่วมของเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน
ม ะ ข า ม บ้ า น เ สี้ ย ว ต า ม แ น ว
พระราชด าริเศรษฐกิจพอเพียง
เพ่ือเสริมสร้างขีดความสามารถ
ของคนในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ
และยั่งยืน 

ส านักงาน
การวิจัย

แห่งชาติ (วช) 

580,000 

2 ผศ.ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยี
โรงเรือนเพาะเห็ดระบบปิดแบบ
ใช้เทคโนโลยี 

ส านักงาน
การวิจัย

แห่งชาติ (วช) 

200,000 
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ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย 
แหล่ง

งบประมาณ 
จ านวน 
(บาท) 

3 อาจารย์เรือนขวัญ รุ่นเรือนใจ 
(11% ของงบ 500,000 บาท) 

การศึกษาความเป็นไปได้และแนว
ทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดอก
และเปลือกกาแฟ ในระบบวน
เกษตร 

สกว. 55,000 

รวม 835,000 
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คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน  
 - 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก 

ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย 
แหล่ง

งบประมาณ 
จ านวน 
(บาท) 

1 อ.ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง 
(10% ของ 1,537,400 บาท) 

การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของไก่เขียวพาลีสัตว์ประจ าถิ่น
ของจังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแข่งขันบน
ฐานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 

ส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ

(วช.) 

153,740 
บาท 

2 ผศ.ดร.อนันต์ แย้มเยื้อน 
(50%ของ 415,000 บาท) 

ปัจจัยเชิงเหตุผลทางจิตลักษณะ
และสถานการณ์ของพฤติกรรม
การด ารงชีพตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชน
ไทย 

ส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ

(วช.) 

207,500 
บาท 

3 อ.ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง 
อ.ดร.ชลธิดา อุเทศนันท์ 
อ.ดร.นิชภา โมราถบ 
(100%) 

การพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเส้นทาง
วิถีสายน้ าบนฐานประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่นของ
ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ

(วช.) 

330,000 
บาท 

4 อ.ดร.พุทธินันทน์ บุญเรือง 
(100%) 

รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่ม    
ที่เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชนบนพื้นที่สูงสู่การสร้าง
ความสมดุลระหว่างเป้าหมาย
ทางเศรษฐกิจกับการสร้างความ
เป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า
ทางสังคมของกลุ่มชาติพันธ์ใน
พ้ืนที่จังหวัดน่าน 
 
 
 

ส านักงาน
คณะกรรม 
การส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและ
นวัตกรรม

(ววน.) 

587,000
บาท 
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ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย 
แหล่ง

งบประมาณ 
จ านวน 
(บาท) 

5 อ.ดร.ตรงกมล  สนามเขต 
(100%) 

แนวทางการเสริมสร้างความ
เข้มแข็งทุนชุมชนสู่การก าหนด
ปัจจัยความส าเร็จในการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ส านักงาน
คณะกรรม 
การส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและ
นวัตกรรม

(ววน.) 

500,000 
บาท 

6 อ.จันทิมา  ปกครอง 
(60% ของ 275,040 บาท) 

การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้า      
ตีนจกลับแลด้วยเทคโนโลยีนาโน
เพ่ือการใช้งานในชีวิตประจ าวัน 

ส านักงาน
คณะกรรม 

การนโยบาย
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี

และนวัตกรรม
แห่งชาติ     
(สวทน.) 

165,024 
บาท 

7 อ.โอปอล์  รังสิมาตุชาติ 
(80% ของงบ 337,000บาท) 
 

หมู่บ้านมละบริวิถีวิทย์แห่ง 
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

ส านักงานปลัด 
กระทรวง
อุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและ
นวัตกรรม 
(สป.อว.) 

269,600 

8 อ.ประพันธ์ แจ้งเอ่ียม 
(25% ของงบ 3,000,000 บาท) 
 

การพัฒนาระบบบริหารศูนย์
จัดการนวัตกรรมและพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
และภาคี 

ส านักงาน
คณะกรรม 
การส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและ
นวัตกรรม 
(สกสว.) 

750,000 

รวม 2,962,864 
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คณะวิทยาการจัดการ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน  

ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย 
แหล่ง

งบประมาณ 
จ านวน 
(บาท) 

1 ผศ.ดร.กิ่งดาว จินดาเทวิน  การศึกษาห่วงโซ่อุปทานกองทุน
หมู่บ้านเพื่อยกระดับ
ประสิทธิภาพการจัดการสู่
สถาบันการเงินชุมชนด้วยหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
ส านักงานกองทุนหมู่บ้านและ
ชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 2 
 

มรอ. 500,000 

2 ผศ.สุกัญญา สุจาค า (25%) 
อ.กมลวรรณ มั่งค่ัง   (25%) 
อ.ฐิติวรดา แสงสว่าง (25%) 
อ.ชัชวาล ภาณุศุภนิรันดร 
(25%) 
 

ส่วนประสมทางการตลาด
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ส่งผลต่อปัจจัย
ภายในส่วนบุคคลของผู้บริโภค
บนตลาดออนไลน์ 

วจ. 300,000 

3 อ.เพ่ิมศักดิ์ พันธุ์แตง (25%) 
ผศ.ภาศิริ เขตปิยรัตน์ (25%) 
อ.นันท์มนัส หอมเพียร (25%)  
อ.กรรณิการ์ ธรรมสรางกูร 
(25%) 
 

การประยุกต์ใช้สื่อดิจิทัลกับ
พฤติกรรมผู้บริโภคผลิตภัณฑ์
ชุมชนบนตลาด ออนไลน์ 

วจ. 300,000 

4 ผศ.ศรีไพร สกุลพันธ์ (25%) 
ผศ.สินีนาถ วิกรมประสิทธิ์ 
(25%) 
ผศ.สุพรรษา จิตต์มั่น (25%) 
ผศ.วริศรา ดวงตาน้อย (25%) 
 

การพัฒนาช่องทางการตลาด
ออนไลน์ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน จังหวัดน่าน 

วจ. 300,000 

5 ผศ.วิสุทธิ์ สุขบ ารุง (25%) 
อ.สุทธิพร พรอุดมทรัพย์ (25%) 
อ.วรพรรณ รัตนทรงธรรม (25%) 
อ.ตุลาพร จันทร์กวี (25%) 
 
 

การพัฒนาตราสินค้าและบรรจุ
ภัณฑ์ผู้ประกอบการวิสาหกิจ
ชุมชน จังหวัดน่าน 

วจ. 300,000 
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ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย 
แหล่ง

งบประมาณ 
จ านวน 
(บาท) 

6 ผศ.ศรีไพร สกุลพันธ์ (50%) 
ผศ.สุกัญญา สุจาค า (10%) 
อ.เรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ (30%) 
ผศ.ปิยวรรณ ปาลาศ (10%) 

การพัฒนาช่องทางการตลาด
ออนไลน์เนื้อน้ าลางสาดอินทรีย์ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเพ่ือสังคมวน
เกษตรอินทรีย์ พีจีเอส       
จังหวัดอุตรดิตถ์ (71,430 * 
60% = 42,858) 

วจ 42,858 

รวม 1,742,858 
 

 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก 

ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย 
แหล่ง

งบประมาณ 
จ านวน 
(บาท) 

1 ผศ.ศรีไพร สกุลพันธ์ (10%) 
ผศ.สินีนาถ วิกรมประสิทธิ 
(10%) 
ผศ.ปิยวรรณ ปาลาศ (30%) 
ผศ.ดร.สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ 
(10%) 
อ.ดร.สุทธิดา วิทนาลัย (10%) 
อ.พัทธชัย ปิ่นนาค (10%) 
ผศ.ดร.ณัฐกฤตา  
บุณณ์ประกอบ (10%) 
อ.ขวัญเรือน หรุ่นเริงใจ (5%) 
อ.วรรณกนก เขื่อนสุข (5%) 

การจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
และส่งเสริมผลิตภัณฑ์อัตลักษณ์ 
ของจังหวัดอุตรดิตถ์สู่เชิง
พาณิชย์: กรณีศึกษาลางสาดและ
กาแฟในระบบวนเกษตร 
(458,280 * 20% = 91,656) 

วช. 91,656 

2 ผศ.ดร.ภาศิริ เขตปิยรัตน์ (20%)  
ผศ.ดร.สุพรรษา  จิตต์มั่น(10%)               
อ.ดร.รดี ธนารักษ์ (10%)  
ผศ.ดร.สิริวดี พรหมน้อย (30%)  
ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย (10%)  
ผศ.ดร.สุภาวดี แหยมค (10%)  
อ.ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง(10%)             

การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของไก่เขียวพาลีสัตว์ประจ าถิ่น
ของจังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแข่งขันบน
ฐานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 
(1,537,400*40% = 614,960 

วช. 614,960  
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ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย 
แหล่ง

งบประมาณ 
จ านวน 
(บาท) 

3 อ.ดร.วันธนา สานุสิทธิ์  การพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสังค
โลกบ้านเกาะน้อยเพ่ือต่อยอดภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจ ต าบลหนองอ้อ 
อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย 

วช. 150,000 

4 อ.สิทธิพร พรอุดมทรัพย์ การวิจัยและพัฒนาแอปพลิเคชั่น
ดูแลผู้สูงอายุในภาวะความจ า
เสื่อมเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี 

วช. 120,000 

รวม 976,616 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน  

ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย 
แหล่ง

งบประมาณ 
จ านวน 
(บาท) 

1 อาจารย์ ดร.วารุณี จอมกิติชัย รูปแบบการสื่อสารของบรรจุ
ภัณฑ์สับปะรดห้วยมุ่นบน
ความสัมพันธ์ระหว่างสีเปลือก
และรสชาติ 

วช. 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
 

100,000 

2 อาจารย์ ดร.วารุณี จอมกิติชัย ฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของสาร
สกัดจากมะขามต่อปฏิกิริยาออก
ซิเดชั้นของเมมเบรนระหว่างการ
เกิดสีน้ าตาลของหัวปลีสดตัดแต่ง
พร้อมบริโภค 

วช. 
งบประมาณ

แผ่นดิน 

100,000 

3 อาจารย์ ดร.สุทธิดา วิทนาลัย การพัฒนาเครื่องส าอางโบมิเลน
สับปะรดห้วยมุ่น 

วช. 
งบประมาณ

แผ่นดิน 

100,000 

4 ผศ.ดร.สิริวดี พรหมน้อย การใช้ประโยชน์จากส่วนเหลือ
ทิ้งจากสับปะรดห้วยมุ่นหลังการ
แปรรูปเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบอาหาร
สัตว์ 

วช. 
งบประมาณ

แผ่นดิน 

95,000 

5 อาจารย์พุทธดี อุบลศุข การหาประสิทธิภาพในการผลิต
ไฟฟ้าของกังหันลมขนาดเล็ก
ที่มาจากวัสดุเหลือทิ้งโดยอาศัย
ลมเหลือทิ้งจาก
เครื่องปรับอากาศ  

วช. 
งบประมาณ

แผ่นดิน 

41,400 

6 อาจารย์ ดร.กฤษณะ ค าฟอง การตรวจวัดและบ าบัดคุณภาพ
น้ าส าหรับเลี้ยงปลาสวยงาม 

วช. 
งบประมาณ

แผ่นดิน 

48,000 

7 ผศ.ปริญญา ไกรวุฒินันท์ เทคโนโลยีการผลิตโปรตีนเซลล์

เดียวเพ่ือพัฒนาเป็นอาหารสัตว์   

วช. 
งบประมาณ

แผ่นดิน 

100,000 
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ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย 
แหล่ง

งบประมาณ 
จ านวน 
(บาท) 

8 อาจารย์ ดร.ชาติทนง  โพธิ์ดง การบริหารจัดการทรัพยากร 

ธรรมชาติโดยใช้ศาสตร์ของ

พระราชาด้านทรัพยากรธรรมป่า

ไม้ต่อสมดุลคาร์บอนเป็นตัวบ่งชี้ 

กรณีศึกษา : ระบบวนเกษตร

กาแฟร่วมกับป่าไม้สถานีพัฒนา

เกษตรที่สูงตามแนวทาง

พระราชด าริ อ าเภอเฉลิมพระ

เกียรติ จังหวัดน่าน 

วช. 
งบประมาณ

แผ่นดิน 

357,000 

9 รศ.ดร. สิงหเดช แตงจวง การพัฒนาไม้เทียมจากพลาสติก
และเส้นใยมะพร้าว 

วช. 
งบประมาณ

แผ่นดิน 

404,800 

10 ผศ.ดร.พงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ การสลายไธอะมีโทแซมด้วย
ปฏิกิริยา โฟโตแคตาไลน์ของผง
ขนาดนาโนคิวปริกออกไวด์ที่สั้ง
เคราะห์โดยวิธีไมโครเวฟ 

วช. 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
 

100,000 

11 ผศ.ดร.ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ ประสิทธิภาพของปฏิกิริยาย่อย
สลายด้วยแสงในการย่อยสลาย
น้ าเสียทางการเกษตรที่ปนเปื้อน
สารก าจัดวัชพืชด้วยตัวเร่ง
ปฏิกิริยานาโนทังสเตนออกไซด์  
ที่ดัดแปรโดยเจือโลหะ 

วช. 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
 

100,000 

12 อาจารย์ ดร.จิราภรณ์  
เกตุวราภรณ์ 

การตกแต่งส าเร็จผ้าฝ่ายต้านจุล
ชีพด้วยพอลิยูรีเทนและอนุภาค
นาโนที่บรรจุสารสกัดจากพืช 

วช. 
งบประมาณ

แผ่นดิน 

100,000 

13 อาจารย์ ดร.ฉลวย เสาวคนธ์ การสังเคราะห์คิวปรัสออกไซด์
อนุภาคนาโนโดยวิธีไฮโดรเทอร์
มอลเพื่อใช้ยับยั้งเชื่อจุลินทรีย์
ด้วยปฏิกิริยาโฟโตแคทาไลติกส์ 
 

วช. 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
 

100,000 
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ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย 
แหล่ง

งบประมาณ 
จ านวน 
(บาท) 

14 ผศ.ดร.พรทิพพา พิญญาพงษ์ การผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโน
เอต จากน้ ามันใช้แล้วโดยเชื้อ
แบคทีเรียที่แยกได้จากดินที่
ปนเปื้อนสารพอลิไซคลิกอะโร
มาติกไฮโดรคาร์บอน 

วช. 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
 

290,000 

15 ผศ.ดร.ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ การปรับปรุงประสิทธิภาพของ
ปฏิกิริยารีดักชันโดยแสงเพื่อ
สลายสารละลายโครเมียมด้วย
ตัวเร่งปฏิกิริยานาโนทังสเตน
ออกไซด์ที่เจอด้วยโลหะ 

วช. 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
 

295,000 

16 อาจารย์ ดร.วีรศักดิ์  
จอมกิตติชัย 

การเพ่ิมประสิทธิภาพของตัวเร่ง
ปฏิกิริยาด้วยแสงโดยอนุภาคเงิน
นาโนเติมในเฟอริกออกไซด์
ส าหรับการย่อยสลาย
สารอินทรีย์ในแหล่งน้ าเสีย 

วช. 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
 

400,000 

17 อาจารย์ ดร.ฉลวย เสาวคนธ์ การสลายไธอะมีโทแซมด้วย
ปฏิกิริยาโตแคตาไลติกส์ของนา
โนคิใซรัสออกไซด์ที่เตรียมโดยวิธี
โซลโวเอทร์มอล 

วช. 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
 

222,600 

18 ผศ.ดร.พงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ การสังเคราะห์นาโนซิงค์สแตน
เนตโดยวิธีไอโดรเทอร์มอล
ส าหรับการสลายสารตกค้าง
ทางการเกษตรด้วยปฏิกิริยา    
โฟโตแคตาไลติกส์ 

วช. 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
 

212,600 

19 อาจารย์ ดร.นภาภรณ์  จันทร์สี คุณลักษณะเฉพาะของกึ่งกรุป
ไตรภาคโดย (แอลฟ่า) เบต้า-ไอ
ดีลวิภัชนัย 

วช. 
งบประมาณ

แผ่นดิน 

350,000 

20 อาจารย์วิไลวรรณ รัตนกูล การเปรยีบเทียบประสิทธิภาพวิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบมีระบบและวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบมีช้ันภูมภิายใต้แผนการ
สุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มปรับ เมื่อหน่วย
ตัวอย่างขั้นต้นสุ่มด้วยวิธีการอย่างง่าย 

วช. 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
 

325,000 
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ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย 
แหล่ง

งบประมาณ 
จ านวน 
(บาท) 

21 รศ.ดร. อิสระ อินจันทร์ ปัญหาดุลยภาพแบบแยกและ
ปัญหาจุดตรึงส าหรับตัว
ด าเนินการแบบไม่ขยายเชิงเส้น
ก ากับกึ่งกลุ่มบนปริภูมิฮิลเบิร์ต 

วช. 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
 

75,000 

22 อาจารย์วรินสินี จันทคุณ ทฤษฏีบทจุดตรึงร่วมส าหรับการ
ส่งที่สอดคล้องสมบัติ CLR ผ่านซี
คลาสฟังก์ชันในปริภูมิอิง
ระยะทางค่าเชิงซ้อนแบบบี 

วช. 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
 

75,000 

23 รศ.ดร. อิสระ อินจันทร์ ทฤษฎีบทจุดตรึงส าหรับเงื่อนไข
การหดบางอย่างในปริภูมิอิง
ระยางวางทั่วไปค่าเชิงซ้อน 

วช. 
งบประมาณ

แผ่นดิน 

250,000 

24 อาจารย์วรินสินี จันทคุณ สมบัติบางอย่างส าหรับจุดตรึง
ร่วมของการส่งสองตัวในปริภูมิ
องระยะทางไลนค์แบบบีค่าเซิง
ซ้อน 

วช. 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
 

250,000 

25 รศ.ดร. สุภาวิณี สัตยาภรณ์ สมภาคแยกนิจพลบนแกมมากึ่ง
กรุปปกติในสุด 

วช. 
งบประมาณ

แผ่นดิน 

380,000 

รวม 4,871,400 
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จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก 

ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย แหล่งงบประมาณ 
จ านวน 
 (บาท) 

1 อาจารย์ ดร.โสภณ วิริยะรัตนกุล การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่น
ส าหรับร้านวัสดุก่อสร้าง ณ ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัดบุณบันดาล 

ส านักเลขานุการ
คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการ

อุทยาน
วิทยาศาสตร์ 

(สอว.) 

185,000   

2 อาจารย์สุรพล ชุ่มกลิ่น การพัฒนาระบบติดตามการบรรจุ
แก๊สแอลพีจี 

ส านักเลขานุการ
คณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการ

อุทยาน
วิทยาศาสตร์ 

(สอว.) 

180,000 

3 ผศ.ดร.ราตรี ค าโมง การตรวจจับภาพมังคุดด้วยการ
เรียนรู้เชิงลึก 

วช. 
งบประมาณ

แผ่นดิน 

150,000 

4 อาจารย์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล  การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการเกษตรมูลค่าสูงจาก
ระบบวนเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

สกว. 440,000 

5 อาจารย์ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล การพัฒนาระบบตรวจวัด
สภาพแวดล้อมในพ้ืนที่เพ่ือ
สนับสนุนการเกษตรมูลค่าสูง จาก
ระบบวนเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์  
 

สกว. 180,000 

6 อาจารย์ ดร.กิตติ เมืองตุ้ม การพัฒนาและส่งเสริมผลไม้ของ
จังหวัดอุตรดิตถ์: การผลิต
สับปะรดห้วยมุ่นครบวงจร 
 

วช. 
 

1,840,000 

7 อาจารย์ ดร.วารุณี จอมกิติชัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ามะเขือเทศ
และการยืดอายุการเก็บรักษาผล
มะเขือเทศสดภายหลังการเก็บ
เกี่ยว 

อุทยาน
วิทยาศาสตร์
ภาคเหนือ 

 

100,000 
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ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย แหล่งงบประมาณ 
จ านวน 
 (บาท) 

8 อาจารย์ ดร.สุทธิดา วิทนาลัย การศึกษาความเป็นไปได้และแนว
ทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดอก
และเปลือกกาแฟในระบบวนเกษตร 

สกว. 500,000 

(18%=90,000) 

9 อาจารย์พัทธชัย ปิ่นนาค การศึกษาความเป็นไปได้และแนว
ทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดอก
และเปลือกกาแฟ  ในระบบวน
เกษตร 

สกว. 500,000 

(18%=90,000) 

10 ผศ.ดร.สิริวดี พรหมน้อย การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพ
ตนเองของผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง ในการป้องกันการเกิด
โรคไตเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

วช. 310,000 
(10%) 

= 31,000  

11 อาจารย์ ดร.กชกร  ลาภมาก ดัชนีความหลายหลายทางชีวภาพ
ในระบบวนเกษตรบนทิวเขาผีปัน
น้ าตะวันออก จังหวัดอุตรดิตถ์ 
เพ่ือการจัดการฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ 
 

สกว. 550,000 

12 ผศ.ดร.สิริวดี พรหมน้อย การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐาน
ความหลากหลายทางชีวภาพ
ของไก่เขียวพาลีสัตว์ประจ าถิ่น
ของจังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแข่งขันบน
ฐานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 
 

วช 1,537,400 
(30%) 

= 461,220 

13 ผศ.ดร.สิริวดี พรหมน้อย การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยของ
มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนา
พ้ืนที่ 

สวก. 4,031,500 
 (3 ปี ปีละ   

1,343,833 บาท) 
(20%) 

= 268,766  
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ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย แหล่งงบประมาณ 
จ านวน 
 (บาท) 

14 ผศ.ดร.สุภาพร  พงศ์ธรพฤกษ์   การศึกษาความเป็นไปได้และแนว
ทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดอก
และเปลือกกาแฟ ในระบบวน
เกษตร 

สกว. 175,000 
 

15 ผศ.ดร.สุภาพร  พงศ์ธรพฤกษ์   การจัดการความมั่นคงทางอาหาร
ของเกษตรกรในระบบวนเกษตร
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

สกว. 90,000 
 

16 อาจารย์ ดร.ชาติทนง โพธิ์ดง การประเมินความสมบูรณ์และ
รูปแบบของโครงสร้างระบบนิเวศ
วนเกษตรเพื่อการจัดการฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติพ้ืนที่ทิวเขาผี
ปันน้ าตะวันออก จังหวัดอุตรดิตถ์ 

สกว. 260,000 
 

17 ผศ.ปริญญา ไกรวุฒินันท์ การประเมินความสมบูรณ์และ
รูปแบบของโครงสร้างระบบนิเวศ
วนเกษตรเพื่อการจัดการฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติพ้ืนที่ทิวเขาผี
ปันน้ าตะวันออก จังหวัดอุตรดิตถ์ 

สกว. 195,000 
 

18 ผศ.ดร.พงษ์เทพ จันทร์สันเทียะ การวิเคราะห์เอกลักษณ์ทางเคมี
ของกาแฟพันธ์โรบัสต้าในระบบวน
เกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ 

สกว. 300,000 

19 ผศ.ดร.ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ 
(18% ของงบ 500,000 บาท) 

การศึกษาความเป็นไปได้และแนว
ทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดอก
และเปลือกกาแฟ ในระบบวน
เกษตร 

สกว. 90,000 
 

รวม 5,675,986 
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
     จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน  

ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย 
แหล่ง

งบประมาณ 
จ านวน 
(บาท) 

1 อาจารย์รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้ 
อาจารย์ฐิติพร เทียรฆนิธิกูล 
อาจารย์กานต์ธิดา ไชยมา 
ผศ.ชื่นกมล ปัญญายง 
อาจารย์สุทธิพันธุ์ แดงใจ 

การพัฒนาต ารับอาหารและ
ผลิตภัณฑ์ขนมเพ่ือส่งเสริม
โภชนาการส าหรับผู้สูงอายุต าบล
ป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

ทุนภายใน 78,000 

2 ผศ.ชื่นกมล ปัญญายง 
 

การสร้างต ารับมาตรฐานอาหาร
ผสมผสานวัฒนธรรมทันสมัยเพ่ือ
ใช้ในเชิงธุรกิจส าหรับผู้ป่วยโรค
ไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) 

วช. 
งบประมาณ

แผ่นดิน 

100,000 

3 ผศ.ดร.ศรัณยู เรือนจันทร์ การสร้างต้นทุนทางสุขภาพแก่
ชาวนาด้วยกระบวนการผลิตข้าว
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

วช. 
งบประมาณ

แผ่นดิน 

350,000 

4 อาจารย์เผด็จการ กันแจ่ม การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการ
ลดปัจจัยเสี่ยงจากการใช้สารเคมี
ทางการเกษตร 

วช. 
งบประมาณ

แผ่นดิน 

414,000 

รวม 942,000 
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     จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก 

ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย 
แหล่ง

งบประมาณ 
จ านวน 
(บาท) 

1 ผศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย การพัฒนารูปแบบการดูแล
สุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรค
ความดันโลหิตสูง ในการป้องกัน
การเกิดโรคไตเรื้อรังโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน ต าบลป่าเซ่า 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

วช 310,000 
(10%) 

= 31,000  

2 รศ.ดร.จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์ การพัฒนาเครือข่ายเพ่ือ
ยกระดับชุมชนต้นแบบในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหา          
ยาเสพติด อ าเภอตรอน       
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ศูนย์วิจัยปัญหา 
การเสพติด 

98,000 

รวม 129,000 
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วิทยาลัยนานาชาติ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก 

ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย 
แหล่ง

งบประมาณ 
จ านวน 
(บาท) 

1  ผศ.ดร.พนินทร์ นนทโคตร การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (อปท.) ต่อการพัฒนา
ชุมชนในเขตภาคเหนือ 

ส านักงาน
กองทุน

สนับสนุนการ
วิจัย (สกว.)  

 1,334,300 

รวม 1,334,300 
 
 

วิทยาลัยน่าน 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก 

ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย 
แหล่ง

งบประมาณ 
จ านวน 
(บาท) 

1 อ.พิภพ มณีจ านงค์ การพัฒนาโรงเรือนเพาะเห็ด
ส าเร็จรูปควบคุมโดยใช้เทคโนโลยี
อินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง 

วช. 335,330 

รวม 335,330 
 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

1. กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 5 คะแนน 
2. กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
5 คะแนน 
3. กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 5 คะแนน 

1. กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 5 คะแนน 
2. กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
5 คะแนน 
3. กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 5 
คะแนน 

บรรลุ 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  

 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป  

 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 
 x 100 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยทั้งหมด 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

x 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในสถาบัน 
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ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
กลุ่ม 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

กลุ่ม 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

กลุ่ม 
สาขาวิชามนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนักของ
ผลงานทาง
วิชาการ 

จ านวน
อาจารย์

ประจ าและ
นักวิจัย 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนักของ
ผลงานทาง
วิชาการ 

จ านวน
อาจารย์

ประจ าและ
นักวิจัย 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนักของ
ผลงานทาง
วิชาการ 

จ านวน
อาจารย์

ประจ าและ
นักวิจัย 

     คณะเกษตรศาสตร ์ 3.60 17 - - - - 

     คณะครุศาสตร ์ - - - - 15.80 68 

     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 14.80 51 - - - - 

     คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - - - 18.80 87 

     คณะวิทยาการจัดการ - - - - 8.80 59 

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 23.80 64 6.60 20 - - 

     วิทยาลัยนานาชาติ - - - - 2.00 16 

     วิทยาลัยน่าน - - - - 1.80 15 

รวม 42.20 132 6.60 20 47.20 245 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

ร้อยละ 31.97 ร้อยละ 33 ร้อยละ 19.27 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

30 30 20 

เทียบคะแนน 5 คะแนน  5 คะแนน 5 คะแนน 4.82 คะแนน 
คะแนนเฉลีย่ของทุกกลุ่มสาขาวิชาใน
สถาบัน 

4.94 คะแนน 
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2 พิชัย  ใจกล้า, กมลสร  ลิ้มสมมุติ และวีระพล  คงนุ่น. (2562). การจัดการ
ผีเสื้อหนอนเจาะเมล็ดทุเรียนส าหรับเกษตรกรจังหวัดอุตรดิตถ์. รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการ The 6th Engagement Thailand Annual 
Conference 2019 “พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือสร้าง
คุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน. วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. (หน้า1-6) 
 

0.20 

3 พจนีย์ แสงมณี และจันทร์เพ็ญ  ชุมแสง. (2562). รูปแบบการให้บริการ
ตรวจวิเคราะห์ดินส าหรับชุมชน กรณีศึกษาเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนหลงหลิน
ลับแลอุตรดิตถ์ . รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ The 6th 
Engagement Thailand Annual Conference 2019 “พันธกิจสัมพันธ์
ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน. 
วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. (หน้า 7-12). 
 

0.20 

4 กมลสร ลิ้มสมมุติ และพิชัย  ใจกล้า. (2562). ความหลากหลายและการ
กระจายพันธุ์ของข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์. ในรายงานสืบเนื่องจาก
ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร  The 6th Engagement Thailand Annual 
Conference 2019 “พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือสร้าง
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โรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก ต าบลเด่นเหล็ก อ าเภอน้ าปาด จังหวัด อุตรดิตถ์. 
วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 12(1). 57-62 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 9(2). หน้า 47-54 
 

0.60 

8 นิตยา สุวรรณศรี. (2562). How can a Teacher Make Students Learn 
and What to be Learn? ครูจะให้เด็กเรียนรู้อะไรและเรียนรู้ อย่างไร. 
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9 มะลิวัลย์ อ่วมน้อย, นิตยา สุวรรณศรีและพิมผกา ธรรมสิทธิ์. (2562). การ
พัฒนาความสามารถการอ่านจับ ใจความภาษาไทย โดยใช้เทคนิค SQ4R 
ร่วมกับแผนผังความคิด ส าหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีท่ี 2. 
วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 
9(2). หน้า 77-88 
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10 ณัฐพัชร์ อินทัศสิงห์ และสุกัญญา รุจิเมธาภาส. (2562). แนวทางการบริหาร
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาค่านิยมหลัก 12 ประการของโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 
เขต 2. วารสารการวิจัย กาสะลองค า จัดท าโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ปีที่ 13 (1), 59 - 69. 
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ระดับชั้นประถมศึกษา. วารสารวิชาการ บัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ 
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ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนอุตรดิตถ์. วารสารวิชาการ
บัณฑิตศึกษาและสังมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 9(2). หน้า 125-
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ร่วมกับการใช้แอพพลิเคชัน ส าหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 5 
โรงเรียนบ้านป่าเลา. การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ และ
ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 “การพัฒนาหลัดสูตรการศึกษาส าหรับผู้สูงอายุ 
ความหมายของการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุด” ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชียขอนแก่น 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562. หน้า 1086-1094 
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15 ชนิกานต์ โนหลักหมื่น, พิมผกา ธรรมสิทธ์และนิตยา สุวรรณศรี. (2562). การ
พัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษ โดยวิธีสอนแบบบูรณาการ
ของเมอร์ด็อค ร่วมกับเทคนิคการใช้ค าถาม ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านสีเสียดบ ารุง.  การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและระดับ นานาชาติ ครั้งที่ 7 “การพัฒนาหลัดสูตรการศึกษา
ส าหรับผู้สูงอายุ ความหมายของการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุด”   ณ วิทยาลัย
บัณฑิตเอเชีย ขอนแก่น วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562. หน้า 1158-1166 
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English  Vlogging ส าหรับนักเรียนชั้นปีที่ 3. ในการประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง “วิถีนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
งานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน”ณ อาคารคณะทันตแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 27-28 เมษายน 2562. หน้า 319-325.  
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ภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์). หน้า 348- 363 
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พัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชา ประวัติศาสตร์ เรื่องพัฒนาการของ
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ระดับชาติ “วิชาการล้านนา เพ่ือการศึกษาและพัฒนา ยุค 4.0”  ณ อาคาร 
ออป. วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และอาคารพระพุทธพ จนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล) 
MBU 4 มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 13 กุมภาพันธ์ 2562. หน้า 945- 952 
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19 ลัดดา อินจุ้ยและนิตยา สุวรรณศรี. (2562). การพัฒนากิจกรรมการ เรียนรู้
รายวิชาเพิ่มเติม เรื่อง เมืองพบพระ โดยวิธีการทาง ประวัติศาสตร์ร่วมกับ
สื่อมัลติมีเดีย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1. การประชุมสัมมนา
วิชาการน าเสนอ ผลงานวิจัยนะดับชาติ “วิชาการล้านนา    เพ่ือการศึกษาและ
พัฒนา ยุค 4.0” ณ อาคาร ออป. วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร และอาคารพระพุทธพ
จนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล) MBU 4 มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย วิทยา เขต
ล้านนา อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 13 กุมภาพันธ์ 2562. หน้า 953- 962 
 

0.20 
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จัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7 ข้ัน (7Es) ร่วมกับผังมโนทัศน์ เรื่อง 
พลังงานในชุมชน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ 2019 “ครศุาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2” วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2562. 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์). หน้า 334-347 
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21 ทวีสิทธิ์ ปัญญายง, จิตสุภา ค าพ่วง และนิษฐา ชอบธรรม. (2562). ชุด
กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ “การออกแบบผ้าซิ่นตีนจกเมืองลับแล” 
ด้วยโปรแกรม The Geometer’s Sketchpad (GSP). (Full Paper 
Proceeding). การประชุมระดับชาติ The 6th Engagement Thailand 
Annual Conference วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์. 203 – 209. 
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อินโฟกราฟฟิกส์ เพื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์ส าหรับนักเรยีนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 2. (Full Paper Proceeding). การประชุมระดับชาติ     ครุ
ศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2 สาขาคณิตศาสตร์ วันที่ 21–22 มีนาคม 2562       ณ 
ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวัง
จันทร์). 288 – 303. 
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23 ภมรมาศ เรือนทอง และสุกัญญา รุจิเมธาภาส. (2562). แนวทางการ
พัฒนาการบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา  
ครั้งที่ 10 “วิจัย นวัตกรรม น าการพัฒนาท้องถิ่น” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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24 ศุภกิจ เกษม และสุกัญญา รุจิเมธาภาส. (2562). แนวทางการส่งเสริมภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนขยายโอกาส 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านนวัตกรรมเพ่ือการเรียนรู้และสิ่งประดิษฐ์ ครั้งที่ 
3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ณ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, 75 – 87. 
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25 คทาวุธ ชาติศักดิ์ยุทธ. (2562). การออกแบบและพัฒนาการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ที่สอดคล้องกับบริบทและความ
ต้องการของโรงเรียนบ้านเด่นเหล็ก อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์. การ
ประชุมระดับชาติ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 
วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.  567-573 

0.20 

26 เนตรชนก เดชนาลักษณ์ เรืองเดช ปันอ้าย และคทาวุธ ชาติศักดิ์ยุทธ. (2562). 
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการเรียนรูด้้วยเทคนิคร่วมกัน
เรียนรู้ กับการใช้สื่อประสม เรื่องจ านวนตรรกยะ ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนนาน้อย อ าเภอนาน้อย จังหวัดน่าน. การประชุม
ระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทร์). 275-287. 

0.20 

27 ศศิประภา พรมภาพ นิภาพรรณ รอดพ่าย ศศิธร จันทร์โท และคทาวุธ     ชาติ
ศักดิ์ยุทธ. (2562). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง
การคูณและการหารทศนิยม โดยการจัดการเรียนรู้ Active Learning 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา จังหวัด
พิษณุโลก. การประชุมระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2 ณ ศูนย์วัฒนธรรม
ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทร์). 304-
318. 

0.20 

28 สุริยะ น้อยม่วงตาล นฤมล สุธาพรต และคทาวุธ ชาติศักดิ์ยุทธ. (2562). การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สถิติ ระหว่างการจัดการเรียนรู้
โดยใช้เกมรูปแบบการแข่งขันกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกมรูปแบบไม่
แข่งขัน ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. การประชุมระดับชาติ ครุ
ศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทร์). 319-331. 
 

0.20 
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29 สุริวรรณ แสงค าดี พัชรีย์ เทพจันทร์ และคทาวุธ ชาติศักดิ์ยุทธ. (2562). การ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การคูณ การหารทศนิยม รายวิชา
คณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ จังหวัด
แพร่ โดยใช้เทคนิคการก ากับตัวเอง. การประชุมระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษา
ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม (ส่วนวังจันทร์). 332- 339 

0.20 

30 ทัศนีย์ พูนพ่วง ธนิษฐา เพ็ชร์ช้าง และคทาวุธ ชาติศักดิ์ยุทธ. (2562).  การ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง ความน่าจะเป็น โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 
โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี จังหวัดอุตรดิตถ์. การประชุมระดับชาติ  ครุศาสตร์
ศึกษาครั้งที่ 2 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม (ส่วนวังจันทร์). 340 -357 

0.20 

31 สิริรัตน์ ดอกเก๋ียง เยาวลักษณ์ สุวรรณตระการ และคทาวุธ ชาติศักดิ์ยุทธ. 
(2562). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร ์เรื่อง โจทย์ปัญหา
เกี่ยวกับอัตราส่วน และร้อยละโดยใช้รูปแบบเกมถอดรหัสร่วมกับเทคนิค
แมธลีก. การประชุมระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2  ณ ศูนย์วัฒนธรรม
ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  (ส่วนวังจันทร์). 358-
369 

0.20 

32 โยษิตา วาทกุลชร มาลา ทนันไชย และคทาวุธ ชาติศักดิ์ยุทธ. (2562). การ
พัฒนาแผนการจัดการเรียนรู ้เรื่องทฤษฎีบทพีทาโกรัส ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 2 โรงเรียนนาน้อย จังหวัดน่าน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดย
ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem - Based Learning). การประชุมระดับชาติ 
ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทร์). 3740 -380 

0.20 

33 กนกวรรณ ปันอิน ณัฐพร การศิริ และคทาวุธ ชาติศักดิ์ยุทธ. (2562). การลด
พฤติกรรมการเข้าเรียนไม่ตรงต่อเวลาโดยวิธีการเสริมแรงด้วยเบี้ยอรรถกร 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2/3 โรงเรียนสา จังหวัดน่าน. การ
ประชุมระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือ
ตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทร์). 381 -392 
 
 

0.20 



149 
 

ที ่
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ปีปฏิทิน (1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562) 

ค่าน้ าหนัก 

34 กัลยาณี ไสวสุวิชชา ชีวารัตน์ ค ายวง และคทาวุธ ชาติศักดิ์ยุทธ. (2562). 
การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง การบวกและการลบจ านวนเต็มโดย
ใช้รูปแบบการเรียนการสอนแบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(CBL) ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่. 
การประชุมระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือ
ตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทร์). 393- 401 

0.20 

35 พรพรรณ เชียงภูกอ อาพร ศิริกันทา และ จริยา พิชัยค า. (2562). “การศึกษา
การใช้ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ พลังงานโดยใช้
สื่อการเรียนรู้ออนไลน์เชื่อมโยงองค์ความรู้ ส าหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีท่ี 
3 โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์”. การประชุม
วิชาการระดับชาติครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2 : 21-22 มีนาคม 2562, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 681-697 

0.20 

36 จุฬารัตน์ แดงอ่ิม คชาภรณ์ อุดเลิศ และ จริยา พิชัยค า. (2562).  “การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง ระบบต่างๆ ในร่างกาย
มนุษย์และสัตว์ โดยใช้สื่ออินโฟกราฟิกสาหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 2 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์”. การประชุมวิชาการระดับชาติ
ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2 : 21-22 มีนาคม 2562, มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล
สงคราม. 650-661 

0.20 

37 ชนกานต์ ขันทะบตร อภิญญา สุขสาราญ ชลายุทธ ครุฑเมือง และ เอมอร วัน
เอก. (2562). “การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรง
และการเคลื่อนที่ โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รูปแบบ ซิปปา โมเดล บรูณา
การกับการสอนแบบร่วมมือร่วมกับเทคนิคจิ๊กซอว์ส าหรับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนบ้านหลวง อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน”. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2 : 21-22 มีนาคม 2562, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 662-676 

0.20 

38 ศิวัช มาเนียม, อุดม ค าขาดและบุญมั่น ธนาศุภวัฒน์. (2562). การพัฒนา
หลักสูตร การท าไก่ย่างวิเชียรบุรี ส าหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 
เครือข่ายกลุ่มโรงเรียนบ้านสระประดูํ อ าเภอ วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์. 
การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติ และระดับนานาชาติ ครั้ง
ที่ 7 “การพัฒนาหลัดสูตรการศึกษาส าหรับผู้สูงอายุ ความหมายของการศึกษา
ที่ไม่มีวันสิ้นสุด” ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย ขอนแก่น วันที่ 16 พฤศจิกายน 
2562. 988-962 

0.20 
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39 ศศิประภา แสนสอน,วทัญญู ขลิบเงิน,พิชญา สกุลวิทย์. (2562).  การสร้าง
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) เรื่อง ค าภาษาต่างประเทศที่ ใช้ใน
ภาษาไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียน อุตรดิตถ์ดรุณี. 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 2019 “ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2” วันที่ 21 – 22 
มีนาคม 2562. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์). หน้า 102-
112 

0.20 

40 สามารถ สีทอง, อุดม ค าขาดและบุญม่ัน ธนาศุภวัฒน์. (2562). การพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง เมืองโบราณบางพานรายวิชา ประวัติศาสตร์ ส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4. การประชุม วิชาการและเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติและระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 “การพัฒนาหลัดสูตรการศึกษาส าหรับ
ผู้สูงอายุ ความหมายของการศึกษาที่ไม่มีวันสิ้นสุด” ณ วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย 
ขอนแก่น วันที่ 16 พฤศจิกายน 2562. 1035-1044 

0.20 

41 นพมณี มีทอง, อุดม ค าขาดและวทัญญู ขลิบเงิน. (2562). ผลการใช้วิธีการ
สอนแบบ 4MAT เพื่อพัฒนาการอ่านคิดวิเคราะห์วรรณคดีและวรรณกรรม
ไทย ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 4. การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2562  “ความท้าทายของอุดมศึกษาในการผลิต
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในศตวรรษที่ 21” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์. 
1432-1437 

0.20 

42 ปัทมาวรรณ ดวงจันทร์, จริยา พิชัยค าและอุดม ค าขาด. (2562). การพัฒนา
ผลการจัดการเรียนรู้เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 ที่
จัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (BBL) ร่วมกับ เทคนิค KWDL. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 2019 “ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2” วันที่ 21 – 22 
มีนาคม 2562. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์). หน้า 364-
376 

0.20 

43 ศุภณัฐ คลังกรณ์, ระพินทร์ โพธิ์ศรีและนิตยา สุวรรณศรี. (2562). การพัฒนา
บทเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้ทฤษฎี การเรียนรู้ด้วย
ตนเองผ่านการสร้างสรรค์ชิ้นงาน ส าหรับนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6. ใน
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 14 เรื่อง “วิถี
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนางานวิจัยสู่เศรษฐกิจชุมชนไทยให้ยั่งยืน”ณ อาคาร
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 27-28 เมษายน 2562. 326-
331 

0.20 
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44 ณรงค์ฤทธิ์ งามเขียว, ฐิติมา  หิรัญรักษ์. (2562). การพัฒนาชุดการเรียนรู้ผ่าน 
HP Reveal application เรื่องทรัพย์สินทางปัญญา ส าหรับนักเรียน ชั้น
มัธยมศึกษาปีท่ี 1 โรงเรียนวิไลเกียรติอุปถัมภ์ อ าเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่. 
การประชุมวิชาการระดับชาติ 2019 “ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2” วันที่ 21 – 22 
มีนาคม 2562. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์). หน้า 47 – 
58 

0.20 

45 พิมพ์พิสุทธิ์ ขันทะสีมา,วทัญญู ขลิบเงิน,พิชญา สกุลวิทย์. (2562). การพัฒนา
ทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้ชุดแบบฝึกการอ่านจับ ใจความ
ส าคัญเทคโนโลยีเสมือนจริงส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีท่ี 3. การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ 2019 “ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2” วันที่   21-22 
มีนาคม 2562. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์). หน้า 77-89  

0.20 

46 สุทธิดา วิทนาลัย, จิรประภา อุดทา, กมลลักษณ์ สัญเพ็ญ, อัฐสัณห์ นครศรี 
และกีรติ ตันเรือน. (2562). การยับยั้งแบคทีเรียโคลิฟอร์มที่ปนเปื้อนในแหล่ง
น้ าด้วยสารสกัดใบพลู. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11. มหาวิทยาลัย   ศรีนครินทรวิ
โรฒ (ประสานมิตร) วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2562. หน้า 1403-1410. 

0.20 

47 สิริวัฒน์  มหาวงค์, พัณนิดา อุปหนอง. (2562). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนวิชาสังคมศึกษา 2 รหัสวิชา ส 21103 โดยใช้ชุดการเรียนรู้เรื่อง 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพของทวีปเอเชีย  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    
ปีท่ี 1 โรงเรียนท่าวังผาพิทยาคม อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน. การประชุม
วิชาการระดับชาติ 2019 “ครุศาสตร์ศึกษาครั้งที่ 2”     วันที่ 21 – 22 
มีนาคม 2562มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์). หน้า 34 – 
46 

0.20 

48 อลิสรา คงปั้น อุษณีย์ เขนยทิพย์ และจารุวรรณ เลียวฤวรรณ์. (2562).          
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์ ส าหรับนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีท่ี 5 โรงเรียนบ้านคลองตาล (กระจ่างจินดา) โดยใช้สื่อความ
เป็นจริงเสริม. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ         ครุศาสตร์
ศึกษาครั้งที่ 2  วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์
วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวัง
จันทน์). หน้า 13 -28 
 

0.20 
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49 กิตธิพร อักษรนิติ รุ่งทิวา ปราบริปู และ ธนัชพร มั่นเจ๊ก. (2562).  การพัฒนา
ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง วัสดุรอบตัวเรา ส าหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ อ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ ครุศาสตร์ศึกษาครั้ง
ที่ 2  วันที่ 21 – 22 มีนาคม 2562 ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอล ศูนย์วัฒนธรรม
ภาคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์). หน้า 
29-42 
 

0.20 

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 15.80 
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1 Thanawat Sornnen, & Supanat Nicrotha. (2019), Small survey 
vehicle used android operating system control. Journal of 
Critical Review, 6(6), 225-228. doi:10.22159/jcr.06.06.31 
 

1.00 

2 Chaiyan Chanapromma, &Jirayuth Mahattanakul. (2019). 
Redesign Procedure for Two-Stage CMOS Op amp with Least 
Error of Frequency Response and Phase Margin. In 16th 
International Conference on Electrical Engineering/Electronics, 
Computer, Telecommunications and Information Technology 
(ECTI-CON). Pattaya: National Institute of metrology (Thailand) 
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. 
https://ieeexplore.ieee.org/document/8955146. 739-742 
 

0.40 

3 Suriya Adirak, Chaiyan Chanapromma, & Chuthum Sawigun 
Mahanakorn. (2019). A 1.5 V, 50 nA, 100 Hz, 73 dB-DR, 
Subthreshold Lowpass Filter for EEG/ECG Recording. In 16th 
International Conference on Electrical Engineering/Electronics, 
Computer, Telecommunications and Information Technology 
(ECTI-CON). Pattaya: National Institute of metrology (Thailand) 
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. 
https://ieeexplore.ieee.org/document/8955322 
 

0.40 

4 G. Intuwong, P. Nathiang, and D. Buntam. (2019 ). The 
development of automatic peeling tamarind machine. 
Proceeding of the 30 th International Invention, Innovation & 
Techonology Exhibition (ITEX 2019). Malaysia: Kuala Lumpur. 
 

1.00 

5 D. Buntam., G. Intuwong and P. Nathiang (2019 ). The 
development of Hybrid Drying Oven for Wood Teak. 
Proceeding of the 30 th International Invention, Innovation & 
Techonology Exhibition (ITEX 2019). Malaysia: Kuala Lumpur. 

1.00 



154 
 

ที ่
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ปีปฏิทิน (1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562) 

ค่าน้ าหนัก 

6 Kanchana Daoden, & Thuttha Kornpitack. (2019). Applied 
Contingency Table with Qualitative Focus Group on 
Occupational Health and Safety Management Perceptions of 
Operation and Leader in Medium Construction. International 
Journal of Psychosocial Rehabilitation, 23(1), 149-162. DOI: 
10.37200/IJPR/V23I1/PR190223 

1.00 

7 Santi Boontasanakul. (2019). Borderless Museum. In International 
scientific-practical conference “Graphic design: traditions and 
innovations”. (p. 26-29). Russia: St. Petersburg State University of 
Industrial Technologies and Design. 

0.40 

8 พิทักษ์ คล้ายชม, และอภิศักด์ิ พรหมฝาย. (2562). การพัฒนาระบบควบคุม  
ความเข้มข้นน้ าแป้งอัตโนมัติในอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง. 
วารสารวิชาการ เทพสตรี I-TECH มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 14(1), 38-
45. 

0.60 

9 อิสริยพร หลวงหาญ. (2562). การขนส่งผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีด้วย ต้นทุนต่ า
ท่ีสุดไปยังกัมพูชา กรณีศึกษา โรงงานผลิตนมยูเอชที. วารสารวิจัยและพัฒนา 
มจธ., 42(3), 237-246. 

0.80 

10 อิสริยพร หลวงหาญ. (2562). การก าหนดตัวแบบอัตราขนส่งสินค้า 
ผลิตภัณฑ์นมสดยูเอชทีท่ีเหมาะสม กรณีศึกษา โรงงานผลิตนมยูเอชที. 
วารสารวิชาการ Thai VCML, 12(1), 9-20. 

0.20 

11 ศิวัตม กมลคุณานนท์. (2562). การศึกษาคุณลักษณะและการเลือกใช
กิจกรรม    ดานความปลอดภัยในงาน กอสรางอาคารขนาดกลางและขนาด
เล็ก. Rajabhat J. Sci. Humanit. Soc. Sci., 20(2), 256-267. 

0.60 

12 ภานุวัฒน์ ขันจา. (2562). การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเกษตรกรในกลไกตลาด
ทุเรียนหลงลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์. วารสารวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี (เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 14(1),      
13-25. 

0.60 

13 ภคมน ปินตานา, และปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ. (2562). สมรรถนะของระบบ
การอบแห้งข้าวแต๋น โดยใช้แหล่งพลังงานความร้อนแบบผสมผสาน. 
วารสารวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 14(1), 27-38. 

0.60 
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14 อดุลย์ พุกอินทร์. (2562).การเปรียบเทียบธาตุผสม และคุณสมบัติเชิงกล
ระหว่างแร่เหล็กน้ าพี้ จังหวัดอุตรดิตถ์ และแร่เหล็กต าบลบุฮม อ าเภอเชียง
คาน จังหวัดเลย. วารสารวิชาการสาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 14(2), 121-133.  
 

0.60 

15 อดุลย์ พุกอินทร์. (2562). การแก้ปัญหาการหาขนาดท่ีเหมาะสมของการผลิต
ผลิตภัณฑ์เพื่อการพยากรณ์ความต้องการใช้แร่เหล็กน้ าพี้เพื่อถลุงของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนดาบเหล็กน้ าพี้. วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลตะวันออก, 8(12), 166-174. 
 

0.60 

16 ปกรณ์ เข็มมงคล, และสุวรรณา รองวิริยะพานิช. (2562). ระดับการมี         
สวนรวมในกระบวนการวางและจัดท าผังเมืองรวมในบริบทของประเทศ
ไทย. วารสารวิจัย  ราชภฏักรุงเก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรี อยุธยา
, 6(2), 23-30. 
 

0.60 

17 อิสริยพร หลวงหาญ. (2562). ตัวแบบพยากรณ์ปริมาณการจ าหน่าย 
ผลิตภัณฑ์นมยูเอชทีที่เหมาะสม ด้วยวิธีการปรับเรียบแบบเอ็กซ์ โพแนน
เชียล. ใน การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจ าปี
การศึกษา 2562 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, (น. 583-587). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย. 
 

0.20 

18 ภบูดี พวัพนัธ์รกัษกลุ, เอกพิสิษฐ์ บรรจงเกลี้ยง, สุนิตา นุเสน, และมานพ  
แก้วโมราเจริญ. (2562). การเปรียบเทียบการวางแผนงานแบบท าซ้ ากับ
แผนงานแบบดั้งเดิมในดานระยะเวลาท างาน และการใชทรัพยากรในการ
ก่อสรางถนน. ในการประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 24, (น. 
1-10). อุดรธานี : มหาวิยาลัยมหาสารคาม.  
 

0.20 

19 อรุณเดช บุญสูง. (2562). การศึกษาศักยภาพของเถาเปลือกเม็ดมะมวงหิม
พานตในการเปนวัสดุปอซโซลาน. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 
11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “วิจัยสร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และสังคมไทย สู่ Disruptive Society” (น. 1890-1898). นครปฐม:
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 
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1909-1919). นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 
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Society” (น. 357-365). นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 
 

0.20 

22 ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ, ศิวัตม์ กมลคุณานนท์, ปัญจพล ไทยปิยะ,  
พงศ์เทพ กุลชาติชัย, และภคมน ปินตานา. (2562). การพัฒนาเครื่องอบแห้ง
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ระดับชาติ ครั้งท่ี 2 “เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา” 23 สิงหาคม 
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มหาสารคาม                 หนา้ 417-424 

0.20 
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วิทยาศาสตร์ เขตพื้นท่ีการศึกษามรุกขนคร  มหาวิทยาลัยนครพนม หน้า 923-
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“การเมือง การบริหาร และสังคมในยุคดิจิทัลกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” วันที่ 
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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 6(2) หน้า 1-18 
 

0.60 

11 ภีรวัฒน์  นนทะโชติ. (2562). ยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ในการป้องกันปัญหา
แรงงานต่างด้าวสัญชาติลาวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพ้ืนที่
เศรษฐกิจชุมชนชายแดนไทย-ลาว จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์. 
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ทางเลือกท่ีสามคือทางออก. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และ
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0.60 

19 Sudarat Rodboonsong. (2019). Agriculture Investment in 
Extension,Subsidies and Irrigation and their Impact on Poverty 
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31 ปิยนุช  ไสยกิจ (2562)  ออกแบบ bstirecenter salepage covid-19 0.20 
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8 ฐิติวรดา  แสงสว่าง และคณะ. แนวคิดและทฤษฎีที่ใช้ในการอธิบาย
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ธิดารัตน์ เหมือนเดชา เพิ่มศักดิ์ พันธ์แตง นันท์มนัส หอมเพียง และกรรมณิ
การ์ ธรรมสรางกูร. การพัฒนาแผนธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานของทุเรียนหลง
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2019 พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 
หน้า 73-80. 

0.20 
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11 ศิริกานดา  แหยมคง ,กิ่งดาว  จินดาเทวิน , สุทธิรัตน์ พลอยบุตร , วิไลวรรณ      
ศรีหาตา และสมเกียรติ  จิระวงศ์เสถียร. อิทธิของความพึงพอใจในการ
ปฎิบัติงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตและความสุขในการ
ท างานของพนักงานโรงแรมฟรายเดย์ จังหวัดอุตรดิตถ์. รายงานสืบ
เนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 ศาสตร์
บูรณาการงานวิจัยเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน. วันที่ 1-2 เมษายน 2562. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. หน้า 589-600. 

0.20 

12 วิไลวรรณ  ศรีหาตา , ชนทิรา ไทยพยัคฆ์ , ศิริกานดา แหยมคง และสยาม  เจ
ติยานนท์. การศึกษาพฤติกรรม และความพึงพอใจของผู้ใช้บริการธุรกิจ
โรงแรม  ของมหาวิทยาลัยราชภัฎเขตภาคเหนือ. รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 ศาสตร์บูรณาการงานวิจัย
เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน. วันที่ 1-2 เมษายน 2562. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลศรีวิชัย. หน้า 671-684. 

0.20 

13 สมเกียรติ  จิระวงศ์เสถียร , สยาม เจติยานนท์ , ศิริกานดา  แหยมคง และ
วิไลวรรณ  ศรีหาตา. รูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะแบบมีส่วนร่วม
ของชุมชนในองค์การบริหารส่วนต าบลป่าคา อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน. 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ 4 
ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน. วันที่ 1-2 เมษายน 2562. 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. หน้า 280-302 

0.20 

14 ศิริกานดา  แหยมคง ,กิ่งดาว  จินดาเทวิน , สุทธิรัตน์  พลอยบุตร ,         
วิไลวรรณ ศรีหาตา และสมเกียรติ  จิระวงศ์เสถียร. แรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานและความผูกพันของพนักงานบริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง 
จ ากัด จังหวัดอุตรดิตถ์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย “งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต”. วันที่ 
12-13 ธันวาคม 2562. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. หน้า 313-320 

0 .20 

15     ศรีไพร  สกุลพันธ์ สินีนาถ  วิกรมประสิทธิ วริศรา  ดวงตาน้อย เจษฎา มิ่งฉาย 
กมลสร  ลิ้มสมมุติ และณัฐศิรี  สมจิตรานุกิจ.การศึกษาผู้ประกอบการธุรกิจ
เกษตรอินทรีย์ เพื่อการจัดการความย่ังยืนของชุมชน กรณีศึกษาเพื่อสังคม
บุญด ารงค์กรีนฟาร์ม. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ TheTH 
Engagement Thailand Annual Conference 2019 พันธกิจสัมพันธ์ตาม
ศาสตร์พระราชา เพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วันที่   3-
5กรกฎาคม 2562. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. หน้า 53-61 

0.20 
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16 ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์ , อิราวัฒน์ ชมระกา, ศรีไพร สกุลพันธ์, วริศรา 
ดวงตาน้อย, และสุภัญชลี อ้นไชยะ บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบ
บริหารจัดการงานวิจัยพันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาการจัดการกับสังคม   
การเผยแพร่ : รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการและน าเสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 4 และนานาชาติ ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2562 
“ศาสตร์ ศิลป์ กับการวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 11-12 กุมภาพันธ์ 2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. หน้า 88-101 
 

0.20 

17 ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์ , รัชดา ค าจริง , ศักดิ์ดา หอมหวล , สารัลย์ กระจง , 
เพ่ิมศักดิ์ พันธ์แตง, ภคมน ปินตานา และพันจ่าโทอนุสรณ์ ค าวัง. บทความวิจัย
เรื่อง การสังเคราะห์กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยเพื่อขับเคลื่อนระบบ
บริหารจัดการขยะเพื่อสุขภาวะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การเผยแพร่ : 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่   5 
ประจ าปี พ.ศ. 2562 หัวข้อ “ศาสตร์พระราชาสู่การวิจัยและนวัตกรรม”   15 
มีนาคม 2562 หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วน
ทะเลแก้ว) หน้า 380-388 
 

0.20 

18 วิไลวรรณ ศรีหาตา, กิ่งดาว จินดาเทวิน, สยาม เจติยานนท์ และสมเกียรติ     
จิระวงศ์เสถียร. การวิเคราะห์ต้นทุนในการบริหารจัดการขยะเพื่อเสนอแนว
ทางการบริหารจัดการแบบลดต้นทุนของเทศบาลตาบลบ้านแป้น อ าเภอ
เมือง จังหวัดล าพูน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย “งานวิจัยเพื่อรังสรรค์อนาคต”. วันที่ 12-
13 ธันวาคม 2562. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. หน้า 391-400. 
 

0.20 

19 สมเกียรติ จิระวงศ์เสถียร, สยาม เจติยานนท์, วิไลวรรณ ศรีหาตาและศิริ
กานดา แหยมคง. พฤติกรรมการจัดการขยะและรูปแบบการสร้างมูลค่าเพิ่ม
จากขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนในองค์การบริหารส่วนต าบลม่วงเจ็ดต้น 
อ าเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติราชภัฏสุราษฎร์ธานีวิจัย “งานวิจัยเพ่ือรังสรรค์
อนาคต”. วันที่ 12-13 ธันวาคม 2562. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี. 
หน้า 435-445 
 

0.20 
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20 ตุลาพร จันทร์กวี, สุพรรษา จิตต์มั่น, วริศรา ดวงตาน้อย, วรพรรณ รัตนทรง
ธรรม. (2562). รูปแบบการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมของนักเรียน
ในโรงเรียนวัดแม่เฉย อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เผยแพร่ในการประชุม
วิชาการระดับชาติครั้งที่ 8 และนานาชาติครั้งที่ 1 วิทยาการจัดการวิชาการ 
2019 “การจัดการนวัตกรรมสู่การพัฒนาสังคมที่ยั่งยืน” มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562. หน้า 303-310 

0.20 

21 สุพรรษา จิตต์มั่น และวริศรา ดวงตาน้อย. (2562). การใช้ข้อมูลบัญชีบริหาร
กับความส าเร็จในการด าเนินธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs)   ในจังหวัดอุตรดิตถ์ วารสารบัญชีปริทัศน์ ปีที่ 4 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม - ธันวาคม 2562 ISSN 2539-5629. หน้า 1-4 

0.20 

22 ทิพวรรณ เพชรสุวรรณและคณะ. รูปแบบส่วนประสมทางการตลาดของ
ธุรกิจการค้า ณ จุดผ่านแดนภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์.การประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงาน วิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 ภายใต้หัวข้อ “ถักทองานวิจัยท้องถิ่น
...ก้าวไกลสู่สากล” ณ อาคารยุพราชเบญจมงคล อาคาร 31 ชั้น 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา. วันที่ 6-7 สิงหาคม 2562. หน้า 798-806 

0.20 

23 อารีย์  นาคสมพันธ์และคณะ.ความได้เปรียบทางการแข่งขันและคุณภาพ
การให้บริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของลูกค้าในการเลือกใช้บริการสถานี
บริการน้ ามัน เมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์. การประชุมวิชาการทางธุรกิจ
และนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติประจ าปี 2562. ณ วิทยาลัยบัณฑิต 
ศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2562. 
หน้า 205-210 

0.20 

24 ดวงพร  อ่ าเมือง และคณะ. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่ส่งผลต่อ
การรับรู้ของผู้สมัครบัตรเครดิตธนาคารออมสินในจังหวัดอุตรดิตถ์.      การ
ประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติประจ าปี 
2562. ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ระหว่าง
วันที่ 21 กันยายน 2562. หน้า 31-36. 

0.20 

25 นาปรานิกุล  ข าหรุ่นและคณะ. ส่วนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื้ออาหารส าเร็จรูปแช่แข็งพร้อมทานของผู้บริโภคจากร้านสะดวก
ซื้อเซเว่นอีเลฟเว่นในเขตจังหวัดแพร่.การประชุมวิชาการทางธุรกิจและ
นวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติประจ าปี 2562. ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษา
การจัดการ หาวิทยาลัยขอนแก่น. ระหว่างวันที่ 21 กันยายน 2562. หน้า 66-
70 

0.20 



169 
 

ที ่
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ปีปฏิทิน (1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562) 
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26 รัฐิพรรณ  สมเชื้อ และคณะ. คณุภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ของลูกค้าที่เลือกใช้บริการขนส่งพัสดุหีบห่อและสัมภาระของการรถไฟแห่ง
ประเทศไทย สถานีรถไฟศิลาอาสน์ อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์. 
การประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติประจ าปี 
2562. ณ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น. ระหว่างวันท่ี 
21 กันยายน 2562. หน้า 109-114 

0.20 

27 ภัทริกา ลัยเจริญกิจ และคณะ. การตลาดดิจิทัลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าไอทีผ่านโมบายแอพพลิเคชั่นของผู้บริโภค. การประชุมเชิงวิชาการ
ระดับชาติด้านบริการธุรกิจ ครัง้ท่ี 6 ประจ าปี 2562. คณะบรหิารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ The Empress Hotel จังหวัดเชียงใหม่. วันท่ี 15 
กุมภาพันธ์ 2562. หน้า 922-935 

0.20 

28 วรกร  แสงวิวัฒน์เจริญ และคณะ. ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อซ้ า
ประกันภัยรถยน์ประเภท 1 ของประชาชนในจังหวัดอุตรดิตถ์. การประชุมเชิง
วิชาการระดับชาติด้านบริการธุรกิจ ครั้งท่ี 6 ประจ าปี 2562. คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ The Empress Hotel จังหวัดเชียงใหม่. วันท่ี 15 
กุมภาพันธ์ 2562. หน้า 936-951 

0.20 

29 นิคม  ค ามาเร็ว และคณะ.  การบริหารลูกค้าสัมพันธ์และส่วนประสมทาง
การตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเข้าเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ของ
หน่วยงานราชการ จังหวัดอุตรดิตถ์. การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติ         
ด้านบริการธุรกิจ ครั้งท่ี 6 ประจ าปี 2562. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ณ The Empress Hotel จังหวัดเชียงใหม่. วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562. หน้า 
337-350 

0.20 

30 กิตติธัช  เพียรสุภาพ และคณะ. การรับรู้คุณภาพบริการและความพึงพอใจ      
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อวัสดุก่อสร้างในร้านค้าปลีกสมัยใหม่กับร้านค้าปลีก
ดั้งเดิมในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์.  การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติด้านบริการ
ธุรกิจ ครั้งท่ี 6 ประจ าปี 2562. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ณ The 
Empress Hotel จังหวัดเชียงใหม่. วันท่ี 15 กุมภาพันธ์ 2562.  หน้า 323-336 

0.20 

31 จตุพร  เพียรสุภาพ และคณะ. คุณภาพบริการและความพึงพอใจที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการเครนของบริษัท อี เอช แอล เครน. การประชุมเชิงวิชาการ
ระดับชาติด้านบริการธุรกิจ ครัง้ท่ี 6 ประจ าปี 2562.  คณะบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ The Empress Hotel จังหวัดเชียงใหม่. วันท่ี 15 
กุมภาพันธ์ 2562. หน้า 435-449 

0.20 
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32 สิริกร  เตียเอ่ียมดี และคณะ. การสร้างความแตกต่างเชิงธุรกิจที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ของผู้บริโภคในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์. การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติด้านบริการธุรกิจ ครั้งที่ 6 
ประจ าปี 2562. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ The Empress 
Hotel จังหวัดเชียงใหม่. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562. หน้า 296-309 

0.20 

33 ปิยนุช  เตียเอี่ยมดี และคณะ. การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภคกรณีศึกษา ตราสินคา้ท้ายครัวโรงสี. การ
ประชุมเชิงวิชาการระดับชาติด้านบริการธุรกิจ ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2562. คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ The Empress Hotel จังหวัดเชียงใหม่. 
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562. หน้า 410-419 

0.20 

34 สมทบ  ชั้นสุพัฒน์  และคณะ. ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของผู้แทนจ าหน่ายเส้นก๋วยเตี๋ยวในจังหวัดอุตรดิตถ์.         
การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติด้านบริการธุรกิจ ครั้งที่ 6 ประจ าปี 2562. 
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ The Empress Hotel จังหวัด
เชียงใหม่. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562. หน้า 420-434 

0.20 

35 พัชรพล ส่งศิริ  และคณะ. ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนประสมทางการตลาดที่
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องจักรกลการเกษตรของเกษตรกรในจังหวัด
อุตรดิตถ์. การประชุมเชิงวิชาการระดับชาติด้านบริการธุรกิจ ครั้งที่ 6 
ประจ าปี 2562. คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ The Empress 
Hotel จังหวัดเชียงใหม่. วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562. หน้า 310-322 

0.20 

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 8.80 
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1 วชิราภรณ์ เขียวมั่ง และ ฉลวย เสาวคนธ์. (2562). การสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก
เศษเหลือทิ้งใบยาสูบเพ่ือสกัดเป็นสารหอมระเหยในธุรกิจสปา จังหวัดน่าน. 
รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ. มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์. น.525-530. 

0.20 

2 พิชิต พวงภาคีศิริ, นารีวรรณ พวงภาคีศิริ, พรเทพ จันทร์เพ็ง.(2562).       
การจัดการภาพป้ายข่าวประชาสัมพันธ์หน้าเว็บเพจยืนยันตัวตนของ
ผู้ใช้งานระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 
รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการนาเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, 10 พฤษภาคม 2562, น. 15 -28 

0.20 

3 ชนิดา เรืองศิริวัฒนกุล. (2562). ระบบบริหารจัดการเว็บไซต์หน่วยจัดการ
งานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, รายงานการสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการ The 6th Engagement Thailand Annual Conference 2019, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 3-5 กรกฏาคม 2562, น. 556 -566 

0.20 

4 จ ารูญ จันทร์กุญชร, กนกวรรณ กันยะมี. (2562). การพัฒนาอุปกรณ์วัดค่า
และบันทึกข้อมูลอุณหภูมิ ความชื้น และความกดอากาศ แบบพกพา,      
การประชุมวิชาการพะเยาวิจัย ครั้งที่ 8, 2562, หน้า 122-130 

0.20 

5 กนกวรรณ กันยะมี, จ ารูญ จนัทร์กุญชร. (2562). เว็บไซต์การอนุรักษ์และ
เผยแพร่เมล็ดพันธุ์ท้องถิ่นของเกษตรกร กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์”, การประชุมวิชาการ The 6th 
Engagement Thailand Annual Conference 2019,  2562, หน้า 89-
94 

0.20 

6 สิริวดี  พรหมน้อย. (2562). กระบวนการมีส่วนร่วมในการรักษาฐาน
ทรัพยากรชีวภาพ กรณีศึกษา ไก่เขียวพาลี จังหวัดอุตรดิตถ์.การประชุม
วิชาการระดับชาติ  The 6 th  Engagement  Thailand  Annual  
Conference 2 0 1 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 3-5 กรกฎาคม 
2562. น. 544-549. 
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7 พัทธชัย  ปิ่นนาค, คนิจดา นุมัติ, กุลสตรี  รุ่งเมือง และ ศิริลักษณ์ อิ่มลาภ. 
(2562). ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดฟลาโวนอยด์ทั้งหมด และฤทธิ์
ต้านอนุมูลอิสระในสารสกัดจากส่วนต่างๆ ของลางสาดด้วยเอทานอล.
ประชุมวิชาการระดับชาติ “วิทยาศาสตร์วิจัย” ครั้งที่ 11 (The 11th 
National Science Research Conference) วันที่ 23-24 พฤษภาคม 
2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย ฉบับที่ 2 น. 60-67 

0.20 

8 สุทธิดา วิทนาลัย, จิรประภา อุดทา , กมลลักษณ์ สัญเพ็ญ, อัฐสัณห์ นคร
ศรี และกรีติ ตันเรือน. (2562). การยับยั้งแบคทีเรียโคลิฟอร์มที่ปนเปื้อนใน
แหล่งน้ าด้วยสารสกัดใบพลู.งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 11 
วันที่ 23-24 พฤษภาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
กรุงเทพมหานคร น. 1403-1410. 

0.20 

9 Warinsinee Chantakul  and Jirutchayaporn Thongpraseart 
Some Property of Common Fixed point in Complex valued b-
matric spaces, Rajabhat Mathematics Journal, (2019) Vol. 4, 7 - 
19 

0.20 

10 Siriwadee P., C. Piantham, and K. Siripattarapravat. (2019). 
Genetic Diversity of Khiew-Palee Chicken in Uttaradit Province 
from the Mitochondrial D-loop gene. The 2th International 
Conference on Native Chicken 2019 Suranaree University, 
Nakhon Ratchasima, Thailand. July 9-12, 2019. P. 73-77. 

0.40 

11 พุทธดี อุบลศุข และอรมอุมา กันอินทร์. (2562). การผลิตไฟฟ้าของกังหัน
ลมขนาดเล็กโดยอาศัยลมเหลือทิ้งจากเครื่องปรับอากาศ. วารสารวิจัยคณะ
วิทยาศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง,  2 (4), 84 

0.40 

12 ราตรี ค าโมง และ สุพจน์ หอมดอก. (2562). การพยากรณ์จ านวน
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวภาคเหนือของประเทศไทยด้วย
โครงข่ายประสาทเทียม. วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต์, (2), 15-31. 

0.40 

13 ประพันธ์ พุ่มพร และสุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์. (2562). การใช้ประโยชน์
จากเปลือกทุเรียนส าหรับผลิตสารกรองน้ าเพ่ือดูดซับธาตุเหล็ก. วารสาร
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์,  2, 33-44 
 

0.40 
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14 วีรศักดิ์ จอมกิติชัย, จักรกฤษณ์ พุทธรักษา, นันทยุทธ์ สิรีธรรมวงค์, วิมล
รัตน์ ค ากระจาย, กิตติ เมืองตุ้ม, วารุณี จอมกิติชัย, พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ, 
ธนิต เมธีนุล และหทัยทิพย์ สินธุยา. (2562). การเตรียมวัสดุดูดซับความชื้น
จากแกลบ. วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์, 1, 21-
32. 
 

0.40 

15 จิราภรณ์ นิคมทัศน์ และ สุภาวดี กุณวงษ์ .(2562). สารสกัดหยาบดอก
ดาวเรือง (Tagetes erecta L.) ก าจัดเพลี้ยแป้งวารสารวิชาการ
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 2562 (1), 45-54. 
 

0.40 

16 W. Chomkitichai, J. Pama, P. Jaiyen, S. Pano, J. Ketwaraporn, 
P. Pookmanee, S. Phanichphant and P. Jansanthea. (2019). Dye 
mixtures degradation by multi-phase BiVO4 photocatalyst. 
Applied Mechanics and Materials, Vol. 886, pp 138-145. 
 

0.80 

17 W. Chomkitichai, P. Sujit, J. Ketwaraporn, P. Pookmanee, S. 
Phanichphant and P. Jansanthea. (2019). Adsorption of H2S gas 
by modified diatomite and leonardite. Applied Mechanics and 
Materials, Vol. 886, pp 130-137. 
 

0.80 

18 P. Jansanthea, P. Muangphan, S. Sakprasertsiri, W. 
Chomkitichai, J. Ketwaraporn, O. sangswang and C. Soavakon. 
(2019). Photocatalyst prepared from the groundwater 
sediment. Applied Mechanics and Materials, Vol. 886, pp 114-
121. 
 

0.80 

19 C. Soavakon, P. Muangphan, S. Sakprasertsiri, W.Chomkitichai,  
J. Ketwaraporn, O. Sangswang, and P. Jansanthea. (2019). 
Preparation of groundwater sediment/titanium dioxide for 
decomposition of agricultural residue. Applied Mechanics and 
Materials, Vol. 886, pp 122-129. 
 

0.80 
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20 P. Jansanthea and W. Chomkitichai. (2019). Enhanced 
photocatalytic degradation of methylene blue by using Au-
TiO2. Applied Mechanics and Materials, Vol. 886, pp 107-113. 

0.80 

21 Natkritta Boonprakob and Anchalee Masa-Ad. (2019). Synthesis 
of Indium Sulfide/Zinc Oxide Composites Films and their 
Photocatalytic Activities. Applied Mechanics and Materials, Vol. 
886, pp 146-153. 

0.80 

22 Chanida Ruangsiriwattanakul, “The Development of Prototype 
Equipment for Information System of Environmental 
Monitoring and Production Factor  in Agroforestry Area, 
Uttaradit, Thailand”, Applied Mechanics and Materials, Vol. 
886, pp 233-239 

0.80 

23 ชาติทนง โพธิ์ดง, ปริญญา  ไกรวุฒินันท์ และ สุภาวดี น้อยน้ าใส.(2562). 
การประเมินการกักเก็บคาร์บอนและรายได้จากการชดเชยคาร์บอนใน
ระบบวนเกษตร อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์. วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 38 (3), น.338-352 

0.80 

24 ชาติทนง โพธิ์ดง,  สุภาวดี น้อยน้ าใส และ สุกัญญา ขัตติ .(2562).        
การประเมินมูลค่าสิ่งแวดล้อมของการปลูกทุเรียนในระบบวนเกษตรและ
ระบบเกษตรเชิงพาณิชย์ จังหวัดอุตรดิตถ์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 38 (4) , น. 402-411 

0.80 

25 ชาติทนง โพธิ์ดง และ อัมพิกา ปิ่นทอง. (2562). การใช้ไมยราบยักษ์ 
(Mimosa pudica) เพ่ือเพ่ิมปริมาณอินทรียวัตถุในดินส าหรับการปลูกคื่น
ฉ่าย (Apium graveolens Linn.). วารสารเกษตรพระวรุณ,16 (2), น. 
349-359 

0.80 

26 สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์. (2562) การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือ
การหมักปุ๋ยชีวมวลเหลือทิ้งในสวนวนเกษตร. วารสารการจัดการ
สิ่งแวดล้อม,15 (2), น.78 

0.80 

27 กิตติ เมืองตุ้ม. (2562). ผลของอาหารผสมสาหร่ายสีเขียว Cladophora 
sp. และ Rhizoclonium sp. ต่อองค์ประกอบทางเคมีและการเติบโตของ
ปลาแฟนซีคาร์ฟ (Cyprinus carpio). วารสารวิทยาศาสตร์บูรพา, 24 (3), 
1171-1189.  

0.80 
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ที ่
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ปีปฏิทิน (1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562) 

ค่าน้ าหนัก 

28 P. Jansanthea, W. Chomkitichai, J. Ketwaraporn, P. Pookmanee, 
and S. Phanichphant. (2019). Flame spray pyrolysis synthesized 
gold-loaded titanium dioxide photocatalyst for degradation of 
Rhodamine B. Journal of the Australian Ceramic Society, Vol. 
55, pp 719–727. 

1.00 

29 Kummong, R., & Supratid, S. (2019). Long-term forecasting 
system using wavelet – nonlinear autoregressive neural 
network conjunction model. Journal of Modeling in 
Management, 14(4), 948-971. doi:10.1108/JM2-11-2018-0184 

1.00 

30 Ratchanee Petchang. (2019). Enhancement of the Enzymatic 
and Non-Enzymatic Antioxidant Activities of Cultured Sauropus 
androgynus L. Merr. Shoots Treated with UV-C Irradiation.  
Walailak J Sci & Tech. 16(11): 867-873. 

1.00 

31 I. Inchan, Hybrid iterative methods for two asymptotically   
nonexpansive semigroups in Hilbert spaces, J. Nonlinear Sci. 
Appl., 12 (2019), 621–633. 

1.00 

32 อิสระ อินจันทร์. (2562). หลักการคณิตศาสตร์. หลักสูตรคณิตศาสตร์
ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 

1.00 

33 อิสระ  อินจันทร์. (2562). วิธที าซ้ าส าหรับปัญหาจุดตรึงในปริภูมิฮิลเบิร์ต. 
หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 

1.00 

34 ไชยยา แซ่ยับ. (2562). แคลคูลัส 1. หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 

1.00 

35 วรินสินี จันทะคุณ. (2562). สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ. หลักสูตร
คณิตศาสตร์ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์.  

1.00 

36 สิริวดี พรหมน้อย. (2562). ชีววิทยาของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง. หลักสูตร
ชีววิทยา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 

1.00 

37 พงศ์เทพ จันทร์สันเทียะ. (2562). หลักเคมี 1. หลักสูตรเคมี คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 

1.00 

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 23.80 
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ที ่
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ปีปฏิทิน (1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562) 

ค่าน้ าหนัก 

1 สุรศักดิ์ เกียรติภัทราภรณ์, ณชิารีย์ ใจค าวัง และอนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์. 
(2562). ปัจจัยความส าเร็จในการจัดการป่าต้นน้ า กรณีศึกษาบ้านน้ ามีด 
ต าบลเปือ อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน. รายงานการประชุมวิชาการ 
(Proceeding) ทรัพยากรธรรมชาติสารสนเทศภูมิศาสตร์ และสิ่งแวดล้อม 
ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา. 12-13 ธันวาคม 2562. น. 115-124. 
 

0.20 

2 ปิยะชาติ คุณะเวคิน, ณิชารีย์ ใจค าวัง และอนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์. (2562). 
การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรผู้เพาะปลูกกาแฟเชิงอนุรักษ์ เพ่ือ
การพ่ึงตนเองบนพ้ืนที่สูง จังหวัดน่าน. รายงานสืบเนื่องจากการประชุม
วิชาการระดับชาติ (Proceeding) เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 19 “การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. 10 พฤษภาคม 2562. น. 123-132. 
 

0.20 

3 เผด็จการ กันแจ่ม, สุนีย์ กันแจ่ม และปรารถนา ศรีชาวนา. (2562).      
การสร้างชุมชนให้น่าอยู่ โดยการจัดการและควบคุมแมลงวันในชุมชน 
กรณีศึกษาบ้านพงสะตือ ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์.      
ใน การประชุมวิชาการพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกับสังคม ครั้งที่ 6      
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. น.11-22. 
 

0.20 

4 สุทธิพันธุ์ แดงใจและรสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้. (2562) ต ารับไส้อ่ัวเห็ดหอม      
ที่เหมาะสมและอายุการเก็บรักษา. วารสารคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 1, 71-82. 
 

0.40 

5 ธนากร ธนวัฒน์, จงรัก ดวงทอง, ศศิธร สุขจิตต์, กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์ 
และพิณลักษณ์ กุลวงศ์. (2562).ภาวะสมองเสื่อมและภาวะซึมเศร้าของ
ผู้สูงอายุที่มารับบริการในคลินิกโรคเรื้อรังในต าบลไผ่ล้อม อ าเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์. วารสารวิจัยคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง. 2(4): 66-83. 
 

0.40 
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ที ่
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ปีปฏิทิน (1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562) 

ค่าน้ าหนัก 

6 ฐิติพร  เทียรฆนิธิกูล และศิริรักษ์  เฉลิมชนม์. (2562) การพัฒนาบราวนี่   
ชาเขียวจากแป้งข้าวโอ๊ต. วารสารวิชาการวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
ประยุกต ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,  (2), 75 -82. 

0.40 

7 กิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์, เผด็จการ กันแจ่ม, ธนากร ธนวัฒน์, ณิชารีย์ ใจค า
วัง, และ พิชชาภา คนธสิงคห์. (2562). รูปแบบการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ
โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายชุมชน ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 14 (1), 
65-78. 

0.60 

8 ณิชารีย์ ใจค าวัง, จงรัก ดวงทอง และ จันทร์เพ็ญ ชุมแสง. (2562). 
รูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพกลุ่มเสี่ยงสูงโรคเบาหวาน อ าเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย. วารสารวิชาการสาธารณสุข, 28 (5), 802-
814.  

0.80 

9 ศศิธร สุขจิตต์, จงรัก ดวงทอง, พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย และวรวุฒิ ธุวะค า. 
(2562). ศักยภาพของผู้ดูแลผู้สูงอายุ ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์. วารสารวิชาการสาธารณสุข, 28 (ฉบับเพ่ิมเติม 2), 23-30.  

0.80 

10 เผด็จการ กันแจ่ม, สุนีย์ กันแจ่ม, สุภัสสรา เอ่ียมสะอาด และหนึ่งฤทัย   
พลชัยยา. (2562). ความส าเร็จในการลดการใช้สารเคมีในการปลูก
กระเทียม: กรณีศึกษาบ้านพงสะตือ หมู่ที่ 6 ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอตรอน 
จังหวัดอุตรดิตถ์. วารสารวิชาการสาธารณสุข, 28 (ฉบับเพ่ิมเติม 2), 56-
62.  

0.80 

11 ศรัณย  ู เรือนจันทร์, เผด็จการ กันแจ่ม และธนากรธนวัฒน์. (2562).       
การพัฒนาศักยภาพการดูแลตนเองจากการท างานของแรงงานสูงอายุนอก
ระบบ ในพื้นที่ต าบลคุ้งตะเภา อ าเภอเมือง จังหวดัอุตรดิตถ์. วารสารวิจัย
และพัฒนาระบบสุขภาพ, 12(2), 600-610. 

0.80 

12 ชื่นกมล ปัญญายง. (2562). อาหารเอเชีย. หลักสูตรอาหารและโภชนาการ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 

1.00 

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 6.60 
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วิทยาลัยนานาชาติ 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ที ่ 
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
ปีปฏิทิน (1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562)  

ค่าน้ าหนัก  

1  วีระศักดิ์ สมยานะ และพนินท์ นนทโคตร. 2561. รายงานการวิจัยการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
ต่อการพัฒนาชุมชนในเขตภาคเหนือ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: สกว 

1.00 

2  กาญจนา โชคถาวร, พนินท์ นนทโคตรและพีรพงษ์ ปราบริปู. 2562. รายงาน
การวิจัย การวิเคราะห์ผลการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการ
ด าเนินงานและแก้ไขปัญหางบประมาณโรงพยาบาลหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่. 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: มูลนิธิมั่นพัฒนา 

 1.00 

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก  2.00 
 
 

วิทยาลัยน่าน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ที ่
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ปีปฏิทิน (1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562) 

ค่าน้ าหนัก 

1 พลกฤต รักจุล  และประภัสสร  วรรณสถิตย์ .  ( 2562). การศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะผู้บริหารกับการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อ
การจัดการธุรกิจ Vacation Farm ในเขตพ้ืนที่การท่องเที่ยวพิเศษจังหวัด
น่าน. การประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 6 คณะ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 15 กุมภาพันธ์ 2562, 1200-1212. 

0.20 

2 พลกฤต รักจุล และคณะ. (2562). ภาวะผู้น าที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในมุมมองของผู้บริหารธุรกิจ Vacation Farm เขตพ้ืนที่การ
ท่องเที่ยวพิเศษจังหวัดน่าน. การประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement 
Thailand ครั้งที่ 6 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์, 3-5 กรกฎาคม 2562. 
23-32. 

0.20 

3 อิทธิโชตน์ โชติกุณฑ์พันธุ์ และคณะ. (2562). การจัดการและการควบคุม
ปัญหาหมอกควันในพ้ืนที่ภาคเหนือ กรณีศึกษา บานสามขา ต าบลหัวเสือ 
อ าเภอแมทะ จังหวัดล าปาง. รายงานการประชุมวิชาการรัฐศาสตรและรัฐ
ประศาสนศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, วันที่ 
21-22 มีนาคม 2562. 962-968. 

0.20 
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ที ่
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ปีปฏิทิน (1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562) 

ค่าน้ าหนัก 

4 ภูดิท เรืองรอง และคณะ. (2562). การบริหารจัดการเพ่ือสร้างความ
เข้มแข็งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ าเภอเวียงสา จังหวัดนาน. รายงานการ
ประชุมวิชาการรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 2 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย, วันที่ 21-22 มีนาคม 2562. 808-820. 

0.20 

5 ปองขวัญ สร่างทุกข์. รูปแบบการพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนของเทศบาล
เมืองน่าน. วารสารสืบเนื่อง นอร์ทเทิร์นวิจัย ครั้งที่ 4 “นวัตกรรมการวิจัย 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นไทยอย่างยั่งยืน” วันที่ 25 พฤษภาคม 2562. หน้า    
1-7 

0.20 

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 1.00 
 
 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

1. กลุ่ม 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
4 คะแนน 
2.กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ   
4 คะแนน 
3.กลุ่มสาขาวิชา
มนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 4 คะแนน 

1. กลุ่ม 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
5 คะแนน 
2.กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ   
5 คะแนน 
3.กลุ่มสาขาวิชา
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 4.82 คะแนน 

บรรลุ 4.94 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน 

การแปลงค่าคะแนนร้อยละของจ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมต่อจ านวนงานวิจัย    
งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดของคณะคิดคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนชิ้นงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

 ผลรวมของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 x 100 

 จ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดในปีที่ประเมินฯ 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  

ร้อยละของจ านวนชิ้นงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชม 

x 5 
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ของคณะ 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงาน 

จ านวนงานวิจัย
งานสร้างสรรค์ 
หรือนวัตกรรม   

ที่น าไปใช้
ประโยชน์ 

จ านวนงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ 
หรือนวัตกรรม

ทั้งหมด          
ในปีที่ประเมินฯ 

     คณะเกษตรศาสตร์ ผลงาน 4 4 

     คณะครุศาสตร์ ผลงาน 5 5 

     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผลงาน 5 32 

     คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลงาน 7 20 

     คณะวิทยาการจัดการ ผลงาน 4 5 

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงาน 8 50 

     วิทยาลัยนานาชาต ิ ผลงาน 3 3 

     วิทยาลัยน่าน ผลงาน 6 8 

ผลรวม ผลงาน 42 127 
ค่าร้อยละของจ านวนชิ้นงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

ร้อยละ 33.07 

งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ของสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ร้อยละ 30.00 

คะแนนที่ได้ คะแนน 5 
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ข้อมูลประกอบ 

คณะเกษตรศาสตร์ 

ที ่ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดในปีที่ประเมิน 
น าไปใช้
ประโยชน์ 
ต่อชุมชน 

1 เจษฎา มิ่งฉาย. 2563. ชุดก าจัดก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Hydrogen sulfide) 
ในก๊าซชีวภาพ. อุตรดิตถ์: คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
(โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น)  
   น านวัตกรรมไปใช้ :  

- คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านบุญแจ่ม หมู่ที่ 1 ต าบลน้ าเลา อ าเภอร้อง
กวาง จังหวัดแพร่  

- องค์การบริหารส่วนต าบลน้ าเลา อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 
- ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอร้องกวาง อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 

√ 

2 พจนีย์ แสงมณี. 2563. ผลิตภัณฑ์ธาตุอาหารพืช 3 ผลิตภัณฑ์. อุตรดิตถ์: 
คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. (โครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น) 
  น านวัตกรรมไปใช้ : 

- เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมโครงการ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2563 ของ
คณะเกษตรศาสตร์ จ านวน 300 ราย 

- ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 
จ านวน 1,000 ราย 

- ผู้ประกอบการ True Friend Melon Farm อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

√ 

3 พจนีย์ แสงมณี. 2563. ผลิตภัณฑ์ธาตุอาหารพืชลดความเครียดจากสภาพ
อากาศร้อนจัดส าหรับการปลูกพืชระบบไฮโดรโปนิกส์. อุตรดิตถ์: คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. (โครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น) 
  น านวัตกรรมไปใช้ :  ผู้ประกอบการฟาร์มผักธนกร อ.กงไกลาส จ.สุโขทัย 

√ 

4 พจนีย์ แสงมณี. 2563. ผลติภณัฑเ์สรมิประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยและสารเคมีทางการ
เกษตร. อุตรดิตถ:์ คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์. (โครงการ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น) 
    น านวัตกรรมไปใช้ :  เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่ร่วมโครงการ ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น อ าเภอฟากท่า อ าเภอบ้านโคก
จังหวัดอุตรดติถ์ ประจ าปีงบประมาณ 2563 ของคณะเกษตรศาสตร ์จ านวน 300 ราย  

√ 
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คณะครุศาสตร ์

ที ่ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดในปีที่ประเมิน 
น าไปใช้
ประโยชน์ 
ต่อชุมชน 

1 พิมผกา ธรรมสิทธิ์ และชลายุทธ์ ครุฑเมือง. (2563). การวิจัยและพัฒนา
กระบวนการผลิตและพัฒนาครูฐานสมรรถนะโดยการบูรณาการแนวคิดจิตต
ปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐานของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 
น านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

- ขยายผลน าไปใช้กับนักศึกษาวิชาชีพครูสาขาอ่ืนๆนอกจากที่เข้าร่วม
โครงการ เช่น สาขาคณิตศาสตร์  ใช้ในโรงเรียนน้ าริดวิทยา จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

√ 

2 ทวีสิทธิ์ ปัญญายง และคณะ. (2563). การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตไก่ทอด
ซอสส าเร็จรูปแช่แข็งพร้อมรับประทานเพ่ือปรับปรุงเนื้อสัมผัสและระยะเวลา
การเก็บรักษา. 
น านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

- ร้านชาบูอินดี้อุตรดิตถ์ และร้านล าแต๊ไก่ทอด 
- การจัดการโครงการสหกรณ์โรงเรียนบ้านวังแดง(สหจิตวิทยาคาร)   

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

√ 

3 สุกัญญา รุจิเมธาภาส. (2562). กระบวนการพัฒนาศักยภาพครูต้นแบบใน
การจัดการศึกษาในศวรรษที่ 21 สู่ การศึกษา 4.0 ส าหรับครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในจังหวัดอุตรดิตถ์. 
น านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

 - น ากระบวนการไปใช้พัฒนาศักยภาพครูต้นแบบให้กับครูพ่ีเลี้ยง
เครือข่ายโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครูในจังหวัดแพร่ และน่าน ใน
กระบวนการสัมมนาครูพ่ีเลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 

√ 

4 ณัฐพัชร์ มหายศนันท์. (2563). การพัฒนารูปแบบชุดกิจกรรมนาฏศิลป์เพื่อ
เสริมสร้างทักษะนาฏศิลป์ เรื่องฟ้อนซอปั่นฝ้าย 
น านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

- ชมรมผู้สูงอายุ หมู่ที่ 1 บ้านแสนสิทธิ ต าบลแม่พูล อ าเภอลับแล 

จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้เรียนรู้ ฝึกปฏิบัติดนตรีและนาฏศิลป์ 

- ออกแบบกิจกรรมค่ายทักษะวิชาการด้านคณิตศาสตร์ โรงเรียน
ไทยรัฐวิทยา 5 (วัดตลิ่งต่ า) จังหวัดอุตรดิตถ์ 

√ 
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ที ่ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดในปีที่ประเมิน 
น าไปใช้
ประโยชน์ 
ต่อชุมชน 

5 กุลิสรา จิตรชญาวณิช. (2563). การพัฒนาศักยภาพครูเพ่ือพัฒนา
ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดย
ใช้ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพและสื่อดิจิทัล. 
น านวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

- อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Avtive Learning , PLC , การท าสื่อ
ดิจิทัลและเทคนิคการสอนต่าง ๆ ให้กับคณะครูโรงเรียนอนุบาลแพร่ 

- PLC ร่วมกับโรงเรียนขนาดเล็ก 27 โรงเรียน ในจังหวัด แพร่ น่าน 
อุตรดิตถ์ ที่เข้าร่วมโครงการภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการอ่านออก
เขียนได้เพ่ือพัฒนาสุขภาวะ 

√ 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ที ่ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดในปีที่ประเมิน 
น าไปใช้
ประโยชน์ 
ต่อชุมชน 

1 

G. Intuwong, P. Nathiang, and D. Buntam. (2019). The development of 
automatic peeling tamarind machine. Proceeding of the 3 0  th 
International Invention, Innovation & Techonology Exhibition (ITEX 
2019). Malaysia: Kuala Lumpur. 
น านวัตกรรมไปใช้  

- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มมะขามแปลงใหญ่ อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 

√ 

2 

พิทักษ์ คล้ายชม, และอภิศักดิ์ พรหมฝาย. (2562). การพัฒนาระบบควบคุมความ
เข้มข้นน้ าแป้งอัตโนมัติในอุตสาหกรรมแป้งมันส าปะหลัง. วารสารวิชาการ เทพสตรี 
I-TECH มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี, 14(1), 38-45. 
น านวัตกรรมไปใช้  

- บริษัทอุตสาหกรรมแป้งมันกาญจนชัย อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 

√ 

3 

ภคมน ปินตานา, และปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ. (2562). สมรรถนะของระบบการ
อบแห้งข้าวแต๋น โดยใช้แหล่งพลังงานความร้อนแบบผสมผสาน. วารสารวิชาการ
สาขาวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น) มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ,์ 14(1), 27-38. 
น านวัตกรรมไปใช้  

- ห้างหุ้นส่วนสามัญข้าวแต๋นทวีพรรณ อ.เมือง จ.ล าปาง 

√ 

4 

พงษ์ธร วิจิตรกูล. (2562). การสร้างเครื่องอัดขยะโดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม
ของชุมชนเพ่ือแก้ปัญหาพ้ืนที่จัดเก็บขยะในชุมชนจังหวัดน่าน. ใน การประชุม
วิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม “วิจัยสร้างนวัตกรรม 
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสังคมไทย สู่ Disruptive Society” (น. 1920-1929). , 
นครปฐม: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 
น านวัตกรรมไปใช้  

- ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชน ชุมชนป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 

√ 

5 

รัชดา ค าจริง, ศักดิ์ดา หอมหวน, สารัลย์ กระจง, ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์,  เพ่ิม
ศักดิ์ พันธ์แตง , ภคมน ปินตานา , … อนุสรณ์ ค าวัง. (2562). การสังเคราะห์
กระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยเพ่ือการขับเคลื่อนระบบบริหารจัดการขยะเพ่ือ
สุขภาวะและเศรษฐกิจสร้างสรรค์. ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ
ระดับชาติพิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 5 ประจ าปี พ.ศ. 2562 “ศาสต์พระราชาสู่การ
วิจัยและนวัตกรรม”. (น. 380-388). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 

√ 
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ที ่ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดในปีที่ประเมิน 
น าไปใช้
ประโยชน์ 
ต่อชุมชน 

น านวัตกรรมไปใช้  
- ศูนย์การเรียนรู้การจัดการขยะชุมชน ชุมชนป่าคา อ.ท่าวังผา จ.น่าน 
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คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ที ่ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดในปีที่ประเมิน 
น าไปใช้
ประโยชน์ 
ต่อชุมชน 

1 พนมพร  สารสิทธิยศ. (2562). การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก
ชลอมโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างการท่องเที่ยวชุมชน อ าเภอท่าปลา 
จังหวัดอุตรดิตถ์.อุตรดิตถ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
น านวัตกรรมไปใช้ : 
- คณะกรรมการหมู่บ้าน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์  
- องค์การบริหารส่วนต าบลท่าปลา 
- โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศ 

√ 

2 ภีรวัฒน์  นนทะโชติ. (2562). ยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่ในการป้องกันปัญหาแรงงาน
ต่างด้าวสัญชาติลาวโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในเขตพ้ืนที่เศรษฐกิจชุมชน
ชายแดนไทย-ลาว จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์.อุตรดิตถ์: มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 
น านวัตกรรมไปใช้ : 
- กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ 

√ 

3 พุทธินันทน์ บุญเรือง, เยาวเรศ แตงจวง, รวมพร มาลา. (2562). รูปแบบการใช้
ประโยชน์และการจัดการความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติสู่การจัดการ
ความหลากหลายทางชีวภาพบนพื้นฐานวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
พ้ืนที่กลุ่มชาติพันธุ์ชายแดนบ้านโคก.อุตรดิตถ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
น านวัตกรรมไปใช้ : 
- เทศบาลต าบลบ้านโคก จ.อุตรดิตถ์ 

√ 

4 พนมพร  สารสิทธิยศ. (2562). การอนุรักษ์และสืบสานประเพณีตานก๋วยสลาก
ชลอมโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพ่ือเสริมสร้างการท่องเที่ยวชุมชน อ าเภอท่าปลา 
จังหวัดอุตรดิตถ์.อุตรดิตถ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
น านวัตกรรมไปใช้ : 
- กลุ่มอาชีพจักรสานชุมชนท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์  

√ 

5 โอปอล์  รังสิมาตุชาติ. (2562).หมู่บ้านมละบริวิถีวิทย์แห่งการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค.์อุตรดิตถ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
น านวัตกรรมไปใช้ : 
- ชุมชนบ้านบ่อเกลือ  จ.น่าน  จ านวน  50 แห่ง 

√ 
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ที ่ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดในปีที่ประเมิน 
น าไปใช้
ประโยชน์ 
ต่อชุมชน 

6 จันทิมา  ปกครอง. (2562).  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากผ้าตีนจกลับแลด้วย
เทคโนโลยีนาโนเพื่อการใช้งานในชีวิตประจ าวัน.อุตรดิตถ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 
น านวัตกรรมไปใช้ : 
- กลุ่มชุมชนทอผ้าบ้านลับแล จ.อุตรดิตถ์  จ านวน 30 คน 

√ 

7 สุดารัตน์ รอดบุญส่ง. (2562). การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาม
เส้นทางวิถีสายน้ าบนฐานประวัติศาสตร์วัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชน
จังหวัดอุตรดิตถ์.อุตรดิตถ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
น านวัตกรรมไปใช้ : 
- กลุ่มชุมชนบ้านหาดสองแคว  จ.อุตรดิตถ์  จ านวน 100  คน 

√ 
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คณะวิทยาการจัดการ 

ที ่ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดในปีที่ประเมิน 
น าไปใช้
ประโยชน์ 
ต่อชุมชน 

1 ระบบการรับรองและการคุม้ครองผู้บริโภคบนตลาดออนไลน์ของทุเรยีนหลงลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาศิริ  เขตปยิรัตน์ และคณะ) 
น านวัตกรรมไปใช้ : 
- ส านักงานพาณิชย์จังหวัดอุตรดิตถ์ และเกษตรกรผู้ค้าทุเรียนหลงลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์  

√ 

2 ต้นทุนและผลตอบแทนพืชเศรษฐกิจในสวนวนเกษตร บนทิวเขาผีปนัน้ าตะวันออกในเขต
จังหวัดอุตรดติถ์ (อาจารย์ ดร.วรพรรณ  รัตนทรงธรรม และคณะ) 
น านวัตกรรมไปใช้ : 
- เกษตรกรต าบลแม่พูล อ าเภอลับแล และต าบลนางพญา อ าเภอท่าปลา 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

√ 

3 การจัดการการตลาดพืชเศรษฐกิจกาแฟในระบบวนเกษตรพื้นท่ีทิวเขาผีปันน้ าตะวันออก 
ในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธิดารัตน์  เหมือนเดชา และคณะ) 
น านวัตกรรมไปใช้ : 
- กลุ่มผลิตกาแฟบ้านด่านนาขาม 
- กลุ่มผลิตกล้าไม้และกาแฟโรบาสต้าดอยลับแล 

√ 

4 การพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนการจัการมาตรฐานคุณภาพทุเรียน
หลง-ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ : กรณีศึกษาต าบลบ้านด่านนาขาม (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ภาศิริ  เขตปิยรัตน์ และคณะ) 
น านวัตกรรมไปใช้ : 
- องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านด่านนาขาม อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

√ 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ที ่ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดในปีที่ประเมิน 
น าไปใช้
ประโยชน์ 
ต่อชุมชน 

1 สุภาพร  พงศ์ธรพฤกษ์ ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ สุทธิดา วิทนาลัย พัทธชัย ปิ่น
นาค และนางสาวเรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ. (2562). รายงานการวิจัยการศึกษาความ
เป็นไปได้และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากดอกและเปลือกกาแฟในระบบวน
เกษตร  ภายใต้ชุดโครงการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการสร้างรายได้ด้วยเกษตร
มูลค่าสูงจากระบบวนเกษตรบนทิวเขาผีปันน้ าตะวันออกในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์  บน
วิถีการอนุรักษ์พ้ืนที่ป่าไม้อย่างยั่งยืน. อุตรดิตถ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
      การน านวตกรรมไปใช้ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชนลับแล, ดอยลับแล, ด่านนาขาม, 
นางพญา   

 

2 ชื่นกมล ปัญญายง และ แสงทอง ขอบเขต.(2562).สู่กันกินอาหารถิ่นพวนโบราณ.
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.พิมพ์ครั้งที่ 1 .150 หน้า 
.ISBN 978-616-8233-02-3 
       การน านวตกรรมไปใช้ : สมาคมไทยพรวนสุโขทัย, อุตรดิตถ์ 

 

3 อาจารย์อนุชา เรืองศิริวัฒนกุล. (2562). การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ
สนับสนุนการเกษตรมูลค่าสูงจากระบบวนเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์. อุตรดิตถ์ : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. อุตรดิตถ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
          การน านวตกรรมไปใช้ : ส านักงานเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

4 อนัญญา คูอาริยะกุล พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย และสิริวดี พรหมน้อย. (2542). การ
พัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในการ
ป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรังโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์. กรุงเทพฯ: ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
        การน าน านวตกรรมไปใช้ : โรงพยาบาลส่งเสริมสุภาพต าบลป่าเซ่าน าไปใช้
ในการให้ความรู้และการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง ในการ
ป้องกันการเกิดโรคไตเรื้อรัง 

 

5 อาจารย์สุรพล ชุ่มกลิ่น. (2562). การพัฒนาระบบติดตามการบรรจุแก๊สแอลพีจี: 
อุตรดิตถ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 
      การน านวตกรรมไปใช้ : บริษัท วิริยะ เอนเนอร์จี 

 

6 ผศ.ดร.สิริวดี พรหมน้อย. (2562). การใช้ประโยชน์จากส่วนเหลือทิ้งจากสับปะรด
ห้วยมุ่นหลังการแปรรูปเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ : อุตรดิตถ์: มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏอุตรดิตถ์. 
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ที ่ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดในปีที่ประเมิน 
น าไปใช้
ประโยชน์ 
ต่อชุมชน 

     การน านวตกรรมไปใช้ : กลุ่มเกษตรกรวัวแปลงใหญ่ หมู่บ้านห้วยบง ต าบล 
ป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

7 อาจารย์รสสุคนธ์ วงษ์ดอกไม้และคณะ. (2562).การพัฒนาต ารับอาหารและ
ผลิตภัณฑ์ขนมเพ่ือส่งเสริมโภชนาการส าหรับผู้สูงอายุต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์: อุตรดิตถ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 
       การน านวตกรรมไปใช้ : เทศบาลต าบลป่าเซ่าและผู้สูงอายุน าไปใช้ในการ
ประกอบอาหารและขนมเพ่ือส่งเสริมโภชนาการส าหรับผู้สงูอายุต าบลป่าเซ่า 

 

8 ผศ.ชื่นกมล ปัญญายง. (2562). การสร้างต ารับมาตรฐานอาหารผสมผสาน
วัฒนธรรมทันสมัยเพ่ือใช้ในเชิงธุรกิจส าหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) : 
อุตรดิตถ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 
        การน านวตกรรมไปใช้ : กลุ่ม Kotoginic โรงพยาบาลลับแล 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



192 
 

วิทยาลัยนานาชาติ 

ที ่ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดในปีที่ประเมิน  
น าไปใช้

ประโยชน์  
ต่อชุมชน  

1  วีระศักดิ์ สมยานะ และพนินท์ นนทโคตร. 2561. รายงานการวิจัย การ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
ต่อการพัฒนาชุมชนในเขตภาคเหนือ. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: สกว 

  - องค์การบริหารส่วนต าบลคอรุม ต าบลคอรุม อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 

√  

2  กาญจนา โชคถาวร, พนินท์ นนทโคตรและพีรพงษ์ ปราบริปู. 2562. รายงาน
การวิจัย การวิเคราะห์ผลการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการด าเนินงาน
และแก้ไขปัญหางบประมาณโรงพยาบาลหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่. 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่: มูลนิธิมั่นพัฒนา 
- โรงพยาบาลลับแล อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

√  

3 สงกรานต์ ถุงแก้ว. 2562. รายงานการวิจัย รูปแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิง
สุขภาพโดยกระบวนการแบบมีส่วนร่วมของชุมชนบ้านนาคูหา ต าบลสวนเขื่อน 
อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์: ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 
 - บ้านคอรุม ต าบลคอรุม อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 

√  
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วิทยาลัยน่าน 

ที ่ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดในปีที่ประเมิน 
น าไปใช้
ประโยชน์ 
ต่อชุมชน 

1 นิลุบล วรวิชญ์ธนเลิศ. (2562). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษ     
เพื่อการสื่อสารส าหรับการท่องเที่ ยว อ า เภอเวียงสา . วิทยาลัยน่าน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 
น านวัตกรรมไปใช้ : กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวและโรงแรม ในพ้ืนที่อ าเภอ
เวียงสา จังหวัดน่าน  

√ 

2 ภูดิท เรืองรอง และคณะ. (2562). การบริหารจัดการเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน อ าเภอเวียงสา จังหวัดนาน. รายงานการประชุม
วิชาการรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรแหงชาติ ครั้งที่ 2 ณ มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏเชียงราย, วันที่ 21-22 มีนาคม 2562. 808-820. 
น านวัตกรรมไปใช้ : กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  

√ 

3 พลกฤต รักจุล และคณะ. (2562). รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องไร

เบอร์รี่ กรณีศึกษา กลุ่มโรงเรียนชาวนาอ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน. วิทยาลัย

น่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 

น านวัตกรรมไปใช้ :  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโรงเรียนชาวนา อ าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน 

√ 

4 สุมนธา คชฤทธิ์ และคณะ. (2562). การศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการ     
ในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในระดับประศึกษาของโรงเรียน
สังกัดส านักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จังหวัดน่าน. วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์. 
น านวัตกรรมไปใช้ :  
 - ส านักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน 
 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 
 - ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2 

 

5 พิภพ มณีจ านงค์. (2562). การพัฒนาระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น และ
ความสว่างในโรงเรือนเพาะเห็ดและแปลงสมุนไพรเนียมหอม โดยใช้
เทคโนโลยีอินเทอเน็ตของสรรพสิ่ง.  วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์. 
น านวัตกรรมไปใช้ : กลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการเพาะเห็ดนางฟ้า และพืช
เนียมหอม ต าบลแม่ทราย อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  
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ที ่ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดในปีที่ประเมิน 
น าไปใช้
ประโยชน์ 
ต่อชุมชน 

6 พิภพ มณีจ านงค์. (2562). การพัฒนาแพลิเคชั่นบนระบบปฏิบัติการแอน
ดรอยด์ เพื่อสังเกตการณ์และควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเรือนเพาะเห็ดและ
แปลงสมุนไพรเนียมหอม โดยใช้เทคโนโลยีอินเทอเน็ตของสรรพสิ่ง. วิทยาลัย
น่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 
น านวัตกรรมไปใช้ : กลุ่มเกษตรกรผู้ประกอบการเพาะเห็ดนางฟ้า และพืช
เนียมหอม ต าบลแม่ทราย อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่  

 

 
 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 2.4  งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

4 คะแนน 5 คะแนน บรรลุ 5 คะแนน 

 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 
จุดเด่น 

มีแหล่งเงินทุนและทุนสนับสนุนงานวิจัยเป็นจ านวนมาก 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ส่งเสริมให้มีการท าผลงานทางวิชาการและส่งเสริมการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
2. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน  

 1. ทุกคณะมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนในการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่น 
ที่สอดคล้องกับบริบท ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเน้น จุดเด่นของ
มหาวิทยาลัยตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชด าริ 
 2. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัย 
 3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์
ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 
 5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรอย่างเข้มแข็ง 
 6. เกิดชุมชนต้นแบบด้านการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืน ที่มีคณะและมหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบ 
ร่วมในการพัฒนาอย่างน้อย 1 ชุมชน  
 
ผลการด าเนินงาน 

1. ทุกคณะมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนในการก าหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนา
ท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบท ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเน้น จุดเด่น
ของมหาวิทยาลัยตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชด าริ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ปฏิบัติพันธกิจที่สนองต่อปรัชญาของมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่น         
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547  มาตรา 7 ที่ระบุให้ “มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น
สถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเสริมพลังปัญญาของแผ่นดินฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชู ภูมิปัญญา
ของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน” ที่ยกระดับการ
ท างานอย่างต่อเนื่องด้วยจิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือชุมชนท้องถิ่น และได้สานพลังภาคีเครือข่าย
ทั้งภายในและภายนอก มีผลงานที่ยกระดับคุณภาพผลงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง สามารถน าไปเป็นฐาน
เพ่ือการต่อยอดขยายผลสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น” 
โดยมีกระบวนการ/วิธีการ มีระบบและกลไก มีนโยบายสนับสนุน มีองค์ความรู้ มีเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือ
การพัฒนาพ้ืนที่โดยมีการปรับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายผลผลิตกับ
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ทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ และระดับท้องถิ่นทั้งภูมิภาค ระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบลและพ้ืนที่
อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาบนรากฐานของชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็งและยั่งยืน  โดยออกแบบการ
ท างานผ่านกลไกเชิงระบบของสองหน่วยงาน คือ หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ของคณะ 
(RMU - Research Management Unit) กับหน่วยจัดการความรู้และวิจัยชุมชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (TRMU - Tambon Research Management Unit) ในพื้นที่เป้าหมาย เป็นแกนหลักในการส่ง
ต่อข้อมูล โจทย์หรือประเด็นส าคัญในพื้นที่ให้กับหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยท า
ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และองค์กรภาคี โดยใช้งานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเป็นฐานภายใต้พันธกิจ นโยบาย 
ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของหน่วยงานด าเนินงานตามบทบาทหน้าของตนเองโดยมีเป้าหมาย
ร่วมกันคือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น  

ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 61 -กันยายน 62) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์โดยกองนโยบาย
และแผนร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา และหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ระดับคณะ                 
ได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาความสัมพันธ์ชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ภายใต้ โครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจ าปีงบประมาณ 2562 โดยน าใช้ข้อมูลจากผลการประเมิน
สถานภาพองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน ที่มีหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ระดับ
คณะรับผิดชอบด าเนินงานในการรวบรวมข้อมูลสถานภาพ ศักยภาพ องค์ความรู้ ชุดความรู้ แผนงาน โครงการ 
และข้อมูลเพ่ือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในด้านต่าง ๆ ในพ้ืนที่ และข้อมูลสถานการณ์ปัญหาความต้องการของ
พ้ืนที่ทั้งระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัดเพ่ือก าหนดประเด็นปัญหาที่ควรวิจัยและเชื่อมโยงทิศทางการวิจัยเข้า
กับวิสัยทัศน์การพัฒนาจังหวัด และจัดท ายุทธศาสตร์การวิจัยและแผนบูรณาการวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์        
ที่สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่โดยเชื่อมกับศูนย์ข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่จังหวัด (Data 
Center) โดยมีศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นกลไกกลางในการเชื่อมประสาน
หน่วยงานในระดับจังหวัดกับมหาวิทยาลัย ในการเชื่อมระบบเครือข่ายการขับเคลื่อนงานเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นในระดับพื้นท่ี (ต าบล อ าเภอ จังหวัด) ให้มีกลไกการท างานเพ่ือเป็นศูนย์กลางการจัดการความรู้ การบ่ม
เพาะ สะสม สานต่อองค์ความรู้ ฐานข้อมูลเพ่ือใช้ประโยชน์โดยใช้เวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชื่อมประสาน       
ทุกเครือข่ายสู่เป้าหมายร่วมพัฒนาทั้งการบูรณาการพันธกิจของมหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่นให้ท างานตาม
พันธกิจที่ประกันคุณภาพตามมาตรฐานตัวชี้วัดขององค์กร ร่วมทั้งจัดกิจกรรมเสริมสมรรถนะการพัฒนาระบบ
และกลไกสนับสนุนการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคมที่สอดคล้องกับศักยภาพ สถานการณ์ปัญหาและ
ความต้องการของหน่วยงาน/องค์กรให้เพ่ือให้เกิดกลไกเชิงระบบที่เป็นภาพรวมการขับเคลื่อนงานที่มีความเป็น
หนึ่งเดียวกันทั้งระดับจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน รวมทั้งสิ้น 45 โครงการ  จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 12 
โครงการ และงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 33 โครงการ ซึ่งด าเนินการในพ้ืนที่ 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัด
อุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน  โดยจ าแนกโครงการตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดังนี้  ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่น จ านวน 40 โครงการยุทธศาสตร์ผลิตครูและบัณฑิตดีมีคุณภาพ จ านวน 1 โครงการ ยุทธศาสตร์
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ยกระดับคุณภาพการศึกษา จ านวน 2 โครงการ และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ จ านวน 2 
โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการจะมุ่งเน้นให้เกิดการบูรณาการศาสตร์ระหว่างคณะและบูรณาการการท างาน
ร่วมกับหน่วยงานองค์กรภาคีในพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดรูปธรรมในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยสรุปแสดง          
ดังรายชื่อต่อไปนี้ 
 

แสดงรายชื่อโครงการวิจัยจ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ และประเภทงบประมาณ 
ประเด็น

ยุทธศาสตร์ 
โครงการที่ใช้งบประมาณประจ าปี โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืน ๆ 

การพัฒนาท้องถิ่น 1.โครงการการบริหารจัดการโครงการตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจชุมชนตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพยีง (แก้ไขปัญหาความ
ยากจน) * โครงการร่วม 
2.โครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน * โครงการร่วม 
3.โครงการยกระดับการอ่านการเขียนและคิด
วิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปทีี่ ๖ ใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน * โครงการร่วม 
4.โครงการบูรณาการการส่งเสริมความรัก 
ความสามัคคี ความมีระเบยีบวินยั เขา้ใจสิทธิ
หน้าที่ของตนเองและผู้อื่น 
* โครงการร่วม 
5.โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนท้องถิ่น 
6.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลุ่มธุรกจิ
ผู้ประกอบการภูมภิาคเหนือ และพัฒนา
รูปแบบการทอ่งเที่ยวในเขตพื้นที่ อุตรดติถ์ 
แพร่ น่าน 

 

1. การใช้ประโยชน์ที่ดินระบบวนเกษตรตามทิวเขาผีปันน้ า
ตะวันออกเขตจังหวัดอุตรดิตถ์ (ทุนวิจยัทุนท้าทายไทย) 
2. การพัฒนาชุดความรู้จากประวัติศาสตร์การรวมกลุ่มวน
เกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์(ทุนวจิัยทุนทา้ทายไทย) 
3. การจัดการความมั่นคงทางอาหารของเกษตรกรในระบบวน
เกษตรของจังหวัดอุตรดิตถ์(ทุนวิจยัทุนท้าทายไทย) 
4. การจัดการตลาดลางสาด/ลองกองในระบบวนเกษตรพื้นที่
ทิวเขาผีปันน้ าตะวันออกในเขตจังหวัดอตุรดิตถ์ กรณีศึกษา 
ลองกองและลางสาด ต าบลแม่พูล ต าบลบ้านด่านนาขาม และ
ต าบลนางพญา(ทุนวิจัยทุนทา้ทายไทย) 
5. ระบบการรับรองและการคุ้มครองผู้บริโภคบนตลาด
ออนไลน์ของทุเรียนหลงลับแล จังหวัดอตุรดิตถ์(ทุนวิจัยทุนท้า
ทายไทย) 
6. ต้นทุนและผลตอบแทนพืชเศรษฐกิจในสวนวนเกษตร บน
ทิวเขาผีปันน้ าตะวันออกในเขตจังหวัดอตุรดิตถ์(ทุนวิจัยทุนท้า
ทายไทย) 
7. การจัดการการตลาดพืชเศรษฐกิจกาแฟในระบบวนเกษตร
พื้นที่ทิวเขาผีปันน้ าตะวันออกในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์(ทุนวิจยั
ทุนท้าทายไทย) 
8. การศึกษาความเป็นไปได้และแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จากดอกกาแฟในระบบวนเกษตร(ทุนวจิยัทุนท้าทายไทย) 
9. การผลิตกาแฟโรบัสต้าในระบบวนเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์
(ทุนวิจัยทุนทา้ทายไทย) 
10. การวิเคราะห์เอกลักษณ์ทางเคมีของกาแฟพันธุโ์รบัสต้าใน
ระบบนิเวศวนเกษตรจังหวัดอุตรดิตถ์(ทุนวิจัยทุนทา้ทายไทย) 
11. สังเคราะห์การพัฒนาและยกระดับรูปแบบการจัดการโซ่
อุปทานพืชเศรษฐกิจระบบวนเกษตร(ทนุวิจัยทุนทา้ทายไทย) 
12. การประเมินความสมบูรณ์และรูปแบบของโครงสร้าง
ระบบนิเวศวนเกษตรเพื่อการจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ
พื้นที่ทิวเขาผีปันน้ าตะวันออก จังหวัดอตุรดิตถ์(ทุนวิจัยทุนท้า
ทายไทย) 
13. ดัชนีความหลากหลายทางชีวภาพในระบบวนเกษตรบน
ทิวเขาผีปันน้ าตะวันออก จังหวัดอุตรดิตถ์ เพื่อการจัดการฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ(ทุนวิจยัทุนท้าทายไทย) 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่ใช้งบประมาณประจ าปี โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืน ๆ 

14. ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจของระบบวนเกษตรบน
ทิวเขาผีปันน้ าตะวันออกในเขต จ.อุตรดิตถ์บนวิถีการอนุรักษ์
พื้นที่ป่าไม้(ทุนวิจยัทุนท้าทายไทย) 
15. การสังเคราะห์การพัฒนาระบบสารสนเทศจังหวัด
อุตรดิตถ์ ส าหรับแจ้งเตือนภัยพบิัติและสนับสนุนการเกษตร
มูลค่าสูงจากระบบวนเกษตร(ทุนวิจยัทุนท้าทายไทย) 
16. การพัฒนาระบบพยากรณ์และเตือนภัยธรรมชาติ จังหวัด
อุตรดิตถ์ 
17. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเกษตรมูลค่าสูง
จากระบบวนเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์(ทนุวิจัยทุนทา้ทายไทย) 
18. การประเมินเส้นทางผลลัพธ์ ผลกระทบของงานวิจัย
ระบบวนเกษตรบนทวิเขาผีปันน้ าตะวันออกในเขต จ.อุตรดิตถ์
(ทุนวิจัยทุนทา้ทายไทย) 
19. โครงการพัฒนาผู้น าบุคลากรวิจัยเชิงพื้นที่ผ่านการสร้าง
งานวิจัยเพือ่ชุมชน สังคม ท้องถิ่น ตามยทุธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภฏั(ทุนวิจยัทุนท้าทายไทย) 
20. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น
สร้างต าบลน่าอยู่ต าบลสุขภาวะทัว่ประเทศจังหวัดอุตรดิตถ์
(ทุนวิจัยทุนทา้ทายไทย) 
21. โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกสนับสนุนภาคีพลเมือง
อาสาประชารัฐสานต่อภารกิจการเสริมสร้างสังคมสุขภาวะ
จังหวัดอุตรดิตถ์  (ทุนวิจยัทุนท้าทายไทย) 
22. โครงการสังเคราะห์ผลงานวิจัยและเสรมิพลังเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภฏั เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่(ทุน
วิจัยทุนทา้ทายไทย) 
23. โครงการพัฒนาอาชีพสานเข่งตระกร้าทุเรียนจากไม้ไผ่ 
ส าหรับใช้ในสวนทุเรียน เพื่อเป็นรายได้เสริมให้กับผู้สูงอายุใน
ชุมชน 
24. การพัฒนาระบบและกลไกการส่งเสริมและสนับสนุน
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วจิัย และนวัตกรรมไป
ปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) มหาวิทยาลัยราชภฏั
อุตรดิตถ์และเครือข่าย ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 
สนับสนุนโดยส านักงานคณะกรรมการวจิัยแห่งชาต ิ(วช.) 
ด าเนินการโดยส านักงาน Talent Mobility มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ ์
25. การจัดการนวัตกรรมเทคโนโลยีแบบมีสว่นร่วมของ
เครือข่ายกลุ่มวิสาหกจิบ้านเส้ียวมะขาม เพื่อเสริมสร้างขีด
ความสามารถของคนในท้องถิ่นอย่างยังยืนและเป็นระบบ 
26. โครงการพัฒนาระบบฐานขอ้มูลด้านการวิจัยและงาน
พันธกิจสัมพันธ์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

โครงการที่ใช้งบประมาณประจ าปี โครงการที่ใช้งบสนับสนุนอ่ืน ๆ 

27. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานราก 
28. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากองค์ความรู้และ
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่แบบบูรณาการ 
29. โครงการพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชา
รัฐจังหวัดอุตรดิตถ์เสริมสร้างสังคมสุขภาวะ 
30. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่น 
สร้างต าบลน่าอยู่ต าบลสุขภาวะทัว่ประเทศจังหวัดอุตรดิตถ์ 
31. โครงการสนับสนุนด้านวิชาการของภาคีเครือข่ายสุขภาวะ
ภาคเหนือ 

การผลิตและ
พัฒนาครู 

โครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะการ
เข้าสู่วิชาชีพ ( Induction  Period ) รุน่ 2 

 

การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา 

1.โครงการพัฒนาความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21 
* โครงการร่วม 
2. โครงการพัฒนางานสหกิจศึกษาและการ
จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน (WIL) 
3. โครงการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพในศตวรรษ
ที่ 21 
โครงการราชภัฏวิชาการ 

 

การพัฒนาการ
บริหารจัดการ 

โครงการปฏิบัติภารกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏกับชุมชนของหนว่ยงานระดับคณะ 

1.โครงการพัฒนาผู้น าบุคลากรวจิัยเชิงพื้นที่ผ่านการสร้าง

งานวิจัยเพือ่ชุมชน สังคม ท้องถิ่น ตามยทุธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภฏั 

2.โครงการสังเคราะห์ผลงานวิจัยและเสริมพลังเครือข่าย

มหาวิทยาลัยราชภฏัเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 3.1-1(1) หนงัสือนวัตกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยของ สานพลังวิจัยมหาวิทยาลัยคู่ชุมชนท้องถิ่น 
3.1-1(2) แผนพัฒนาความสัมพันธ์ชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ปีงบประมาณ 2562 
3.1-1(3) รายงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3.1-1(4) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 3372/ 2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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 2. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยฯ ได้มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือ
ภายนอกมหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 
Plan 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ พ.ศ.2559 – 2563 ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) เพ่ือให้การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ ไว้ 4 ยุทธศาสตร์ คือ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 บัณฑิตดีมีคุณภาพ เป็นยุทธศาสตร์ในการสร้างบัณฑิตให้เป็น คนดี คนเก่ง มีความ
รอบรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม มีจิตสาธารณะ มีความรู้ในวิชาการวิชาชีพสามารถแก้ปัญหาพัฒนาท้องถิ่น สังคม 
ประเทศชาติ และท างานร่วมกับนานาชาติได้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์อย่างมีส่วนร่วม เป็นยุทธศาสตร์ที่บูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์ของการผลิตบัณฑิต การวิจัยและบริการวิชาการ โดยอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารจัดการตามหลักธรรมภิบาล เป็นยุทธศาสตร์การบริหารจัดการโดยใช้
หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good governance) ประกอบด้วยองค์ประกอบ 10 
หลัก ได้แก่ หลักประสิทธิผล หลักประสิทธิภาพ หลักการตอบสนอง หลักภาระรับผิดชอบ หลักความโปร่งใส 
หลักการมีส่วนร่วม หลักการกระจายอ านาจ หลักนิติธรรม หลักความเสมอภาค และหลักมุ่งเน้นฉันทามติ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ความพ้อมสู่ประชาคมอาเซียน เป็นยุทธศาสตร์เสริมสร้างศักยภาพของนักศึกษา 
บุคลากร และประชาชนในท้องถิ่น ให้เป็นที่ยอมรับของประชาคมอาเซียน 

ในการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์โดยกองนโยบายและแผน
ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา และหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ระดับคณะ ได้จัดท าแผนปฏิบัติ
การโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562 
โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

1. ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 เพ่ือสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  

2. ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 เพ่ือสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริหาร
จัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ และหัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ระดับคณะ 

3. ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2562 เพ่ือสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมอาจารย์
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
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4. ประชุมเชิงปฎิบัติการเพ่ือก าหนดเป้าหมายร่วมและออกแบบการด าเนินงานโครงการย่อย (B) 
ภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562 แบบมีส่วนร่วม
โดยน าใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลของพ้ืนที่ร่วมกับฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัย  

5. จัดท าประกาศรับข้อเสนอโครงการฯ  
6. ประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการฯ  
7. ประกาศผลการพิจารณาฯ  
8. ประชุมปฏิบัติการเพ่ือร่วมก าหนดแนวทางการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2562 
9.ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการออกแบบและวางแผนการสังเคราะห์องค์ความรู้และ

บทเรียนจากการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม และจัดท าแผนปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน 
 

Do 
10. แต่ละโครงการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้เพ่ือท างานเชิงพ้ืนที่ร่วมกันระหว่าง

ภาคีเครือข่าย มหาวิทยาลัย ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมหาวิทยาลัยมีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนองค์
ความรู้ ในการแก้ไชปัญหาตามความต้องการของท้องถิ่นบนพ้ืนฐานความเชี่ยวชาญตามศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย โดยมีพ้ืนที่ด าเนินงานครอบคลุมทั้ง 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ และจังหวัด
น่าน 

 
Check 

11. จัดเวทีประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือการรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนเป็นระยะ ๆ โดยการมีผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายในมหาวิทยาลัยร่วมให้ข้อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

12. ลงพ้ืนเพ่ือติดตามประเมินและเสริมพลังการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ร่วมกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย 
คณะท างานโครงการ แกนน าปฏิบัติการในพ้ืนที่ ผู้น าชุมชนในพ้ืนที่ และประชาชนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพ้ืนที่ 

 
Action 

13. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้เพ่ือสังเคราะห์ระบบบริหารจัดการโครงการภายใต้
โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่การสังเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคมเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับภาคี 

14. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือคืนข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562 ให้กับชุมชนและใช้เป็นข้อมูลในวางแผนใน
ปีงบประมาณถัดไป 
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
3.1- 2(1) แผนพัฒนาความสัมพันธ์ชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ปีงบประมาณ 2562 
3.1- 2(2) รายงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3.1- 2(3) แผนปฎิบัติการโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพ่ือการพัฒนา

ท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 
 
 3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

  ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาความสัมพันธ์ชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ปีงบประมาณ 2562  ท าให้ชุมชน องค์กร หรือแกนน าในพื้นที่ มีการเรียนรู้และมีด าเนินกิจกรรม           
อย่างต่อเนื่อง โดยมีตัวอย่างรูปธรรมผลการด าเนินงานในเชิงประจักษ์ที่ปรากฏผลชัดเจน ดังนี้ 

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สารธารณภัยระดับท้องถิ่น         
โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอลับแล และอ าเภอเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ได้มีส่วนร่วมในการจัดท า
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการจัดตั้งศูนย์การ
เรียนรู้สารธารณภัยระดับท้องถิ่น  บรรจุแผนงานโครงการในแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น            
จัดงบประมาณส าหรับดูแล ซ่อมแซม บ ารุง รักษาอุปกรณ์เครื่องมือที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ใช้ส าหรับเก็บข้อมูลเพ่ือ
น ามาประเมินสถานการณ์เบื้องต้น ที่ทางมหาวิทยาลัยส่งมอบให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) ภาคเอกชนและภาคประชาชนได้ตั้งงบประมาณเพื่อด าเนินงานด้านป้องกันและบรรเทา             
สาธารณภัยตามภารกิจของหน่วยงานรองรับยุทธศาสตร์ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการป้องกันและบรรเทา            
สาธารณภัย โดยการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดให้เป็นรูปธรรม 
ซึ่งแต่ละองค์กรสามารถน าประเด็นที่เกี่ยวข้อง ไปด าเนินงานเองหรือร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน 
และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้มุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร ภายใต้
หลักจริยธรรมและการจัดการความเสี่ยง จากสาธารณภัยอันน าไปสู่การพัฒนาอย่ างยั่งยืน 

3) กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนในจังหวัดอุตรดิตถ์ เกิดกระบวนการเรียนรู้ และเกิดการยกระดับ
รายได้ด้วยพืชเศรษฐกิจในระบบวนเกษตรกรของเกษตรกรทั้ง 3 พ้ืนที่ ได้แก่ ต าบลแม่พูล อ าเภอลับแล ต าบล
บ้านด่านนาขาม อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ และต าบลนางพญา ต าบลท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ มีการ
ยกระดับการจัดการรายได้ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ าของห่วงโซ่อุปทาน เกษตรกรสามารถน าองค์
ความรู้ ข้อมูลที่ได้จากงานวิจัยในชุดโครงการนี้ไปเป็นข้อมูลในการท าการเกษตรบนพ้ืนที่สูง การมีข้อมูลต้นทุน
ผลตอบแทนของพืชเศรษฐกิจในสวนเกษตร เช่น ทุเรียน ลางสาด ลองกอง กาแฟ การมีระบบรับรองผู้บริโภค
ทุเรียนท าให้เกษตรกรสามารถสร้างความเชื่อมมั่นในกับลูกค้าได้ เกิดองค์ความรู้การดูแลและเก็บรักษากาแฟ
ในสวนวนเกษตรให้มีคุณภาพสามารถส่งออกสู่ตลาดสากลได้ เกิดเอกลักษณ์เฉพาะกาแฟในจังหวัดอุตรดิตถ์
เพ่ือเป็นการสร้างจุดขายในกับกาแฟจังหวัดอุตรดิตถ์ เกิดชุดความรู้ประวัติศาสตร์การรวมกลุ่มวนเกษตรตั้งแต่
การปรับเปลี่ยนจากเชิงเดี่ยวมาเริ่มท าการเกษตรแบบวนเกษตรสู่การเกิดรวมกลุ่มวนเกษตรท าให้ทราบถึงจุด
เปลี่ยนส าคัญของเกษตรกรที่หันมาปลูกพืชแบบวนเกษตร มีการสร้างการตลาดเพ่ือรองรับผลผลิตจากผล
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พลอยได้จากสวนวนเกษตร อาทิ ชาดอกกาแฟชาเปลือกกาแฟจากสวนวนเกษตร การพัฒนาผลิตภัณฑ์บ ารุงผิว
จากเปลือกกาแฟ ความส าเร็จที่เกิดจากการร่วมคิด ร่วมท าการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือการท างานแบบ           
พันธกิจสัมพันธ์ เกิดการบูรณาการงานวิจัยระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงานระดับจังหวัด ท้องถิ่น            
ภาคประชาชน และภาคเอกชนเกิดการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมมากขึ้น  

4) กลุ่มองค์กรภาคประชาสังคม มีการเชื่อมกลไกภาคีสัมพันธ์เครือข่ายสุขภาวะพ้ืนที่ภาคเหนือ
โดยการเชื่อมกลไกภาควิชาการและภาคประชาสังคมเพ่ือจัดท าระบบข้อมูลต าบล ข้อมูลเชิงประเด็นและชุด
ความรู้ในการสร้างการเรียนรู้ต่อยอดขยายผลในระดับภูมิภาคโดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นกลไก
สนับสนุนทางวิชาการอย่างต่อเนื่องและยาวนานจนเกิดเป็นความร่วมมือในระดับภูมิภาค ด้านเกษตรอาหาร
ปลอดภัย ประเด็นสังคมวัฒนธรรมล้านนา ประเด็นธรรมชาติและสิ่งเเวดล้อม ประเด็นชาติพันธุ์และประเด็น
ปัจจัยเสี่ยงทางด้านสุขภาพ ทถักทอเป็นเครือข่ายระดับภูมิภาคร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมในระดับ ต าบล 
อ าเภอ จังหวัด 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
3.1-3(1) รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา

ท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 
 4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองโดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 

จากการออกแบบการการท างานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยฯ และองค์กรท้องถิ่นในพ้ืนที่เป้าหมาย
ทั้งระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด ช่วยให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนา 
ท้องถิ่นร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยฯ และองค์กรท้องถิ่นในพ้ืนที่เป้าหมายท าให้ชุมชนหรือองค์กรสามารถ
สร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองโดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องยั่งยืน 
มีดังนี้  

1. โครงการพัฒนานวัตกรรมรูปแบบการสร้างรายได้ด้วยเกษตรมูลค่าสูงจากระบบวนเกษตร            
บนทิวเขาผีปันน้ าตะวันออกในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์บนวิถีการอนุรักษ์พื้นที่ป่าไม้อย่างยั่งยืน ทุนวิจัย
โครงการ  ท้าทายไทยปีที่ 2  กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเกษตรกร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผลการด าเนินงาน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าไปร่วมด าเนินงานตามโครงการฯมีการแผนที่แนวเขตของ
พ้ืนที่ระบบวนเกษตรและพ้ืนที่ป่าไม้ ตามทิวเขาผีปันน้ าตะวันออกในเขตจังหวัดอุตรดิตถ์  การใช้ที่ดินที่เกิดขึ้น
ระหว่างปี พ.ศ. 2540-2560 แนวโน้มการใช้ประโยชน์ที่ดินในอนาคตอีก 10 ปีข้างหน้า ใน พ.ศ.2570 และ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินระหว่าง พ.ศ. 2560-2570 มีการพัฒนาชุดความรู้                 
จากประวัติศาสตร์การรวมกลุ่มวนเกษตร จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นการศึกษาการฟ้ืนตัวของระบบวนเกษตรที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในด้านกายภาพ ด้านเศรษฐกิจและด้านสังคม 

2. โครงการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนโครงการตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2562 กลุ่มเป้าหมาย คือ จังหวัดอุตรดิตถ์ 1.อ าเภอเมือง 
ต าบลบ้านเกาะ 2.อ าเภอลับแล ต าบลไผ่ล้อม และต าบลแม่พูล 1.อ าเภอตรอน ต าบลบ้านแก่ง 1.อ าเภอทอง
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แสนขัน ต าบลผักขวง  จังหวัดแพร่ 1.อ าเภอเมือง ต าบลแม่หล่ายและต าบลวังธง  2. อ าเภอหนองม่วงไข่ 
ต าบลหนองม่วงไข่ 4.อ าเภอเด่นชัย ต าบลไทรย้อย 5.อ าเภอสอง ต าบลแดนชุมพล จังหวัดน่าน 6.อ าเภอเมือง 
ต าบลบ่อสวก บ้านซาวหลวง และบ้านนาปงพัฒนา 7.อ าเภอภูเพียง ต าบลฝายแก้ว บ้านปัวชัย 8.อ าเภอบ้าน
หลวง ต าบลบ้านพ้ี บ้านพ้ีเหนือ และต าบลบ้านฟ้า บ้านทุ่งข่า  ผลการด าเนินงานเป็นการพัฒนาและการ
ออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์เพ่ือให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ชุมชนสามารถน าตราสินค้าไปใช้ในการ
ส่งเสริมการตลาด และบรรจุภัณฑ์มีความโดดเด่นและตรงกับความต้องการของตลาด และกลุ่มผลิตภัณฑ์
ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ต่อปี 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
3.1-4(1) รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2562 
3.1-4(2) รายงานสังเคราะห์ผลการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ

พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563 
 
 

5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรอย่างเข้มแข็ง 
จากการออกแบบการท างานเพ่ือสร้างกลไกเชิงระบบให้มีการเชื่อมโยงกลไกสนับสนุนวิชาการระหว่าง

มหาวิทยาลัยราชภัฏกับเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นคู่ความร่วมมือท าให้เห็นถึงพัฒนาการ         
ที่แสดงถึงความก้าวหน้าที่ชี้บ่งถึงคุณค่าและความส าคัญของการท างานแบบคู่ความร่วมมือที่ช่วยให้เกิดการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยมีกลไกขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือชุมชนท้องถิ่นท่ีมีหน่วยจัดการความรู้และ
วิจัยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (TRMU) กับหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัย (RMU) ร่วมกันพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้สู่การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง การส่งเสริม
ระหว่างกันของมหาวิทยาลัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ด าเนินงานในรูปแบบการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ร่วมกับพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยแบบ
คู่ความร่วมมือที่เน้นการท างานตามบทบาทของหน่วยงานเป็นส าคัญท าให้มหาวิทยาลัยสามารถจับโจทย์ใหญ่ๆ 
ของพื้นที่ทั้งระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และสามารถบริหารงานแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ช่วยให้เกิดนวัตกรรม
การบริหารจัดการงานวิจัยในรูปแบบของแผนงาน/ชุดโครงการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาที่สนองต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาพ้ืนที่ เกิดกลไกขับเคลื่อนงานวิจัยของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
ภาคีคู่ความร่วมมือเพ่ือการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ผลการด าเนินงานดังกล่าวช่วยให้เกิดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
ร่วมกันอย่างมากทุกมิติ การเกิดนวัตกรรม องค์ความรู้ ชุดความรู้ สู่การขับเคลื่อนเชิงนโยบายทั้ งระดับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด กลุ่มจังหวัด เกิดการสร้างคน สร้างงาน 
สร้างเครือข่ายทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรภาคี ร่วมถึงการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเชิงพ้ืนที่ เพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน เกิดเครือข่ายที่เป็นกลไกการท างานเพ่ือ
สนับสนุนข้อมูลโจทย์หรือประเด็นส าคัญของพ้ืนที่ มีการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน
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ระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือ
ชุมชน/องค์กรอย่างเข้มแข็ง ดังนี้ 

1. โครงการการบริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
(แก้ไขปัญหาความยากจน)  ผลการด าเนินงานโครงการประชาชนกลุ่มเป้ าหมายมีรายได้เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ 30 ของผู้เข้าร่วมโครงการ และสามารถลดรายจ่ายในการด ารงชีวิตลงได้ 

2. โครงการพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน  ผลการด าเนินงานโครงการเกิดกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมข้ึนไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ต่อปี 

3. โครงการพัฒนาชุมชนต้นแบบตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนท้องถิ่น  ผลการ
ด าเนินงาน  ให้กลุ่มเป้าหมายสามารถน าความรู้ด้านการเกษตรที่หลากหลายที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวันได้
ชุมชนเกิดการเรียนรู้ การสืบสาน และการต่อยอดการด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

4. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรกลุ่มธุรกิจผู้ประกอบการภูมิภาคเหนือ และพัฒนารูปแบบการ
ท่องเที่ยวในเขตพ้ืนที่ อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน  ผลการด าเนินงาน ผู้ผ่านการอบรมสามารถใช้ความรู้ด้านต่าง  ๆ    
ด้านการท่องเที่ยว ได้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ สามารถ ส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เพ่ิมข้ึน และ
เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวของจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน ทั้งยังเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่คนในพ้ืนที่อย่าง
ยั่งยืน 

5. โครงการบูรณาการการส่งเสริมความรัก ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่
ของตนเองและผู้อ่ืน  ผลการด าเนินงานท าให้ประชาชนที่เข้ารับการอบรม สามารถสื่อสารให้คนอ่ืน เข้าใจถึง
ความส าคัญของความรักและความสามัคคีในชุมชน การเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตอาสา และความเสียสละของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศชาติ 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นสร้างต าบลน่าอยู่ต าบลสุขภาวะ      
ทั่วประเทศจังหวัดอุตรดิตถ์  ผลการด าเนินงานท าให้ประชาชนในพ้ืนที่เป้าหมายมีความสัมพันธ์กันในชุมชน
เพ่ือการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีข้ึนของคนในชุมชน  

7. โครงการปฏิบัติภารกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกับชุมชนของหน่วยงานระดับคณะ
อาจารย์และนักศึกษา ผลการด าเนินงานท าให้เกิดความตระหนักและส านึกในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ของท้องถิ่นและชุมชนหน่วยงานภาคีเครือข่าย สามารถบูรณาการการท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลโดยมุ่งเน้นประโยชน์และการแก้ไขปัญหาของชุมชนและท้องถิ่นโครงการ 

8. โครงการพัฒนาผู้น าบุคลากรวิจัยเชิงพ้ืนที่ผ่านการสร้างงานวิจัยเพ่ือชุมชน สังคม ท้องถิ่น 

ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ๑.ได้รูปแบบกิจกรรมเสริมสมรรถนะผู้น าบุคลากรวิจัยเพ่ือการพัฒนา

ระบบบริหารงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกับชุมชนท้องถิ่นโดยกระบวนการจัดการเรียนรู้

แบบมีส่วนร่วม ผลการด าเนินงานท าให้เกิดระบบและกลไกการบริหารงานพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับ

สังคม  คู่มือเครื่องมือที่ใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับสังคม  เกิดกลุ่ม

วิจัยที่ตรงตามเอกลักษณ์ (identity) ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการวิจัยของบุคลากรทุกคณะสอดคล้องกับ

ศักยภาพความเชี่ยวชาญตามทุนเดิมที่มีและสนองต่อสภาพปัญหาความต้องการของพ้ืนที่อย่างแท้จริง และได้
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กลไกการประสานความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏผ่านทางหน่วยจัดการงานวิจัยกับองค์กรท้องถิ่น

เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม และสามารถพัฒนาให้เกิดความร่วมมือในประเด็นอ่ืนๆ ต่อไป 

9. โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนส่งเสริมเศรษฐกิจท้องถิ่นสร้างต าบลน่าอยู่ต าบลสุขภาวะ      

ทั่วประเทศจังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการด าเนินงานประชาชนในพื้นท่ีเป้าหมายมีสุขภาวะที่ดีข้ึน 

10. โครงการพัฒนาศักยภาพกลไกสนับสนุนภาคีพลเมืองอาสาประชารัฐสานต่อภารกิจการ

เสริมสร้างสังคมสุขภาวะจังหวัดอุตรดิตถ์ ได้ระบบมีข้อมูลพลเมืองอาสาประจ าจังหวัดที่เป็นปัจจุบัน 

11. มีระบบฐานข้อมูลประชาชนที่อยู่ภาวะยากล าบากและกลุ่มเปราะบางที่ได้รับการตรวจสอบ

และยืนยันข้อมูลกลั่นกรองแล้ว 1 ระบบต่อจังหวัด  ผู้ยากล าบากผู้ทอดทิ้งได้รับการช่วยเหลือเป็นรายบุคคล

ด้วยมาตรการที่เหมาะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 จากฐานข้อมูลที่ได้รับการตรวจสอบและยืนยันข้อมูล

กลั่นกรองแล้ว  มีบันทึกเรื่องราวผู้ยากล าบากจ านวน 10 เรื่อง  มีพิกัดGPS ของพ้ืนที่พิบัติภัยทุกอ าเภอในแต่

ละจังหวัด  มีmodel ของการจัดการพิบัติภัยโดยชุมชน จ านวน 2 model ทุกจังหวัด  .มีบันทึกเรื่องราว

สังเคราะห์พิบัติภัยจ านวน 2 เรื่องทุกจังหวัด และระบบบริหารจัดการ “กองทุนประชารัฐเพ่ือสังคม” 1 ระบบ

ทุกจังหวัด 

12. โครงการสังเคราะห์ผลงานวิจัยและเสริมพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพ่ือการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่  ผลการด าเนินงาน รูปแบบการเป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม ตามบริบทของ
แต่ละมหาวิทยาลัย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏอย่างน้อย 10 แห่ง มีการพัฒนาระบบและกลไกทางวิชาการ
ในการสนับสนุนงานวิจัยเชิงพ้ืนที่  เครือข่ายนักวิจัยเชิงพ้ืนที่และเครือข่ายผู้บริหารมีความร่วมมือในการจัดการ
เรียนรู้ส าหรับนักศึกษา โดยเฉพาะการเกิดหลักสูตรจากปฏิบัติการจริงของระบบการจัดการสุขภาวะชุมชน 
น ามาเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ การฝึกอบรมร่วมกับชุมชนท้องถิ่นรวมถึงการน ามาบูรณาการร่วมกับ      
พันธกิจ การวิจัย การบริการวิชาการ  ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎี
ใหม่  ผลงานวิจัยจากเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ถูกยกระดับเป็นประเด็นสาธารณะทางสังคมถูกน าไป
ขับเคลื่อนโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการตีพิมพ์เผยแพร่ตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  ข้อเสนอแนวทางและนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการพัฒนา
เฉพาะเรื่อง เฉพาะประเด็นในเชิงระบบ เพ่ือใช้การจัดการตนเองของชุมชนตั้งแต่ระดับต าบล อ าเภอ จังหวัด 
ภูมิภาคหรือภูมินิเวศ เป็นอย่างน้อย 

13. โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่แบบบูรณา
การมีการน าองค์ความรู้และนวัตกรรมจากการถ่ายทอดสู่การใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในต าบลป่าเซ่า 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ต าบลคุ้งตะเภา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ และอ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
การด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเ พ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  ท าให้ เกิด             
ผลกระทบที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมและชุมชนอย่างเข้มแข็งและยั่งยืนดังนี้ 

14. ประชาชนที่เข้ารับการอบรมตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์สามารถ
สื่อสารให้คนอ่ืนเข้าใจถึงความส าคัญของความรักและความสามัคคีในชุมชน การเป็นพลเมืองที่ดี มีจิตอาสา 
และความเสียสละของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประเทศชาติ 
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15. กลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่และน่านเกิดการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน        
มีแบรนด์หรือตราสินค้าที่สามารถน าไปใช้ส่งเสริมการตลาดอย่างน้อย 1 รูปแบบ/กลุ่ม รวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 
15 แบรนด์ ได้บรรจุภัณฑ์มีความโดดเด่นอย่างน้อย 3 รูปแบบ/กลุ่มรวมทั้งสิ้นไม่น้อยกว่า 15 รูปแบบ เกิดการ    
บูรณาการฯ กับ 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจ หลักสูตรการตลาด  หลักสูตรคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ฯลฯ 

16. เกิดการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ยกระดับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมโดยใช้การวิจัย 
บริการวิชาการร่วมกับการเรียนการสอนและงานพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือแก้ปัญหาความยากจนในเขตพ้ืนที่จังหวัด
อุตรดิตถ์  แพร่ น่าน 

17. เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
แพร่และน่าน 

18. เกิดศูนย์การเรียนรู้การผลิตไม้ผลคุณภาพในจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่และน่าน 
19. มีระบบฐานข้อมูล (Big data) ของพ้ืนที่บริการเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือช่วยตัดสินใจในการวาง

แผนการพัฒนาท้องถิ่นตามบทบาทและศักยภาพของมหาวิทยาลัยในจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่และน่าน 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
3.1-5(1) รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2562-2563 
  
 

6. เกิดชุมชนต้นแบบด้านการพึ่งพาตนเองอย่างย่ังยืน ที่มีคณะและมหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบ 
ร่วมในการพัฒนาอย่างน้อย 1 ชุมชน  

การออกแบบการท างานที่ผูกโยงกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยให้
เชื่อมโยงและบูรณาการกับพันธกิจปกติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีกลไกการจัดการกลางที่เชื่อมโยงระบบ
การท างานขององค์กรทั้งในส่วนของสถาบันวิจัยและพัฒนาเองและหน่วยงานสนับสนุนภายในมหาวิทยาลัยที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานองค์กรภาคีคู่ความร่วมมือโดยมีการประสานเครือข่ายความร่วมมือในการ
ท างานเชิงสานประโยชน์ร่วมกันมีการบูรณาการงานและข้อมูลร่วมกันตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่การวิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาและความต้องการของชุมชนท้องถิ่นเพื่อแสดงให้เห็นผลการท างานในภาพรวมของทั้งพ้ืนที่ที่
ส่งผลต่อการประเมินสถานการณ์และการก าหนดนโยบายหรือแผนงานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ    
ได้ตรงตามความต้องการของพ้ืนที่ การจัดท าแผนแบบบูรณาการที่มีการประสานสู่ เป้าหมายร่วมกัน           
อย่างชัดเจนเพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถท างานร่วมกันอย่างบูรณาการเพ่ือน านโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่าง
แท้จริงโดยบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า และร่วมพัฒนาเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น   
ที่มีมหาวิทยาลัยท าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็งและยั่งยืน      
และพร้อมเป็นต้นแบบขยายผลเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

กรณีตัวอย่างการชุมชนต้นแบบการขับเคลื่อนงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ      
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ต าบลคอรุม อ าเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์เป็นชุมชนต้นแบบในการจัดการตนเอง มีหน่วย
จัดการความรู้และวิจัยชุมชน (TRMU) ที่ด าเนินงานร่วมกับมหาวิทยาลัยมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2551          
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ซึ่งอบต.คอรุม เป็นหนึ่งใน 30 ต าบลน าร่องด้วยการร่วมออกแบบด้วยการร่วมออกแบบด าเนินการกับ
มหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่ายเชื่อมโยงการท างานกับต าบลและเครือข่ายภาคประชาชนจากเดิมที่ยังไม่มี
ความชัดเจนในระบบฐานข้อมูลขาดกลไกท่ีเป็นระบบในการเชื่อมข้อมูลการท างานของ อปท.กับภาคีเครือข่าย 
แต่จากกระบวนการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วมกับคู่ความร่วมมือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และภาคี ช่วยให้
เกิดการเรียนรู้ร่วมกันน าสู่การพัฒนาการท างานอย่างเป็นระบบมีหน่วยจัดการงานวิจัยของคณะเป็นแกนเชื่อม
กับทีมวิชาการของ อปท.และเครือข่ายภาคประชาชน ภาคีกับภาคสนับสนุนและผู้เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง       
ซึ่งต าบลคอรุมเป็นพ้ืนที่ด าเนินงานของหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ที่เชื่อมการด าเนินงานร่วมกับทีมวิชาการของต าบลที่มีกลไกเชิงระบบพัฒนาต่อเนื่อง  

ช่วงแรก (2552 – 2553) ของการด าเนินงานได้เน้นการสร้างความเข้าใจแก่ชุมชน และการด าเนิน
นโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม โดยการจัดเก็ข้อมูลและสถานการณ์สุขภาวะของคนในต าบลและน ามาจัดท า
ระบบฐานข้อมูล RECAP และTCNAP ข้อมูลแหล่งเรียนรู้ ข้อมูลทุนและศักยภาพชุมชน ข้อมูลแผนชุมชนของ
แต่ละหมู่บ้าน นอกจากนั้นต าบลยังได้มีการเปิดศักยภาพต าบลโดยได้มีกิจกรรมค้นหาแหล่งเรียนรู้และถอด
บทเรียนประสบการณ์ความส าเร็จ และได้จัดเป็นระบบต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกันทั้งต าบล จากนั้นก็ได้น าข้อมูล
ปัญหาความต้องการที่มีอยู่น ามาจัดท าแผนพัฒนาต าบลเพ่ือน าสู่การปฏิบัติ 

ผลการด าเนินงานได้ท าให้ชุมชนได้เรียนรู้และเข้ามามีส่วนระบบฐานข้อมูลชุมชนในเรื่องสุขภาวะ  
และเกิดการพัฒนาทีมวิชาการของ อบต.ที่เชื่อมกับมหาวิทยาลัยและภาคีอย่างเป็นระบบมีทีมแกนน า
ขับเคลื่อนระบบหน่วยจัดการความรู้และวิจัยชุมชน (TRMU) ที่เป็นต้นแบบที่ดีคอยประสานการท างานร่วมกับ
หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ (RMU) ของมหาวิทยาลัย ท างานเป็นคู่ความร่วมมือที่หนุนเสริมซึ่ง
กันและกันในการร่วมกันพัฒนาโครงการสร้างสรรค์ด้านสุขภาวะชุมชน มีกรณีตัวอย่างผลงานเด่นมากมาก เช่น 
กิจกรรมการสร้างสุขภาวะวัยเตาะแตะในศูนย์เด็กเล็กชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว กิจกรรม
ท่องเที่ยวเครือข่ายสีเขียววิสาหกิจชุมชน การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประชุมสัมมนา ชุดโครงการวิจัย
และพัฒนาระบบกลไกการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับมหา
วิทยาราชภัฏและภาคี การจัดการข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวชุมชนพ้ืนที่ต าบลคอ
รุม อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ โรงเรียนล าดวนวัยใส ส่งผลให้เกิดการยกระดับคุณภาพในทุกมิติ เกิดการ
ขยายผลการด าเนินงานต่อเนื่อง และในปี 2562 มหาวิททยาลัยร่วมกับเครือข่ายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
พ้ืนที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ (อุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน) ด าเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลต าบลเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นโดยหลักพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือชุมชนท้องถิ่นภายใต้ โครงการตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์โดยมี อบต.คอรุม ร่วมออกแบบและเป็นต าบลต้นแบบ/พ่ีเลี้ยงในการ
จัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ระดับหมู่บ้าน เพ่ือน าสู่การพัฒนาร่าง
แผนพัฒนาหมู่บ้าน ต าบลและอ าเภอประจ าปี 2563-2564 ต่อไป 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 3.1-1(1) หนังสือนวัตกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยของ สานพลังวิจัยมหาวิทยาลัยคู่ชุมชนท้องถิ่น 

3.1-1(2) รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562-2563 
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สรุปตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6 บรรลุ  5 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



210 
 

ตัวบ่งช้ีที่ 3.2   จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
 ความสัมพันธ์กับชุมชน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชนที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 

 
จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  x 100 
 จ านวนชุมชนเป้าหมายทั้งหมด 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  

ร้อยละของชุมชนเปา้หมายทีไ่ดร้ับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

x 5 
ร้อยละจ านวนกลุ่มเปา้หมายทีไ่ด้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชนที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 

จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

ชุมชน 69 

จ านวนชุมชนเป้าหมายทั้งหมด ชุมชน 116 
ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

ร้อยละ 59.48 

ร้อยละจ านวนกลุ่มเปา้หมายทีไ่ด้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามแผนเสริมสรา้งความสัมพันธ์กับชุมชนที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 

ร้อยละ 20 

คะแนนที่ได้ คะแนน 5 
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ข้อมูลประกอบ 

ที ่ ชุมชนเป้าหมายทั้งหมด 
ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา      
อย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง

ความสัมพันธก์ับชมุชน 
พ้ืนที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

1 ต.บ้านเกาะ       อ.เมือง  จ.อุตรดติถ ์ √ 
2 ต.หาดกรวด      อ.เมือง  จ.อุตรดติถ ์ √ 
3 ต.ป่าเซ่า          อ.เมือง  จ.อุตรดติถ ์ √ 
4 ต.ด่านนาขาม    อ.เมือง  จ.อุตรดติถ ์ √ 
5 ต.ท่าอิฐ           อ.เมือง  จ.อุตรดติถ ์ √ 
6 ต.วังกะพี้         อ.เมือง  จ.อุตรดติถ ์ √ 
7 ต.ผาจุก           อ.เมือง  จ.อุตรดติถ ์ √ 
8 ต.คุ้งตะเภา       อ.เมือง  จ.อุตรดติถ์     √ 
9 ต.ง้ิวงาม          อ.เมือง  จ.อุตรดติถ ์ √ 
10 ต.บ้านด่าน       อ.เมือง  จ.อุตรดติถ ์ √ 
11 ต.หาดงิ้ว         อ.เมือง  จ.อุตรดติถ ์ √ 
12 ต.น้ าริด          อ.เมือง  จ.อุตรดติถ ์ √ 
13 ต.แสนตอ        อ.เมือง  จ.อุตรดติถ ์ √ 
14 ต.วังดิน          อ.เมือง  จ.อุตรดติถ ์ √ 
15 ต.บ้านแก่ง       อ.ตรอน  จ.อุตรดติถ ์ √ 
16 ต.น้ าอ่าง         อ.ตรอน  จ.อุตรดติถ ์ √ 
17 ต.หาดสองแคว  อ.ตรอน  จ.อุตรดติถ ์ √ 
18 ต.ข่อยสูง        อ.ตรอน  จ.อุตรดติถ ์ √ 
19 ต.วังแดง         อ.ตรอน  จ.อุตรดติถ ์ √ 
20 ต.ไผ่ล้อม        อ.ลับแล  จ.อุตรดติถ ์ √ 
21 ต.แม่พูล         อ.ลับแล  จ.อุตรดติถ ์ √ 
22 ต.ชัยจุมพล      อ.ลับแล  จ.อุตรดติถ ์ √ 
23 ต.ทุ่งยั้ง          อ.ลับแล  จ.อุตรดติถ ์ √ 
24 ต.พระเสดจ็     อ.ลับแล  จ.อุตรดติถ ์ √ 
25 ต.หัวดง          อ.ลับแล  จ.อุตรดติถ ์ √ 
26 ต.ศรีพนมมาศ    อ.ลับแล  จ.อุตรดติถ ์ √ 
27 ต.ด่านแม่ค ามัน   อ.ลับแล  จ.อุตรดติถ ์ √ 
28 ต.นานกกก        อ.ลับแล  จ.อุตรดติถ ์ √ 
29 ต.ฝายหลวง       อ.ลับแล  จ.อุตรดติถ ์ √ 
30 ต.ท่ามะเฟือง      อ.พิชัย จ.อุตรดติถ ์ √ 
31 ต.ไร่อ้อย           อ.พิชัย จ.อุตรดติถ ์ √ 
32 ต.บ้านหม้อ        อ.พิชัย จ.อุตรดติถ ์ √ 
33 ต.คอรุม            อ.พิชัย จ.อุตรดติถ ์ √ 
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ที ่ ชุมชนเป้าหมายทั้งหมด 
ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา      
อย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง

ความสัมพันธก์ับชมุชน 
34 ต.นาอิน            อ.พิชัย จ.อุตรดติถ ์ √ 
35 ต.พญาแมน        อ.พิชัย จ.อุตรดติถ ์ √ 
36 ต.นายาง            อ.พิชัย จ.อุตรดติถ ์ √ 
37 ต.ท่าสัก            อ.พิชัย จ.อุตรดติถ ์ √ 
38 ต.บ้านดารา        อ.พิชัย จ.อุตรดติถ ์ √ 
39 ต.ในเมือง           อ.พิชัย จ.อุตรดติถ ์ √ 
40 ต.บ้านฝาย         อ.น้ าปาด  จ.อุตรดติถ ์ √ 
41 ต.น้ าไคร้            อ.น้ าปาด  จ.อุตรดติถ ์ √ 
42 ต.ท่าแฝก           อ.น้ าปาด  จ.อุตรดติถ ์ √ 
43 ต.แสนตอ           อ.น้ าปาด  จ.อุตรดติถ ์ √ 
44 ต.น้ าไผ่              อ.น้ าปาด  จ.อุตรดติถ ์ √ 
45 ต.เด่นเหล็ก         อ.น้ าปาด  จ.อุตรดติถ ์ √ 
46 ต.ผักขวง            อ.ทองแสนขัน  จ.อุตรดติถ ์ √ 
47 ต.บ่อทอง           อ.ทองแสนขัน  จ.อุตรดติถ ์ √ 
48 ต.น้ าพี้              อ.ทองแสนขัน  จ.อุตรดติถ ์ √ 
49 ต.ป่าคาย           อ.ทองแสนขัน  จ.อุตรดติถ ์ √ 
50 ต.นาขุม             อ.บ้านโคก  จ.อุตรดติถ ์ √ 
51 ต.บ้านโคก          อ.บ้านโคก  จ.อุตรดติถ ์ √ 
52 ต.ม่วงเจ็ดต้น       อ.บ้านโคก  จ.อุตรดติถ ์ √ 
53 ต.สองคอน          อ.ฟากท่า  จ.อุตรดติถ ์ √ 
54 ต.บ้านเสี้ยว         อ.ฟากท่า  จ.อุตรดติถ ์ √ 
55 ต.ฟากท่า            อ.ฟากท่า  จ.อุตรดติถ ์ √ 
56 ต.จริม                อ.ฟากท่า  จ.อุตรดติถ ์ √ 
57 ต.นางพญา          อ.ฟากท่า  จ.อุตรดติถ ์ √ 
58 ต.หาดล้า            อ.ท่าปลา  จ.อุตรดติถ ์ √ 
59 ต.ร่วมจติ            อ.ท่าปลา  จ.อุตรดติถ ์ √ 
60 ต.ท่าปลา            อ.ท่าปลา  จ.อุตรดติถ ์ √ 
61 ต.ผาเลือด           อ.ท่าปลา  จ.อุตรดติถ ์ √ 

พ้ืนที่ จังหวัดแพร่ 
62 ต.แม่หล่าย         อ.เมือง  จ.แพร ่  
63 ต.วังธง              อ.เมือง  จ.แพร ่  
64 ต.ป่าแดง          อ.เมือง  จ.แพร ่  
65 ต.นาจักร           อ.เมือง  จ.แพร ่  
66 ต.ป่าแมต           อ.เมือง  จ.แพร ่  
67 ต.สวนเขื่อน        อ.เมือง  จ.แพร ่  
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ที ่ ชุมชนเป้าหมายทั้งหมด 
ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา      
อย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง

ความสัมพันธก์ับชมุชน 
68 ต.ไทรย้อย          อ.เด่นชัย  จ.แพร ่  
69 ต.เด่นชัย            อ.เด่นชัย  จ.แพร ่  
70 ต.บ้านกลาง        อ.สอง  จ.แพร ่  
71 ต.แดนชุมพล       อ.สอง  จ.แพร ่  
72 ต.หัวเมือง          อ.สอง  จ.แพร ่  
73 ต.สะเอียบ         อ.สอง  จ.แพร ่  
74 ต.บ้านหนุน        อ.สอง  จ.แพร ่  
75 ต.ทุ้งน้าว          อ.สอง  จ.แพร ่  
76 ต.เตาปูน          อ.สอง  จ.แพร ่  
77 ต.ห้วยหม้าย      อ.สอง  จ.แพร ่  
78 ต.แม่พุง           อ.วังช้ิน  จ.แพร ่  
79 ต.บ้านกาศ        อ.สูงเม่น  จ.แพร ่  
80 ต.แม่ลานนา      อ.ลอง  จ.แพร ่  
81 ต.วังหลวง         อ.หนองม่วงไข่  จ.แพร ่  
82 ต.หนองม่วงไข่    อ.หนองม่วงไข่  จ.แพร ่  
83 ต.แม่ค ามี         อ.หนองม่วงไข่  จ.แพร ่  
84 ต.น้ ารัด           อ.หนองม่วงไข่  จ.แพร ่  
85 ต.ทุ่งแค้ว         อ.หนองม่วงไข่  จ.แพร ่  
86 ต.น้ าเลา          อ.ร้องกวาง  จ.แพร ่  

พ้ืนที่ จังหวัดน่าน 
87 ต.บ้านฟ้า       อ.บ้านหลวง  จ.น่าน  
88 ต.บ้านพี้        อ.บ้านหลวง  จ.น่าน  
89 ต.บ่อสวก       อ.เมือง  จ.น่าน  
90 ต.ฝายแก้ว      อ.ภูเพียง  จ.น่าน  
91 ต.เมืองจัง       อ.ภูเพียง  จ.น่าน √ 
92 ต.น้ าเกี๋ยน      อ.ภูเพียง  จ.น่าน  
93 ต.น้ าแก่น       อ.ภูเพียง  จ.น่าน √ 
94 ต.นาปัง         อ.ภูเพียง  จ.น่าน  
95 ต.ม่วงตึ๊ด       อ.ภูเพียง  จ.น่าน  
96 ต.กลางเวียง    อ.เวียงสา  จ.น่าน  
97 ต.ส้าน           อ.เวียงสา  จ.น่าน  
98 ต.จอมจันทร ์   อ.เวียงสา  จ.น่าน  
99 ต.น้ าปั้ว         อ.เวียงสา  จ.น่าน  
100 ต.ทุ่งศรีทอง    อ.เวียงสา  จ.น่าน √ 
101 ต.ศรีภมูิ         อ.ท่าวังผา  จ.น่าน   
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ที ่ ชุมชนเป้าหมายทั้งหมด 
ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา      
อย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง

ความสัมพันธก์ับชมุชน 
102 ต.ป่าคา         อ.ท่าวังผา  จ.น่าน  √ 
103 ต.ริม            อ.ท่าวังผา  จ.น่าน  √ 
104 ต.หมอเมือง    อ.ท่าวังผา  จ.น่าน   
105 ต.ปัว            อ.ปัว  จ.น่าน  
106 ต.สถาน         อ.ปัว  จ.น่าน  
107 ต.เจดยี์ชัย       อ.ปัว  จ.น่าน √ 
108 ต.สถาน         อ.นาน้อย  จ.น่าน  
109 ต.น้ าตก         อ.ปัว  จ.น่าน  
110 ต.บัวใหญ่       อ.ปัว  จ.น่าน √ 
111 ต.ศรีษะเกษ    อ.ปัว  จ.น่าน √ 
112 ต.เชียงของ     อ.ปัว  จ.น่าน  
113 ต.สันทะ        อ.ปัว  จ.น่าน  
114 ต.พุทธบาทเชียงคาน   อ.เชียงกลาง  จ.น่าน  
115 ต.เปือ            อ.เชียงกลาง  จ.น่าน  
116 

ต.ดงพญา        
อ.บ่อเกลือ
เหนือ   

จ.น่าน  

รวม 69 

 
 
 
สรุปตัวบ่งชี้ที่  3.2  จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

50 ชุมชน 69 ชุมชน บรรลุ 5 คะแนน 

 
 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น 

งานพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนของมหาวิทยาลัยเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  
จุดที่ควรพัฒนา - 
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องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรม และความเปน็ไทย 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7-8 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. ก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพ่ือการพัฒนาต่อยอด
และสร้างคุณค่า ตามจุดเน้นของสถาบัน 

2. จัดท าแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

3. มีการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการ
วิชาการ ซึ่งน าไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม 

4 .  ก ากับติดตามให้ มี การด า เนินงาน และประเมินความส า เร็ จตามตั วบ่ งชี้ ของแผน 
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และรายงานต่อผู้บริหารสถาบัน 

5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยต่อสาธารณชน 
7.  มีผลงานการสร้ า งแหล่ ง เรี ยนรู้หรื อชุมชนต้นแบบ หรือองค์ความรู้หรือนวัตกรรม 

ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยให้สอดรับกับสังคมสมัยใหม่  
8. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
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ผลการด าเนินงาน 
1. ก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพื่อการพัฒนา     

ต่อยอดและสร้างคุณค่า ตามจุดเน้นของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยโดยกองศิลปวัฒนธรรม ได้มีการก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

และความเป็นไทย โดยการก าหนดปรัญชา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน และจัดท าแผนท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพ่ือการพัฒนาต่อยอดและสร้างคุณค่าตามจุดเน้นของมหาวิทยาลัย
ภายใต้แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
4.1-1(1) แผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
4.1-1(2) แผนปฏิบัติราชการกองศิลปวัฒนธรรม 
 
 
2. จัดท าแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และก าหนดตัวบ่งชี้ วัดความส าเร็จ          

ตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
  มหาวิทยาลัยโดยกองศิลปวัฒนธรรม ได้จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย
โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จของแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมดังนี้  
วัตถุประสงค์ของแผน 
     วัตถุประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมตามวัฒนธรรมประเพณีไทยให้กับนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้ เรียนรู้และสืบทอดกิจกรรมทาง
พระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
      วัตถุประสงค์ที่ 2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือการศึกษาพัฒนาและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่นให้กับนักศึกษาและผู้สนใจ  

      วัตถุประสงค์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือบูรณาการการ
เรียนการสอนและการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

      วัตถุประสงค์ที่ 4 สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  

ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผน 

  1. มีการจัดโครงการ/กิจกรรม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 15 โครงการ 

  2. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 2,000 คน 

  3. มีโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  

  4. ร้อยละ100 ของโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
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       และมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณในการด าเนินการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามที่
ก าหนดไว้ในแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นเงิน 784,100 บาท  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
4.1-2(1)  แผนปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ . 2563  
 
 
3. มีการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการ

วิชาการ ซึ่งน าไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม 
  มหาวิทยาลัยโดยกองศิลปวัฒนธรรม ได้มีการด าเนินกิจกรรม/โครงการเพ่ือบูรณาการงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนเพ่ือสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 

1. โครงการจัดนิทรรศการวัฒนธรรมท้องถิ่น “ภาพเก่า เล่าเรื่อง เมืองอุตรดิตถ์”  ร่วมกับสาขาวิชา
การจัดการวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เพ่ือส่งเสริมองค์
ความรู้ด้านประวัติศาสตร์อุตรดิตถ์ ผ่านการจัดแสดงนิทรรศการ และเพ่ือส่งเสริมพ้ืนที่การเรียนรู้ให้แก่
นักศึกษา และผู้ที่สนใจ โดยนักศึกษาเป็นผู้คัดเลือกภาพ ติดภาพ และเลือกพ้ืนที่จัดแสดง ณ อาคาร 1         
กองศิลปวัฒนธรรม และจัดให้มีพิธีเปิดนิทรรศการ โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัตถา  กรพิทักษ์ 
รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี นอกจากนี้นักศึกษายังเป็นผู้น าชมและบรรยายข้อมูลเกี่ยวกับภาพเก่า        
ซึ่งเป็นภาพที่อดีตผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม (อาจารย์ประพัฒน์  กุสุมานนท์)  เป็นผู้ถ่ายภาพและเก็บ
รักษาไว้ในอาคาร 1 หลังจากที่นักศึกษาได้น าชมภาพเก่าของเมืองอุตรดิตถ์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ยังได้ น าการ
แสดงด้านศิลปวัฒนธรรม “ตีลาย” ซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้ด้วยมือเปล่า มาแสดงให้ชมอีกด้วย 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวดแผนไทยพ้ืนบ้าน” เป็นโครงการที่จัดขึ้นร่วมกับ หลักสูตร
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทางด้านสุขภาพให้ผู้เข้าร่วมอบรมน าการนวดตัวและนวดเท้าเพ่ือสุขภาพมาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้สอดคล้อง 
กับภาวะเศรษฐกิจ และสังคม โดยการเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญมาบรรยายและฝึกปฏิบัติ จ านวน 
7 วัน 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการประดิษฐ์หัวผีตลก เป็นโครงการที่จัดให้กับนักศึกษาและผู้ที่ ณ 
ศาลาเอนกประสงค์ (ศาลาส้ม) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สนใจเพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา
และผู้ที่สนใจได้เรียนรู้ถึงความส าคัญของมรดกภูมิปัญญาท้องถิ่น  เกี่ยวกับการประดิษฐ์หัวผีตลก ตลอดจน
ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของท้องถิ่น อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โดยการเชิญวิทยากรจากท้องถิ่นมา
บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการประดิษฐ์หัวผีตลก 

4. โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต เป็นโครงการที่จัดขึ้นร่วมกับหลักสูตรสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์  
ณ วัดม่อนใหญ่ อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 2 คืน 3 วัน เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมจัดกิจกรรม
ตักบาตรพระสวดมนต์ ปฏิบัติธรรม อีกท้ังเพ่ือเป็นการส่งเสริมวิถีพุทธตามแบบประเพณีไทย โดยมีการไหว้พระ 

http://esar.uru.ac.th/2557/user/doc/835_osqSPtrYrP.pdf
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รักษาศีล สวดมนต์ ฟังธรรม สนทนาธรรมเจริญสมาธิ  พัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมในเรื่องการเจริญสติ 
ปัญญาให้เหมาะสมกับการปฏิบัติตนในวิชาชีพครูของนักศึกษา  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
4.1-3(1) ผลการด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการบูรณาการการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 

 
 

4. ก ากับติดตามให้ มีการด าเนินงาน และประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน 
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และรายงานต่อผู้บริหารสถาบัน 
 มหาวิทยาลัยโดยกองศิลปวัฒนธรรมวัฒนธรรมได้มีการก ากับติดการการด าเนินงาน และประเมิน
ความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และรายงานต่อผู้บริหารโดยการจัดท า
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นรายไตรมาส 12 เดือน 
และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นรายไตรมาส 
6 เดือน ท าให้ทราบถึงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ดังนี้  
 
ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  เอกสารแนบหมายเลข 4.1-4(1) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย 

บรรลุ /  
ไม่บรรลุ 

เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการ/กิจกรรม 16 โครงการ 15 โครงการ ไม่บรรลุ 

เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม 

2,000 คน 4,353 บรรลุ 

เชิงคุณภาพ: ร้อยละของโครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 80  93.75 บรรลุ 

เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 93.75 ไม่บรรลุ 
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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารแนบหมายเลข 4.1-4(2) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย 

บรรลุ /  
ไม่บรรลุ 

เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการ/กิจกรรม 15 โครงการ 11 โครงการ ไม่บรรลุ 

เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม 

2,000 คน 2,386 บรรลุ 

เชิงคุณภาพ: ร้อยละของโครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 80  100 บรรลุ 

เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 100 บรรลุ 

 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
4.1-4(1) แบบติดตามผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 
4.1-4(2) แบบติดตามผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 

5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
มหาวิทยาลัย โดยกองศิลปวัฒนธรรมได้ มีการน าผลการประเมินไปรับปรุ งแผนกิจกรรม                  

ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยการประสานการด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมกับคณะกรรมการ 
ตลอดจนหลักสูตรต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดท าแผนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยและ
ประสานคณะกรรมการพิจารณาการด าเนินโครงการ/กิจกรรมต่อไป 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
4.1-5(1) ร่างแผนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 

6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยต่อสาธารณชน 
  มหาวิทยาลัยโดยกองศิลปวัฒนธรรมได้มีการเผยแพร่การจัดกิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยได้มีการจัดท าเว็บไซต์เผยแพร่
การจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย  นอกจากนี้กองศิลปวัฒนธรรมได้มีการเผยแพร่กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมผ่าน Facebook ชื่อกองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ facebook ชมรม
พุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

. 



220 
 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
4.1-6 (1) เว็บไซต์มหาวิทยาลัย  
4.1-6(2) facebook กองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
4.1-6(3) facebook ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
 
7.  มีผลงานการสร้างแหล่งเรียนรู้หรือชุมชนต้นแบบ หรือองค์ความรู้หรือนวัตกรรม 

ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยให้สอดรับกับสังคมสมัยใหม่  
มหาวิทยาลัยโดยกองศิลปวัฒนธรรมมีการพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและความ

เป็นไทยภายในหน่วยงานโดยจัดให้มีโครงการนิทรรศการ “ภาพเก่า เล่าเรื่อง เมืองอุตรดิตถ์” ร่วมกับหลักสูตร
การจัดการวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และจัดให้การติดตั้งนิทรรศการเป็นระยะเวลา 3 
เดือน เพ่ือให้นักศึกษาภายในหลักสูตรได้มีโอกาสได้เรียนรู้หลักการจัดนิทรรศการและการน าชมนิทรรศการ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
4.1-7(1) ภาพถ่ายโครงการนิทรรศการ “ภาพเก่า เล่าเรื่อง เมืองอุตรดิตถ์” 
 
 
8. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับ               

ในระดับชาติ 
-  

 
 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 บรรลุ 5 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uru.ac.th/index.php
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B9%8C/500089406751105?fref=ts
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
จ านวนองค์ความรู้ 

2 เรื่อง 
จ านวนองค์ความรู้ 

3 เรื่อง 
จ านวนองค์ความรู้ 

4 เรื่อง 
จ านวนองค์ความรู้ 

5 เรื่อง 
จ านวนองค์ความรู้ 

6 เรื่อง 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
 จ านวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือสร้างโอกาส
และมูลค่าเพ่ิม หรือน าไปใช้ประโยชน์ให้กับผู้เรียน ครอบครัว ท้องถิ่น ชุมชน สังคม และประเทศชาติ   
มีการจัดท าฐานข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 6 เรื่อง 
 
ผลการด าเนินงาน 

ที ่ องค์ความรู้ 
1 หนังสือพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์ 
2 เอกสารพิธีมอบตัวเป็นศิษย์สายพระยาพิชัยดาบหัก  

สืบทอดโดยสายสกุลเชาวนปรีชา ทายาทพระยาพิชัยดาบหัก 
3 เอกสารพิธีครอบครูศิษย์ใหม่สายพระยาพิชัยดาบหัก  

สืบทอดโดยสายสกุลเชาวนปรีชา ทายาทพระยาพิชัยดาบหัก 
4 พ็อกเก็ตบุ๊คนิทรรศการภาพเก่า เล่าเรื่อง เมืองอุตรดิตถ์ 
5 หนังสือสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่นในเขตอ าเภอท่าปลา  

จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 4.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

2 เรื่อง 5 เรื่อง บรรลุ 4 คะแนน 

 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 4 
จุดเด่น 

1. มีกิจกรรม/โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นจ านวนมาก 
จุดที่ควรพัฒนา  - 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  
 
ตัวบ่งชีท้ี ่5.1  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ 
การท างาน  

2. มีการก ากับ ติดตามให้ทุกคณะด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนด  
3. มีการก ากับ ติดตามให้ทุกคณะประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนที่ก าหนด 
4. มีการน าผลไปปรับปรุงระบบและกลไกตามข้อ 1  
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับระบบและกลไกตามข้อ 1  

 
ผลการด าเนินงาน 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ     
การท างาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นสถานศึกษาที่มีนโยบายให้ความส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้          
แบบบูรณาการกับการท างานในรูปแบบสหกิจศึกษาเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลิตบัณฑิตที่สามารถ
ท างานได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เริ่มด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรที่มีรายวิชาสหกิจศึกษาหลักสูตรแรกเมื่อปี  พ.ศ. 2552 ต่อมาในปี พ.ศ. 2555 ได้ด าเนินการพัฒนา
และปรับปรุงหลักสูตรให้มีรายวิชาสหกิจศึกษาครบทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
แห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้มีการออกข้อบังคับว่าด้วย การจัดการระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2555 
ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ในการจัดการระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐาน
ของสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้จัดตั้งศูนย์สหกิจศึกษาในปี พ.ศ. 2557 เพ่ือเป็นหน่วยงาน
กลางของมหาวิทยาลัยในการก ากับดูแลและพัฒนาระบบงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย  การเตรียมความ
พร้อมให้กับนักศึกษาและนิเทศตามมาตรฐานของสหกิจศึกษา และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในปี พ.ศ.2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ยกระดับศูนย์สหกิจศึกษา
จัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างาน ให้มีพันธกิจการขับเคลื่อนการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานและสหกิจศึกษา 
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ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา ของ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ระยะ 4 ปี 
ระหว่างปีการศึกษา 2562- 2565 เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนพันธกิจการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ท างาน โดยแผนงานเล่มนี้เป็นแผนงานปีการศึกษา 2562 มีการก าหนดโครงการและกิจกรรมในแผนงาน
ครอบคลุมพันธกิจในยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ นโยบายการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยใช้แผนงานดังกล่าวในการส่งเสริมและสนับสนุนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ท างานของคณะและหลักสูตรเพ่ือพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ตามแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยที่ได้ด าเนินการ
มาตั้งแต่ปี 2555 และได้มีการปรับปรุงด าเนินการอย่างต่อเนื่องถึงปัจจุบัน  และได้พัฒนาเป็นคู่มือสหกิจศึกษา
ของมหาวิทยาลัยใช้เป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานในรูปแบบสหกิจศึกษาของ
หลักสูตรต่างๆ ในมหาวิทยาลัย โดยมีระบบกลไกต่างๆ ในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ท างาน ดังนี้ 

1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การจัดการระบบสหกิจศึกษา พ.ศ.2555  
2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หน่วยงานและบุคลากรที่รับผิดชอบงานพัฒนา 

คุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างาน พุทธศักราช 2561 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับ

การท างาน  
4. ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 3584/2561 เรื่อง แต่งตั้งผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพ

การศึกษาบูรณาการกับการท างาน  
5. ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 3585/2561 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อ านวยการศูนย์พัฒนา

คุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างาน  
6. ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 3874/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการศูนย์

พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างาน  
7. ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 3875/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์

พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างาน  
8. ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 3879/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์

พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างาน ระดับคณะ   
9. ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 2390/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายงานสหกิจ

ศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานประจ าคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
10. ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 2391/2562 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายงานสหกิจ

ศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานประจ าคณะเกษตรศาสตร์  
11. ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 2392/2562 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายงานสหกิจ

ศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานประจ าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 



224 
 

12. ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 2393/2562 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายงานสหกิจ
ศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

13. ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 2394/2562 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายงานสหกิจ
ศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานประจ าคณะวิทยาการจัดการ   

14. ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 2395/2562 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายงานสหกิจ
ศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานประจ าวิทยาลัยนานาชาติ 

15. ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 2396/2562 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายงานสหกิจ
ศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานประจ าวิทยาลัยน่าน   

16. แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
17. แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณา

การกับการกับการท างาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
18. คู่มือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 19. ปฏิทินขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา            
ปีการศึกษา 2562 

20. ประชุมติดตาม ก ากับการด าเนินงาน ก่อน ระหว่าง และหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.1-1(1) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี 
5.1-1(2) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 20 ปี 
5.1-1(3) แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
5.1-1(4) แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หน่วยงานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา

บูรณาการกับการกับการท างาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
5.1-1(5) ข้อบังคับ / ประกาศ / ค าสั่ง สหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
5.1-1(6) ปฏิทินการด าเนินงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562 
5.1-1(7) โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะของศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและองค์กรวิชาชีพด้านสหกิจศึกษา 
5.1-1(8) คู่มือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
5.1-1(9) บันทึกการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างาน 
5.1-1(10) บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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2. มีการก ากับ ติดตามให้ทุกคณะด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้มีการก ากับและติดตามให้ทุกคณะด าเนินการเป็นไปตามแผนการ

จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานในรูปแบบสหกิจศึกษาโดยมีคู่มือสหกิจศึกษาและปฏิทินขั้นตอนการ
ด าเนินงานส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาปีการศึกษา 2562 เป็นระบบและกลไกใน
การขับเคลื่อน โดยมีศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างานเป็นหน่วยงานกลางในการก ากับ
และติดตามให้ทุกคณะด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนดดังนี้ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ด าเนินการตามข้อบังคับ ประกาศและค าสั่งของมหาวิทยาลัย           
ที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน และปฏิบัติตามคู่มือสหกิจศึกษา
และปฏิทินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยด าเนินการเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่ต้องออกปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปีการศึกษา 2562 ก่อนโดยให้ความรู้ด้านสหกิจศึกษา การจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการท างาน สมรรถนะการท างาน และส่งเสริมให้นักศึกษาติดตามผลงานสหกิจศึกษาของรุ่นพ่ี
ตลอดทั้งกระบวนการทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้มีกระบวนการน านักศึกษาเข้าร่วมงานสหกิจศึกษาที่
จัดขึ้นในระดับมหาวิทยาลัยและเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่างตั้งแต่อยู่ชั้นปีที่ 1 ถึง ปี 4 รวมทั้งได้
น านักศึกษาเข้าร่วมฟังการน าเสนอผลงานโครงงานสหกิจศึกษาของรุ่นพ่ีภายในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 1 ถึง ปี 4 
และเข้าร่วมงานเพ่ือดูการน าเสนอโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยและระดับเครือข่ายภาคเหนือ
ตอนล่าง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 จนถึงปัจจุบัน เพ่ือเรียนรู้แนวปฏิบัติและการออกปฏิบัติงานที่ดีจากรุ่นพี่และ
นักศึกษาในเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 
      การด าเนินการก่อนที่นักศึกษาจะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางหลักสูตรได้มีการเตรียมความพร้อม
และปรับความรู้เฉพาะให้แก่นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน นอกจากท่ีทางมหาวิทยาลัยมีการเตรียมความพร้อม
ทางด้านทั่วๆ ไป เนื่องจากในแต่ละสถานประกอบการมีความเฉพาะของตนเอง ดังนั้นการที่จะออกไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการใดๆ ทางหลักสูตรมีกระบวนการจัดประชุมกับนักศึกษาแ ละบอก
ลักษณะเฉพาะของสถานประกอบการต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษาทราบข้อมูลพ้ืนฐานก่อนที่จะท าการเลือกสถาน
ประกอบการในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาทั้งในการคุยเรื่องโครงงานกับสถาน
ประกอบการและเป็นที่ปรึกษาในด้านการใช้ชีวิตและแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ในปีการศึกษา 2562 ได้มีการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโดยมีการเชิญสถานประกอบการและศิษย์เก่าที่ผ่านการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและประสบความส าเร็จมาให้ความรู้กับรุ่นน้องทุกปี ท าให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูล       
การปฏิบัติงานจริง แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค์ที่อาจเกิดขึ้นจากการถ่ายทอดโดยรุ่นพ่ีที่ผ่านการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษามาแล้ว โดยได้เชิญพ่ีที่ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติด้านนวัตกรรม
มาถ่ายทอดประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจนประสบความส าเร็จได้รับรางวัลระดับชาติ        
มีโอกาสได้งานในสถานประกอบการเดิมที่ไปปฏิบัติงานและได้ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเอก และเชิญ
ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการเตรียมบุคลากรให้กับสถาน
ประกอบการมาให้ความรู้ในการเตรียมตัวในการท างานให้กับนักศึกษาท าให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการเตรียม
ตัวในการไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการว่าต้องพบกับสภาพแวดล้อมการท างานอย่างไร การปรับตัวกับ
เพ่ือนร่วมงาน แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน จากการจัดปฐมนิเทศ
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นักศึกษาด้วยการเชิญศิษย์เก่าและหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้ท าให้ ผลการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาของ
นักศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้นเกิดโครงงานคุณภาพที่เป็นประโยชน์ให้กับสถานประกอบการเพ่ิมขึ้น       
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้มีการจัดรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและรายวิชาการ
เตรียมประสบการณ์ภาคสนามให้กับนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมการ
ท างานในด้านความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการสหกิจศึกษา หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือก
สถานประกอบการ หลักการสัมภาษณ์งานอาชีพ วัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและ
ความปลอดภัยในการท างาน การใช้งานภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การเขียนรายงาน การน าเสนอผลงาน 
ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืบค้นข้อมูลที่จ าเป็นตามสาขาวิชาชีพของ
นักศึกษาในแต่ละหลักสูตร โดยมีอาจารย์ผู้สอนที่ผ่านการอบรมอาจารย์นิเทศและมีประสบการณ์ในการนิเทศ
งานมาให้ความรู้และแนะน าการเตรียมความพร้อมตลอด 1 เทอมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และได้มีการ
จัดโครงการและกิจกรรมการเตรียมความพร้อมที่มีประสิทธิภาพ โดยมหาวิทยาลัยได้ท าความร่วมมือกับ
ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ในการร่วมกันพัฒนาทักษะฝีมือการท างานให้กับนักศึกษาและ
การเตรียมความพร้อมในการท างาน โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างานได้ร่วมกับ
ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ในการพัฒนาหลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความส าเร็จ ได้แก่ 
ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การมีระเบียบวินัย ความขยันอดทน ท างานเป็นทีม คิดสร้างสรรค์         
ใฝ่เรียนรู้ การประหยัด และ ความปลอดภัย มาใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาก่อนออก
ปฏิบัติงาน โดยมีเนื้อหาตรงกับความต้องการที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการในศตวรรษที่ 21 
นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปัจจุบันได้ให้นักศึกษาทุกคน
ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หลักสูตรได้สนับสนุนให้นักศึกษาสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของตัวเองก่อนออกปฏิบัติงานเพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้
และพร้อมในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ นอกจากนี้นักศึกษายังได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ
จากสถานประกอบการและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้แก่  
 1. โครงการพัฒนาทักษะในอนาคต (Skills for the Future) เพ่ือตอบสนองพลวัตในตลาดแรงงาน
อนาคต เรื่องการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความส าเร็จ  
 2. โครงการสร้างความร่วมมือกันทางการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับ บริษัท 
บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างาน 

3. โครงการพัฒนาทักษะในอนาคต (Skills for the Future) เพ่ือตอบสนองพลวัตในตลาดแรงงาน
อนาคต เรื่องการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ออกแบบและน าเสนอผลงาน  

4. โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจข้อมูลสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 เรื่อง
ความส าคัญของสหกิจศึกษา และกระบวนการก่อน ระหว่าง และหลังกระบวนการสหกิจศึกษา  

5. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา เรื่องทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษในการท างานและ
สมรรถนะบัณฑิตในยุคดิจิทัล  
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6. โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษา ระดับมหาวิทยาลัย ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา        
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 

7. โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย และนิทรรศการผลงานสหกิจศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ. 2562  (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ) 

8. โครงการส่งผลงานและเข้าร่วมประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับเครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคเหนือตอนล่าง และเข้าร่วมชมนิทรรศการผลงานสหกิจศึกษา ประจ าปี พ.ศ. 2562 (ปีการศึกษา 2562) 
      การด าเนินการระหว่างการออกปฏิบัติงานทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้มีกระบวนการนิเทศ
งานนักศึกษาสหกิจศึกษาจ านวน 1-2 รอบ โดยการนิเทศงานดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ที่ทาง สป.อว. ก าหนด 
โดยการนิเทศงานจะด าเนินงาน 1 ชั่วโมง มีการพบระหว่างอาจารย์นิเทศกับนักศึกษา อาจารย์นิเทศกับผู้นิเทศ
งานหรือพ่ีเลี้ยง อาจารย์นิเทศพูดคุยกับนักศึกษาพร้อมกับพ่ีเลี้ยงในเรื่องการปฏิบัติงานและโครงงานคุณภาพ 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างานได้จัดท าคู่มือสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยตาม
มาตรฐานสหกิจศึกษาเพ่ือใช้เป็นระบบและกลไกในการด าเนินงานให้กับอาจารย์นิเทศ นักศึกษาสหกิจศึกษา 
และผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีกระบวนการก ากับติดตามการนิเทศ
งานสหกิจศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการนิเทศงานสหกิจศึกษาผ่านระบบเอกสารและระบบสารสนเทศของ
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างาน โดยมีการออกค าสั่งก าหนดอาจารย์นิเทศประจ ากลุ่ม
นักศึกษาในแต่ละสถานประกอบการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรคุณภาพของนักศึกษาร่วมกับผู้นิเทศงานในสถาน
ประกอบการตลอดระยะเวลา 16 สัปดาห์ มีการจัดประชุมอาจารย์นิเทศก่อนออกปฏิบัติงานนิเทศเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างอาจารย์เพ่ือทราบถึงแนวทางในการนิเทศที่เป็นไปตามมาตรฐาน
สหกิจศึกษา ก่อนออกนิเทศงานอาจารย์นิเทศจะต้องส่งแผนงานการนิเทศงานและการก ากับดูแลนักศึกษาก่อน
ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตลอด 16 สัปดาห์ เพ่ือให้ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างาน
ติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการในการก าหนดวันนิเทศงานที่เหมาะสม ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
บูรณาการกับการท างานจัดส่งหนังสือขออนุญาตเข้านิเทศงานให้กับสถานประกอบการและจัดท าเอกสารการ
ประเมินการนิเทศงานให้กับอาจารย์นิเทศ การนิเทศงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ก าหนดให้อาจารย์นิเทศต้องด าเนินการนิเทศตามมาตรฐานสหกิจศึกษาอย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อการนิเทศ 1 ครั้ง 
หลังจากการนิเทศอาจารย์นิเทศต้องจัดท ารายงานสรุปการนิเทศงานและส่งเอกสารการนิเทศให้กับศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างาน เพ่ือท าการสรุปผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา อาจารย์นิเทศงาน 
และจัดประชุมอาจารย์นิเทศหลังจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปรับปรุงในครั้ง
ต่อไป 
      การด าเนินการหลังจากกลับมาจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทางหลักสูตรได้มีการจัดโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลงานสหกิจศึกษาให้แก่รุ่นน้องปีที่ 1 2 และ 3 ได้เข้าร่วมฟัง เพ่ือเป็น
กระบวนการให้รุ่นน้องเรียนรู้จากรุ่นพ่ี เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเลือกว่าตนเองจะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
หรือไม่ และถ้าต้องการจะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตนเองเหมาะสมที่จะไปยังสถานประกอบการใด และ
นักศึกษา  สหกิจศึกษาได้รับข้อเสนอแนะจากอาจารย์ในการปรับปรุงการน าเสนอเพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
น าเสนอในระดับมหาวิทยาลัยและเครือข่ายสหกิจศึกษาต่อไป 
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  หลังจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานักศึกษาสหกิจศึกษาทุกหลักสูตรทุกคณะยังมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักศึกษาน าโครงงานสหกิจศึกษาเข้าประกวดในเวทีระดับมหาวิทยาลัย จนถึงเวทีระดับเครือข่าย
ภาคเหนือตอนล่างที่มีมหาวิทยาลัยในกลุ่มจ านวน 13 แห่งเข้าร่วมแข่งขัน และประกวดระดับชาติที่ สป.อว.  
 ปีการศึกษา 2562 มรภ.อุตรดิตถ์ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง 10 ผลงาน ดังนี้ 

- ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาในสถานศึกษาดีเด่น 1 รางวัล 
- โครงงานนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น 2 รางวัล 
- โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น  3 รางวัล 
- โครงงานสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และการจัดการดีเด่น 4 รางวัล 

 สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมายของแผน ปีการศึกษา 2562 ดังตารางดังนี้ 

เป้าหมายของแผน  
ปีการศึกษา 2562 

เป้าหมาย ผลการ
ด าเนินการ 

1. จ านวนหลักสูตรที่มกีารพัฒนาและปรับปรุงแบบ WIL  2 3 
2. จ านวนความร่วมมือการพัฒนาและปรับปรุงแบบ WIL ร่วมกับสถาน
ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต 

2 5 

3. จ านวนอาจารย์ทีผ่่านการอบรม WIL และ สหกิจศึกษา 50  104 
4. จ านวนนักศึกษาที่ผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมด้านทักษะการท างานใน
ศตวรรษท่ี 21 

200 589 

5. จ านวนนักศึกษาที่ผ่านการอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะการท างานร่วมกับกรม
พัฒนาฝีมือแรงงาน 

50  308 

6. จ านวนหลักสูตรทีเ่ข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา / WIL  20 27 
7. จ านวนนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา / WIL  200 255 
8. จ านวนอาจารย์นิเทศเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา  70 101 
9. จ านวนสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 100 144 
10. จ านวนโครงงานคุณภาพสหกิจศึกษาที่เป็นประโยชน์ให้กับสถานประกอบการ  50  150 
11. จ านวนโครงงานคุณภาพสหกิจศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับเครือข่ายภาคเหนือ
ตอนล่างและระดับชาติ  

5 10 

12. ร้อยละของความพึงพอใจนักศึกษาสหกิจศึกษาของสถานประกอบการและ
ผู้ใช้บัณฑิต 

70 92.87 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.1-2(1) ข้อบังคับ / ประกาศ / ค าสั่ง สหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
5.1-2(2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
5.1-2(3) คู่มือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 



229 
 

5.1-2(4) ปฏิทินการด าเนินงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562 
5.1-2(5) ปฏิทินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2562 
5.1-2(6) โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะของศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและองค์กรวิชาชีพด้านสหกิจศึกษา 
5.1-2(7) ข้อมูลสถานประกอบการรับนักศึกษาสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
5.1-2(8) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แจ้งรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วม

โครงการสหกิจศกึษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 และ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
5.1-2(9) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 2383/2562 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา

สหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
5.1-2(10) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 4240/2562 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา

สหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
5.1-2(11) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 2383/2562 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษา     

สหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 
5.1-2(12) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 0021/2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษา   

สหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
5.1-2(13) ประกาศผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยและระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง  
5.1-2(14) สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมายของแผน ปีการศึกษา 2562 
5.1-2(15) บันทึกการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างาน 
5.1-2(16) บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 
 

3. มีการก ากับ ติดตามให้ทุกคณะประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนที่ก าหนด 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้มีการก ากับและติดตามให้ทุกคณะประเมินความส าเร็จ                  
ตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานในรูปแบบสหกิจศึกษาโดยมีปฏิทิน
ขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาปีการศึกษา 2562 เป็นระบบ
และกลไกในการขับเคลื่อน โดยมีศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างานเป็นหน่วยงานกลาง     
ในการก ากับและติดตามให้ทุกคณะประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนที่ก าหนดดังนี้ 
          วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

1. เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพ ศักยภาพ ความพร้อมในการท างาน และสอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและองค์กรวิชาชีพ 

2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตที่มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน
และผู้ใช้บัณฑิต 

3. เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ยุทธศาสตร์ที่ 3 
"ยกระดับคุณภาพการศึกษา"  
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สรุปผลประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การกับการท างานปีการศึกษา 2562 ดังตารางดังนี้ 

 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลีย่ 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานใน
รูปแบบสหกิจศึกษา  

4.50 

2. คณะมรีะบบและกลไกส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานในรูปแบบ  
สหกิจศึกษา 

4.35 

3. คณะมหีลักสูตรที่ด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการกับการ
ท างานในรูปแบบสหกิจศึกษา 

4.45 

4. นักศึกษาของคณะที่ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานในรูปแบบสหกิจ
ศึกษา มีคุณภาพ ศักยภาพ ความพร้อมในการท างาน และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตและองค์กรวิชาชีพ 

4.45 

5. บัณฑิตของคณะผ่านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานในรูปแบบสหกิจศึกษา 
มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิต 

4.50 

6. คณะได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในด้านการ
จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานและสหกิจศึกษา ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษา ของ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ระยะ 20 ปี     
(พ.ศ. 2560 – 2579)  

4.45 

7. คณะมีหลักสูตรที่มกีารพัฒนาและปรับปรุงแบบ WIL 4.10 
8. คณะมีความร่วมมือการพัฒนาและปรับปรุงแบบ WIL ร่วมกับสถานประกอบการและผู้ใช้
บัณฑิต 

4.25 

9. คณะมอีาจารย์ทีผ่่านการอบรม WIL และ สหกิจศึกษา 4.50 
10. นักศึกษาของคณะผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมด้านทักษะการท างานในศตวรรษท่ี 21 4.35 
11. นักศึกษาของคณะผ่านการอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะการท างานร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน เช่น หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความส าเร็จ หลักสูตรพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน
แห่งชาติ 

4.45 

12. หลักสูตรของคณะทีเ่ข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา / WIL  4.35 
13. นักศึกษาของคณะทีเ่ข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา / WIL  4.40 
14. อาจารย์นิเทศของคณะที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา  4.40 
15. สถานประกอบการของคณะที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 4.00 
16. นักศึกษาของคณะพัฒนาโครงงานคุณภาพสหกิจศึกษาที่เป็นประโยชน์ให้กับสถาน
ประกอบการ 

4.60 
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หัวข้อประเมิน ค่าเฉลีย่ 

17. นักศึกษาของคณะพัฒนาโครงงานคุณภาพสหกิจศึกษาที่ได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย / 
รางวัลระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง / รางวัลระดับระดับชาติ 

4.35 

18. อัตราการได้งานท าของนักศึกษาสหกิจศึกษา 4.15 
19. ระดับความพึงพอใจนักศึกษาสหกิจศึกษาของสถานประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต 4.45 
20. มหาวิทยาลัยได้รับการยกย่องจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในระดับเครือข่ายสหกิจศึกษา
ภาคเหนือตอนล่าง / ระดับชาติ ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานในรูปแบบ
สหกิจศึกษา 

4.55 

ระดับความส าเร็จเฉลีย่ 4.38 
 

ข้อเสนอแนะ 

1. จัดหลักสูตรอบรม การท าหลักสูตร WIL ให้กับคณะ 
2. จัดงานพบปะผู้ประกอบการกับคณะ เพ่ือสร้างความร่วมมือระดับคณะ 
3. มหาวิทยาลัยมีนโยบายชัดเจนในการขับเคลื่อนสหกิจศึกษาและ WIL ท าให้ระดับคณะและ

หลักสูตรสามารถด าเนินงานจนส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและเห็นเป็นรูปธรรม เช่น การได้งานท าของ
บัณฑิต ความพึงพอใจของสถานประกอบการ นักศึกษาได้รับรางวัลจากโครงงานคุณภาพทั้งระดับมหาวิทยาลัย 
ระดับเครือข่าย และระดับชาติ ฯลฯ 

4. อยากให้มีการพัฒนาระบบออกมาเป็นแพทฟอร์มที่ง่ายต่อการใช้งานโดยเฉพาะ การส่งเอกสาร 
ตามกระบวนการสหกิจศึกษา 

5. การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการท างานของมหาวิทยาลั ยราชภัฏอุตรดิตถ์มี
ความส าเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นต้นแบบที่ดี ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอ่ืนๆ ได้ขอเข้ามาเรียนรู้และน าระบบ
ไปปรับใช้ 

สรุปผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับการท างานพบว่า ระดับความส าเร็จเฉลี่ย 4.38 อยู่ในระดับดี ค่าคะแนนประเมินความส าเร็จ
สูงสุด ได้แก่ นักศึกษาของคณะพัฒนาโครงงานคุณภาพสหกิจศึกษาที่เป็นประโยชน์ให้กับสถานประกอบการ 
ได้ระดับความส าเร็จ  4.60 อยู่ในระดับดีมาก และค่าคะแนนประเมินความส าเร็จต่ าสุด ได้แก่ สถาน
ประกอบการของคณะทีเ่ข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา ไดร้ะดับความส าเร็จ  4.00 อยู่ในระดับดี  
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สรุปผลประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน
ปีการศึกษา 2562 ดังตารางดังนี้ 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลีย่ 

1. นักศึกษาของคณะที่ผ่านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานในรูปแบบสหกิจ
ศึกษา มีคุณภาพ ศักยภาพ ความพร้อมในการท างาน และสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตและองค์กรวิชาชีพ 

4.45 

2. บัณฑิตของคณะผ่านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานในรูปแบบสหกิจ
ศึกษา มีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิต 

4.50 

3. คณะได้ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในด้านการ
จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานและสหกิจศึกษา ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 
การยกระดับคุณภาพการศึกษา ของ ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2579)  

4.45 

ระดับความส าเร็จเฉลีย่ 4.47 

 
สรุปผลประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน

ปีการศึกษา 2562 พบว่า ระดับความส าเร็จเฉลี่ย 4.47 อยู่ในระดับดี ค่าคะแนนประเมินความส าเร็จสูงสุด 
ได้แก่ บัณฑิตของคณะผ่านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานในรูปแบบสหกิจศึกษา มีสมรรถนะ
ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิต ได้ระดับความส าเร็จ  4.50 อยู่ในระดับดีมาก 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.1-3(1) แบบสอบถามประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา

การกับการท างาน 
5.1-3(2) สรุปผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

กับการท างาน 
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4. มีการน าผลไปปรับปรุงระบบและกลไกตามข้อ 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีการน าผลไปปรับปรุงระบบและกลไกแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา

การกับการท างานในรูปแบบสหกิจศึกษา จากข้อมูลผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและ
ข้อเสนอแนะจากคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้มีการปรับปรุงระบบและกลไกดังนี้ 

1. ปรับปฏิทินขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา          
ปีการศึกษา 2563  

2. ปรับรูปแบบการเตรียมความพร้อมนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 
3. ปรับระบบและกลไกแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานให้สอดคล้องกับแนว

ทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานของส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในด้านการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษา 

4. จัดโครงการอบรมการท าหลักสูตร WIL ให้กับคณะมากขึ้น 
5. จัดโครงการพบปะผู้ประกอบการกับคณะ เพ่ือสร้างความร่วมมือระดับคณะมากขึ้น 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนสหกิจศึกษาและ WIL ท าให้ระดับคณะและหลักสูตรมากขึ้น 
7. พัฒนาระบบการส่งเอกสารตามกระบวนการสหกิจศึกษาออกมาเป็นแพทฟอร์มที่ง่ายต่อการใช้งาน 
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายผลแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.1-4(1) สรุปผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

กับการท างาน 
5.1-4(2) ปฏิทินขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา     

ปีการศึกษา 2563 
5.1-4(3) รูปแบบการเตรียมความพร้อมนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 
5.1-4(4) แนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานของ

ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
5.1-4(5) แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์                   

ปีการศึกษา 2563 
5.1-4(6) บันทึกการประชุมคณะกรรมการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างาน 
5.1-4(7) บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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5. มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับระบบและกลไกตามข้อ 1 
จากการด าเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้มีการเตรียมความพร้อมนักศึกษา

ตั้งแต่เปิดหลักสูตรครั้งแรกในปี 2552 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดแนวปฏิบัติที่ดีให้กับนักศึกษาหลักสูตรต่างๆ 
ในมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยต่างๆ มาศึกษาดูงานมากมาย ในปีการศึกษา 2562 อาจารย์สารัลย์ กระจง 
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสหกิจศึกษา และผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างาน ได้รับ
รางวัลผู้ปฏิบัติงานสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษาระดับชาติ และได้รับเชิญจากส านักงานปลัดกระทรวง    
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ให้เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการออกแบบแนวทาง      
การส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (CWIE) เพ่ือให้เป็นนโยบาย
การพัฒนาก าลังคนในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานและผู้ใช้บัณฑิต และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และบัณฑิตวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทน
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศในการน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการท างาน (CWIE) น าเสนอเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ SMART GRADUATE จัดโดยส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในวันที่ 30 มกราคม 2563 โดย
มีผู้ร่วมประชุมวิชาการดังกล่าวได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม และผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน ประกอบไปด้วย บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
สถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษา 
 ปัจจุบันแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและ   
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยสหกิจศึกษา การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน และสมรรถนะการท างาน ได้ถูกน าไปเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการเตรียมความพร้อมนักศึกษาการก ากับดู
และนักศึกษาและการพัฒนาโครงงานคุณภาพ ขยายผลให้ทุกหลักสูตรในทุกคณะของมหาวิทยาลัยด าเนินการ
ตามแนวปฏิบัติที่ดี ส่งผลท าให้ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีจ านวนหลักสูตรที่ส่ง
นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 27 หลักสูตร จ านวนนักศึกษาออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 308 คน จ านวน
สถานประกอบการ 144 แห่ง จ านวนโครงงานคุณภาพที่เกิดจากนักศึกษา 150 ผลงาน ได้รับรางวัลผลงาน    
สหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง 10 รางวัล ได้รับการคัดเลือกประกวดระดับชาติ 1 ผลงาน 
และผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการปฏิบัติงานของนักศึกษาอยู่ที่ ร้อยละ 92.87 
โครงงานที่นักศึกษาท ามีประโยชน์กับสถานประกอบการมากและสามารถใช้ประโยชน์ได้จริง และ
มหาวิทยาลัยภายนอกมาศึกษาดูงานสหกิจศึกษาและน าแนวปฏิบัติที่ดีไปใช้เป็นแนวทางการด าเนินงาน   
สหกิจศึกษามากขึ้น เช่นหลักสูตรการเตรียมความพร้อม 9 พฤติกรรม 9 ความส าเร็จ มีมหาวิทยาลัยขอน า
หลักสูตรดังกล่าวไปใช้เตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสววรรค์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี           
ราชมงคลกรุงเทพ โดยทุกมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่ได้มาศึกษาดูงานและ
นักศึกษาได้รับวุฒิบัตรจากอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเช่นกัน นักศึกษาที่ผ่านการอบรมมีความพร้อม   
ในการท างานและมีพฤติกรรมที่ดีขึ้นมากมีความพร้อมในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและท างาน ปัจจุบัน      
มีหลักสูตรในมหาวิทยาลัยสามารถด าเนินงานสหกิจศึกษาประสบความส าเร็จมากขึ้น ส่งผลให้มหาวิทยาลัย
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ได้รับการยกย่องจาก สป.อว. สมาคมสหกิจศึกษาไทย และเครือข่ายสหกิจศึกษาทั่วประเทศให้ได้รับรางวัล 
มหาวิทยาลัยด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ และอาจารย์สารัลย์ กระจง ผู้ช่วยอธิการบดี       
ฝ่ายสหกิจศึกษา และผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างาน  ได้รับรางวัล       
ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ในงานวันสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 10 วันที ่6 มิถุนายน 2562 มอบ
โดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และมหาวิทยาลัยด าเนินการ  สหกิจศึกษา
ดาวรุ่งระดับชาติ ในงานสหกิจศึกษาไทยครั้งที่ 7 วันที่ 6 มิถุนายน 2559 ในหัวข้องาน สหกิจศึกษา รู้ชัด 
ปฏิบัติได้ ในศตวรรษที่ 21   ได้มีการน ารูปแบบการด าเนินงานให้เกิดโครงงานคุณภาพให้กับสถาน
ประกอบการให้กับหลักสูตรต่างๆ ในมหาวิทยาลัยได้น าไปปฏิบัติพบว่าหลักสูตรในมหาวิทยาลัยสามารถสร้าง
ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นในระดับเครือข่ายและเป็นตัวแทนไประดับชาติเพ่ิมข้ึน  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีผลจากการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในหัวข้อที่มีความทันสมัย    
ตรงกับทักษะและสมรรถนะเป็นความต้องการของสถานประกอบการโดยมีสถานประกอบการและหน่วยงาน
ภายนอกมาร่วมบรรยายและพัฒนาสมรรถนะการท างาน ท าให้ได้ผลงานคุณภาพเข้าร่วมเวทีประกวดผลงาน
ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างและระดับชาติตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 ถึงปีการศึกษา 2562 ท าให้ทราบ
แนวทางการท าโครงงานสหกิจศึกษาที่มีคุณภาพและสถานประกอบการต้องการ สามารถส่งเข้าประกวดและ 
ได้รางวัลอย่างต่อเนื่องทุกปี สรุปผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในระดับเครือข่าย
ภาคเหนือตอนล่างและระดับชาติ รวม 66 รางวัล ดังนี้  
      รางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ปีการศึกษา 2557-2562 รวม 6 รางวัล ดังนี้ 

- สถานศึกษาด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ.2562 
- ผู้ปฏิบัติการในสถานศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ.2562 
- ที่ปรึกษาการท างานในสถานประกอบการดีเด่นระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ.2562 
- สถานประกอบการขนาดใหญ่ด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ.2561 
- สถานศึกษาด าเนินการสหกิจศึกษาดาวรุ่ง ระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ.2559 
- โครงงานนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ.2558 

      รางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายฯ ปีการศึกษา 2556-2562 รวม 60 รางวัล ดังนี้ 
- สถานศึกษาด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น 2 รางวัล 
- สถานศึกษาด าเนินการสหกิจศึกษาดาวรุ่ง 2 รางวัล 
- ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาในสถานศึกษาดีเด่น 4 รางวัล 
- สถานประกอบการขนาดใหญ่ด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น 1 รางวัล 
- ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาในสถานประกอบการดีเด่น 4 รางวัล 
- ที่ปรึกษาการท างานในสถานประกอบการดีเด่น 1 รางวัล 
- นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น 2 รางวัล 
- โครงงานนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น 12 รางวัล 
- โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น 17 รางวัล 
- โครงงานสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และการจัดการดีเด่น 15 รางวัล 
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         หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลดีเด่นระดับชาติ           
ด้านนวัตกรรม 1 รางวัล ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเครือข่าย ด้านนวัตกรรม 4 รางวัล และ ด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 7 รางวัล รวม 12 รางวัล เป็นตัวแทนประกวดระดับชาติ 2 ผลงาน  
      หลักสูตรวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเครือข่าย
ด้านนวัตกรรม 1 รางวัล เป็นตัวแทนประกวดระดับชาติ 1 ผลงาน 
      หลักสูตรเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม ได้รับรางวัลดี เด่นระดับเครือข่าย              
ด้านนวัตกรรม 2 รางวัล เป็นตัวแทนประกวดระดับชาติ 1 ผลงาน  
      หลักสูตรชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเครือข่าย ด้านนวัตกรรม 
2 รางวัล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รางวัล รวม 3 รางวัล 
      หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเครือข่าย 
ด้านนวัตกรรม 1 รางวัล ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รางวัล รวม 2 รางวัล 
      หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเครือข่าย 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 รางวัล รวม 1 รางวัล 

หลักสูตรเทคโนโลยีส ารวจและภูมิสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับรางวัลดีเด่นระดับ
เครือข่าย ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 รางวัล    
      หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเครือข่าย 
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 รางวัล       

หลักสูตรเกษตรศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเครือข่าย ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 1 รางวัล       
      หลักสูตรภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเครือข่าย            
ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และการจัดการ 3 รางวัล เป็นตัวแทนประกวดระดับชาติ 1 ผลงาน  
      หลักสูตรการจัดการธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเครือข่าย              
ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และการจัดการ 5 รางวัล   
     หลักสูตรบัญชี คณะวิทยาการจัดการ รางวัลดีเด่นระดับเครือข่าย ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และ
การจัดการ 1 รางวัล   
      หลักสูตรการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเครือข่าย            
ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และการจัดการ 2 รางวัล 
      หลักสูตรศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเครือข่าย              
ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และการจัดการ 2 รางวัล 
      หลักสูตรนิเทศศาสตร์ (การประชาสัมพันธ์) คณะวิทยาการจัดการ ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเครือข่าย 
ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และการจัดการ 2 รางวัล 
      หลักสูตรท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับรางวัลดี เด่นระดับเครือข่าย              
ด้านนักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติ 1 รางวัล เป็นตัวแทนประกวดระดับชาติ 1 ผลงาน 
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      หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจนานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ รางวัลดีเด่นระดับเครือข่าย ด้านนักศึกษา
สหกิจศึกษานานาชาติ 1 รางวัล เป็นตัวแทนประกวดระดับชาติ 1 ผลงาน 
      ได้มีการน าแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยสหกิจศึกษา การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การท างานและสมรรถนะการท างาน ถ่ายทอดให้ความรู้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ  ดังนี้ สถาบันการศึกษา     
มาศึกษาดูงานระบบงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้แก่ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล าปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ และอาจารย์
สารัลย์ กระจง อาจารย์หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับเชิญไปให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์
ด้านสหกิจศึกษา การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานและสมรรถนะการท างาน ได้แก่ การประชุม
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ. 38 แห่งทั่วประเทศ จัดที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ และมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร การประชุมคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มรภ. 38 แห่งทั่วประเทศ จัดที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ การประชุมสร้างความเข้าใจสหกิจ
ศึกษา การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานและสมรรถนะการท างาน จัดที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มหาวิทยาลัยราชภัฏพระ
นคร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
การอบรมคณาจารย์นิเทศ จัดที่ มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร และมหาวิทยาลัยเจ้าพระยา ในปี 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพ
พรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี และเครือข่ายสหกิจศึกษาอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่างมาศึกษาดูงานสหกิจ
ศึกษา อาจารย์สารัลย์ กระจง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสหกิจศึกษา และผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบูรณาการกับการท างาน ได้รับเชิญน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานสหกิจศึกษาและการ
จัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานให้กับสถาบันอุดมศึกษา 13 แห่ง เครือข่ายสหกิจศึกษา
อุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง จัดโดย มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ปัจจุบันแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและ
การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยสหกิจศึกษา ได้ถูกขยายผลและก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ปี 2560 – 2563 ในด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษาที่ทุกหลักสูตรใน
มหาวิทยาลัยต้องจัดการเรียนการสอนแบบสหกิจศึกษาในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ตรง
กับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต และแนวปฏิบัติที่ดีรูปแบบการด าเนินงาน สหกิจศึกษาและการจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับการเผยแพร่ในเวทีการประชุม
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วิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 6 จัดโดยสถาบันคลังสมอง ส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา และสมาคม Engagement Thailand และได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอกรณีศึกษาและตีพิมพ์
ในวารสาร EnT Digest ฉบับที่ 6 เดือนกรกฎาคม 2562 อาจารย์สารัลย์ กระจง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสหกิจ
ศึกษา และผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างาน ได้รับเชิญเป็นวิทยากร
น าเสนอข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่ ได้รับการคัดเลือกเป็นสถาบันอุดมศึกษาที่ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินการ CWIE จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เป็น 1 ใน 4 สถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับ
เชิญมาน าเสนอในงานประชุมวิชาการ CWIE และ นายนรากรณ์ ส่งกิตติโรจน์ บัณฑิต CWIE สาขาวิชา
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับการคัดเลือกเป็น
ตัวแทนบัณฑิต CWIE จากทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนกับผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐและ
เอกชนระดับประเทศ  ในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ SMART GRADUATE จัดโดยส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในวันที่ 30 มกราคม 2563 โดยมี
ผู้ร่วมประชุมวิชาการดังกล่าวได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
และผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน ประกอบไปด้วย บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาน
ประกอบการและสถาบันอุดมศึกษา เป็นการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีในเวทีวิชาการระดับชาติสามารถขยายผล
และเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆได้ศึกษาและเห็นแนวทางการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏอุตรดิตถ์ เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานในรูปแบบ   
สหกิจศึกษาพัฒนาคุณภาพนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 ให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมในการท างาน มีทักษะและ
สมรรถนะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงานต่อไป  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 5.1-5(1) ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย   
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556-2562 
 5.1-5(2) ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย จัดโดย
มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2556-2562 

5.1-5(3) ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา และมหาวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น
ระดับชาติ จัดโดย สกอ. ปีการศึกษา 2556-2562 

5.1-5(4) เว็บไซต์ สกอ. เผยแพร่ข่าวสารสหกิจศึกษาที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ              
ปีการศึกษา 2556-2562 

5.1-5(5) หนังสือเชิญให้ความรู้ด้านสหกิจศึกษาและWIL ให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ 
5.1-5(6) ประกาศรางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ พ.ศ. 2562  
5.1-5(7) เอกสารเผยแพร่ข้อมูลสหกิจศึกษาในเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ 
5.1-5(8) ภาพการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ ดีด้านสหกิจศึกษาและ WILให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ            

ทั่วประเทศ 
5.1-5(9) เอกสารข้อมูลประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประเภท มหาวิทยาลัยด าเนินการ

สหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562  
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5.1-5(10) เอกสารข้อมูลประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประเภท ผู้ปฏิบัติการสหกิจ
ศึกษาในสถานศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562  

5.1-5(11) รูปแบบการด าเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 6 

5.1-5(12) เอกสารน าเสนอการจัดสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประชุมวิชาการระดับชาติ SMART GRADUATE จัดโดยส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในวันที่ 30 มกราคม 2563 

5.1-5(13) ภาพการน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีอาจารย์สารัลย์ กระจง หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
และนายนรากรณ์ ส่งกิตติโรจน์ บัณฑิตสหกิจศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประชุมวิชาการระดับชาติ 
SMART GRADUATE จัดโดยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
ในวันที่ 30 มกราคม 2563 
 
 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5 ข้อ 1, 2, 3, 4, 5 บรรลุ 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ          
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผน 
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์ 
 2. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบ  
ไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการ
เรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลใน
การผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม อย่างน้อย 1 เรื่อง 
 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
 5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้          
ตามระบบ 
 6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 
 7. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
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ผลการด าเนินงาน 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผน 

กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแผนการด าเนินงานในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  ขึ้นภายใต้กรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ  20 ปี  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     
ฉบับที่ 12 โดยแผนการด าเนินงานในระยะ 5 ปี ของมหาวิทยาลัย มีแผนงานที่ส าคัญคือ แผนงานพ้ืนฐาน    
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม แผนงาน
ยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษา และแผนงานบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ซึ่งมีโครงการ         
ที่ส าคัญตามพันธกิจได้แก่ โครงการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โครงการจัด
การศึกษาระดับอุดมศึกษาด้านสังคมศาสตร์  โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น และโครงการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

โดยมหาวิทยาลัยได้มีการวิเคราะห์ SWOT โดยผ่านกระบวนการระดมสมองจากกรรมการสภา
มหาวิทยาลัย, กรรมการสภาวิชาการ, กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย, นายกสมาคมศิษย์เก่า ผู้บริหาร
ภายในมหาวิทยาลัย  คณาจารย์และเจ้าหน้าที่  มีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
จุดแข็ง (Strength) 

1. เป็นต้นแบบการให้บริการวิชาการในรูปแบบพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่นดีที่สุดแห่ง
หนึ่งของประเทศ 

2. มีนโยบายที่ชัดเจนในการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับชุมชน
ท้องถิ่น 

3. มีวัฒนธรรมองค์กรที่สูงยิ่ง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ตระหนักในการมีส่วนร่วมที่จะปฏิบัติ
ภารกิจการให้บริการวิชาการแบบพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน 

4. มีศาสตร์หลากหลายสาขาวิชาที่จะน าสู่การพัฒนาท้องถิ่น (สหศาสตร์) 
5. มีภาคีเครือข่ายเป็นกลไกการท างานเพ่ือสนับสนุนข้อมูล โจทย์หรือประเด็นส าคัญของ

พ้ืนที่ 
6. มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งระดับพ้ืนที่ อ าเภอ จังหวัด ภูมิภาคและประเทศ

โดยเฉพาะในระดับจังหวัดและหน่วยงานในจังหวัดที่พร้อมให้การสนับสนุนและร่วม
ท างานในการพัฒนาท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัย 

7. มีโรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษาครู 
8. คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญ สามารถถ่ายทอดทักษะการจัดการเรียนรู้แก่นักศึกษาครูให้มี

ความสามารถสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่21 
9. มีทรัพยากร (เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ) และสิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการศึกษา 
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10. มีบุคลากรหลากหลายสาขาวิชาและได้รับการสนับสนุนในด้านการพัฒนาศักยภาพให้
สูงขึ้น ทั้งการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน ทั้งในและต่างประเทศ และมีการ
ถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น 

จุดอ่อน (Weakness) 
1. การบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงาน/คณะยังไม่เข็มแข็งเท่าท่ีควร 
2. กลไกเชิงระบบในการประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งระดับนโยบายและ

ปฏิบัติการท าให้เกิดความทับซ้อน ความซ้ าซ้อนในการท างาน พ้ืนที่ช้ า 
3. ขาดการประสานความร่วมมือในการใช้ข้อมูลท้องถิ่นเพ่ือการวางแผนระดับจังหวัดและ

เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายในระดับภูมิภาค และประเทศเพ่ือให้เกิดรูปธรรมทั้งระดับพ้ืนที่
และระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง 

4. ทัศนคติของบุคลากรในองค์กร การรับรู้ ความเข้าใจในการท างานในรูปแบบพันธกิจ
สัมพันธ์ไม่เท่ากัน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการออกแบบการท างานในรูปแบบพันธกิจสัมพันธ์ 

5. ด้านการผลิตครูอัตราส่วนอาจารย์สอนครุศาสตร์ที่มีประสบการณ์สอนในโรงเรียนมี
จ านวนน้อยเมื่อเทียบกับอาจารย์ทั้งหมด 

6. บัณฑิตปริญญาตรียังมีจุดอ่อนในด้านภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ความมั่นใจและ
ความสามารถในการแก้ปัญหา 

7. สัดส่วนต าแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนด 
โอกาส (Opportunity) 

1. มียุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เอ้ือต่อการปฏิบัติพันธกิจในรูปแบบพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น 

2. ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐมีแนวโน้มสนับสนุนการวิจัยเพิ่มมากข้ึน 
3. แนวโน้มการสร้างภาคีเครือข่ายภายนอก ทุกกลไก ทุกระดับ ทุกมิติทั้งระดับกลุ่มจังหวัด 

ภูมิภาค ประเทศท าให้เกิดการบูรณาการข้อมูลและสร้างความร่วมมือเพ่ือผลิตก าลังคน
ระดับสูงเฉพาะทางและความร่วมมือในการด้านการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลหรือหน่วยงานใน
ต่างประเทศ 

4. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีเครือข่ายความร่วมมือกับ โรงเรียนในเขตบริการอุตรดิตถ์ 
แพร่ น่าน สุโขทัย พิษณุโลก 

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพในการผลิตบัณฑิตครูจาก
โรงเรียนในเขตบริการอุตรดิตถ ์

6. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยได้มีบทบาทในการเพ่ิมผลิตภาพ
เศรษฐกิจของกลุ่มวัยท างาน เน้นการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือรองรับการเปลี่ยนงานและอาชีพ 
การเกิดอาชีพใหม่ อุดมศึกษาต้องส่งเสริมผู้สูงอายุให้ยังมีผลิตภาพทางสังคมและเศรษฐกิจ 
(Social and Economic productivity) 



243 
 

อุปสรรค (Threat) 
1. การขยายพ้ืนที่การท างานของมหาวิทยาลัยใหญ่ ทับซ้อนในพ้ืนที่ และซ้ าซ้อนด้าน

ประเด็นการท างาน 
2. นโยบายการผลิตครูของรัฐบาลมีแนวโน้มลดลงส่งผลต่อโอกาสในการมีงานท าของ

บัณฑิตที่จบการศึกษาสาขาครุศาสตร์ 
3. แนวโน้มนักศึกษาใหม่มีจ านวนลดลงเนื่องจากการภาวะอัตราการเกิดของประชากร      

ที่ลดลง 
4. กฎหมายบางเรื่องไม่เอ้ือต่อการพัฒนามหาวิทยาลัยเพราะมหาวิทยาลัยมีสภาพแตกต่าง

กัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ ก าหนดโดยไม่ค านึงถึง
ความแตกต่างของมหาวิทยาลัยและท้องถิ่น ซึ่งมีความหมายของค าว่าคุณภาพแตกต่าง
กันไปตามภูมิภาค และโดยสภาพความเป็นจริงรัฐบาลไม่สามารถพัฒนาให้เกิดการ
กระจายคุณภาพที่เหมือนกันได้ 

ซึ่งจากการวิเคราะห์ SWOT ดังกล่าว น าไปสู่การ พิจารณาปรับทิศทาง พันธกิจ นโยบายและ
เป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ตามวิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิต    
ที่มีอัตลักษณ์ ดี เก่ง มีจิตอาสา เป็นผู้ประกอบการ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการ
องค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือความเข้มแข็งและยั่งยืน” 

 จากนั้นมหาวิทยาลัยน าเสนอแผนยุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอความเห็นชอบ และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย  
  และได้มีการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดย ในปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลับมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ และมีแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ ลงสู่หน่วยงาน
ดังต่อไปนี้ 

1. รายจ่ายตามกรอบการจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ในรายการค่าใช้จ่ายประจ า            
ควรจัดสรรในเกณฑ์เดียวกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

2. มหาวิทยาลัยพิจารณาจัดสรรประมาณการรายจ่ายส่วนกลางรายการ เงินเดือน/ค่าจ้างบุคลากร 
ให้เต็มจ านวนก่อนแล้วจึงน างบส่วนที่เหลือมาจัดสรรให้กับหน่วยงานต่อไป โดยพิจารณาปรับลด
รายจ่ายส่วนกลางรายการอื่นๆ เนื่องจากงบประมาณมีจ ากัด 

3. การปรับลดงบประมาณต้องไม่มีผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบัติราชการ 
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีการเปรียบเทียบ ประมาณการรายรับ/รายจ่ายและพบว่า         

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยมี รายจ่ายสูงกว่ารายรับ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นจะต้องมีการปรับ
ลดกรอบงบประมาณในการจัดกิจกรรมบางกิจกรรมลง เช่น กิจกรรมงานเกษียณอายุราชการ งานประเพณีเช่น 
สงกรานต์ การประชุมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย ค่าใช้จ่ายในงานกีฬาและสันทนาการ การสอน/ปฏิบัติงาน   
ภาคพิเศษ เป็นต้น ส่งผลให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถลดค่าใช้จ่ายประจ าได้ร้อยละ 1.02  ดังนี้ 
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รายจ่าย จัดตามเกณฑ์ ลดร้อยละ 20 จ านวนที่ลด ลดไปร้อยละ 

คณะ,วิทยาเขต 214,202,300 206,760,700 7,441,600 3.47 

หน่วยสนับสนุน 96,691,000 94,763,300 1,927,700 1.99 

สถาบันวิจัยฯ 34,575,000 34,492,200 82,200 0.24 

วนช. 8,881,200 8,600,400 280,800 3.16 

บัณฑิตวิทยาลัย 6,508,000 6,508,000 0 0.00 

โรงเรียนสาธิต 36,110,200 36,110,200 0 0.00 

ศูนย์วิทย์ฯ 4,232,800 4,091,400 141,400 3.34 

ส่วนกลาง มรอ. 563,195,200 563,195,200 0 0.00 

รวม 964,395,700 954,521,400 9,874,300 1.02 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.2-1(1) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน พ.ศ. 2560-6564 
5.2-1(2) งบประมาณโดยสังเขป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 

 
 

2. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบ 
ไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์  บุคลากร          
การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการก ากับ ติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ต้นทุน      
ต่อหน่วยผลผลิต และการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งได้ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยผู้บริหารที่ก ากับดูแล ตัวแทนจาก
คณะ ตัวแทนจากกองนโยบายและแผน และหัวหน้างานคลัง ร่วมกันก าหนดเกณฑ์ในการปันส่วนงบประมาณ
ค่าใช่จ่ายต่างๆ เข้าสู่กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง และปันส่วนเข้าสู่ผลผลิต เพ่ือน าไปใช้ในการค านวณต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิต  

ขั้นตอนในการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประกอบด้วย 
1. การวิเคราะห์ผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง และกิจกรรมสนับสนุน แล้วระบุผลผลิต กิจกรรม

หลัก กิจกรรมรอง กิจกรรมสนับสนุนที่ต้องค านวณค่าใช้จ่าย  
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2. กระจายเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ ค่าเสื่อมราคา
ทุกงบรายจ่าย จากหน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานรองไปสู่หน่วยงานหลัก และกิจกรรมหลักลงสู่ผลผลิต  

3. รวบรวมต้นทุนรวมในแต่ละกิจกรรมตามกลุ่มผลผลิต จ าแนกเป็นกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 
ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละด้าน ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก กิจกรรมการให้บริการ
วิชาการ ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ  

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีผลการค านวณต้นทุนรวมระดับหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 เพ่ือให้แต่ละคณะน าไปหารจ านวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรเพ่ือให้ได้ต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละ
หลักสูตรเอง โดยแต่ละหลักสูตรมีต้นทุนระดับหลักสูตร (ท่ียังไม่ได้น าไปหารจ านวนนักศึกษา) ดังต่อไปนี้  

 

ที ่ คณะ หลักสูตร 
 ต้นทุนรวม  

 A  
1 กษ. หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์   14,932,355  
2 กษ. หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร      4,877,084  
3 คศ. หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการประถมศึกษา      3,222,631  
4 คศ. หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย      8,932,729  
5 คศ. หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์       1,178,274  
6 คศ. หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์      8,358,698  
7 คศ. หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์      6,948,797  
8 คศ. หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนวและบรรณารกัษศาสตร์      1,762,376  
9 คศ. หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพวิเตอร์       1,430,042  
10 คศ. หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชานาฏศิลป์   1,359,547  
11 คศ. หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาพลศึกษา      2,215,558  
12 คศ. หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ       2,537,822  
13 คศ. หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาไทย    10,795,812  
14 คศ. หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ      8,529,900  
15 คศ. หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์       5,931,654  
16 คศ. หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป       9,234,851  
17 คศ. หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสังคมศึกษา    12,860,310  
18 คศ. หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศลิป์          302,122  
19 คศ. หลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ปริญญาโท)      5,035,360  
20 คศ. หลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ปรญิญาโท)      5,035,360  

21 คศ. 
หลักสตูรครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา 
(ปริญญาเอก) 

    5,035,360  

22 ทอ. หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์      4,586,715  
23 ทอ. หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า      8,628,726  
24 ทอ. หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส ารวจและภูมสิารสนเทศ      4,505,264  
25 ทอ. หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ    10,975,536  
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ที ่ คณะ หลักสูตร 
 ต้นทุนรวม  

 A  
26 ทอ. หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการพลงังาน      1,089,408  
27 ทอ. หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์      7,228,785  
28 ทอ. หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง    3,339,495  
29 ทอ. หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส ์      5,207,780  
30 ทอ. หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสอ์ัจฉริยะ      2,799,882  

31 ทอ. 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 
(ปริญญาโท) 

      2,545,347  

32 มส. หลักสตูรนิตศิาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์   15,150,320  
33 มส. หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต     22,854,288  
34 มส. หลักสตูรศลิปบณัฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม      4,710,707  
35 มส. หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการท่องเที่ยว      6,158,268  
36 มส. หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน     17,714,220  
37 มส. หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาดนตรีไทย      1,889,190  
38 มส. หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาดนตรีสากล     3,508,495  
39 มส. หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย    10,439,613  
40 มส. หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ    17,800,092  
41 มส. หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น    20,032,771  
42 มส. หลักสตูรศลิปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป ์      1,459,828  
43 มส.  หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม         956,862  
44 วจ. หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์    11,126,984  
45 วจ. หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ      2,547,892  
46 วจ. หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    19,011,196  
47 วจ. หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย ์     5,211,598  
48 วจ. หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธรุกิจบริการ     11,821,864  
49 วจ. หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด      8,000,025  
50 วจ. หลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์       2,084,639  
51 วจ. หลักสตูรบญัชีบัณฑติ    20,374,229  
52 วจ. หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ปรญิญาโท)       4,454,357  
53 วจ. หลักสตูรบญัชีบัณฑติ (ปริญญาโท)       4,454,357  
54 วท. หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์     4,314,916  
55 วท. หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคม ี      1,010,923  
56 วท. หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา      6,681,956  
57 วท. หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ      3,464,261  
58 วท. หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์    38,809,590  
59 วท. หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา    13,437,882  
60 วท. หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม     9,727,054  
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ที ่ คณะ หลักสูตร 
 ต้นทุนรวม  

 A  
61 วท. หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ  6,003,898  
62 วท. หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์   21,352,672  
63 วท. หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ปริญญาโท)      6,164,166  

64 วท. 
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ปรญิญาโท) 

    6,164,166  

65 วท. 
หลักสตูรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ปรญิญาเอก) 

     6,151,838  

66 วนช. หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาจีนธุรกิจ    16,842,051  
67 วนช. หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ    13,702,112  
68 วนน. หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์       5,860,108  
69 วนน. หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ     10,463,312  

 
ทั้งนี้  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยยังมีการประเมินประสิทธิภาพในการบริหาร

งบประมาณ เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือวิเคราะห์
ความคุ้มค่า ประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ได้ ควรมีการวิเคราะห์ในเชิงผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นว่าจากต้นทุนที่ใช้ไป
สามารถสร้างผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการพัฒนาคุณภาพท่ีเป็นรูปธรรม จากผลการประเมิน พบว่า  

    มีผลการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณใน 4  มิติ ได้แก่ 1) มิติประสิทธิผลในการ
ด าเนินงาน 2) มิติความพึงพอใจของนักศึกษา 3) มิติประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณด้านการจัดการ
เรียนการสอน  และ 4) มิติความคุ้มค่าในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ดังนี้ 

1.มิติประสิทธิผลในการด าเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์และตามแผนปฏิบัติราชการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยมีประสิทธิผลการด าเนินงานใน 2 ลักษณะ ได้แก่ ผลการ

ด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน และผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
 1.1 ด้านผลการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตรม์ีผลการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ทั้งสิ้น 45 โครงการ จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 11 โครงการ 
งบประมาณ 34,859,200 บาท และงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 34 โครงการ งบประมาณ 48,226,844 
บาท  ซึ่ ง ด า เ นิ นก าร ใน พ้ื นที่ 3  จั ง หวั ด ได้ แก่  จั งห วั ด อุ ต รดิ ตถ์  จั ง หวั ด แพร่ แล ะจั ง หวั ดน่ า น   
โดยจ าแนกโครงการตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 37 โครงการ   
2) ยุทธศาสตร์ผลิตครูและบัณฑิตดีมีคุณภาพ จ านวน 1 โครงการ   
3) ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการศึกษา จ านวน 4 โครงการ  
4) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ จ านวน 3 โครงการ  
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โดยผลลัพธ์ของการด าเนินงานของโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พบว่า ส่วนใหญ่มีผลการ
ด าเนินงานที่เป็นตอบสนองเป้าหมายด้านการยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่นจ านวน 18 โครงการ คิดเป็น  
ร้อยละ 40.00 ซึ่งส่งผลให้ประชาชน และกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้สูงขึ้นร้อยละ 25-30 
ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 สามารถลดรายจ่ายในการด ารงชีวิตได้และยังส่งผลให้เศรษฐกิจและ
คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นอีกด้วย 

 รองลงมาเป็นโครงการที่ตอบสนองเป้าหมายด้านพัฒนาสังคมท้องถิ่นจ านวน 12 โครงการ คิดเป็น
ร้อยละ 26.67 ซึ่งส่งผลให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 สามารถถ่ายทอดความเข้าใจในการเป็น
พลเมืองที่ดีมีจิตอาสาและเกิดความเข้าใจในความเสียสละของสถาบันพระมหากษัตริย์  ลดความขัดแย้ง         
ในชุมชนและเกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่นเพ่ิมมากข้ึน 

โครงการที่ตอบสนองเป้าหมายในด้านสิ่งแวดล้อมจ านวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 20.00  ซึ่งส่งผล
ให้ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีสามารถน าความรู้ด้านการเกษตรที่หลากหลายไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน    
ชุมชนเกิดการเรียนรู้ การสืบสานและต่อยอดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ทรัพยากรด้านสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่
ส่งผลต่อความม่ันคงทางอาหารของเกษตรกรในระบบวนเกษตร 

 และโครงการที่ตอบสนองเป้าหมายในด้านการศึกษาจ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.33   
ซึ่งส่งผลให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นร้อยละ 80 สามารถอ่านเขียนคิดวิเคราะห์ได้
อย่างเป็นระบบร้อยละ 100 ระดับคะแนนเฉลี่ย O-net ของโรงเรียนเป้าหมายสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 
นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการสามารถอ่านคิดวิเคราะห์ก่อนการตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน และนักศึกษาครูของ
มหาวิทยาลัยได้รับการยอมรับในด้านทักษะภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึน 

1.2  ด้านผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี   
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณในการด าเนินงาน จ าแนกเป็นงบประมาณ

แผ่นดิน 676,900,000 บาท และเงินรายได้  145,619,500 บาท รวมทั้งสิ้น 822,519,500 บาท                   
จากงบประมาณดังกล่าว มีการผลด าเนินงานดังต่อไปนี้ 

มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 69 หลักสูตร  จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา
ทั้งสิ้นจ านวน 8,114 คน  และมีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน 2,286 คน  โดยมีผลการส ารวจผู้ส าเร็จการศึกษาที่
มีงานท าปีการศึกษา 2560 พบว่าบัณฑิตที่จบการศึกษามีงานท าทุกคณะเฉลี่ยร้อยละ 79.93 (ข้อมูลปรับปรุง 
ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2562) 

โดยมีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มีผลงานและได้รับรางวัลดีเด่นในระดับชาติและนานาชาติ  
จ านวน 32 รางวัล  มีบุคลากรที่มีผลงานและได้รับรางวัลดีเด่นในระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 12 รางวัล   

 ในด้านงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับชุมชน มหาวิทยาลัยมี โครงการวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์กับ
ท้องถิ่น 172 โครงการ โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจ านวน 64 โครงการ และโครงการตามแนว
พระราชด าริจ านวน  6 โครงการ  
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2.มิติความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

ในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยมีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของแต่ละคณะจากกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
จากทุกคณะจ านวน 371 คน มีผลการส ารวจดังต่อไปนี้ 

2.1 ผลสรุปความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2562 
หน่วยงาน คศ. วท. มส. วจ. กส. ทอ. วนช. วนน. ค่าเฉลี่ย 

1. สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ 
1.ห้องเรียนภายในคณะ/หลักสูตร ของ
ท่านมีอุปกรณ์เหมาะสม เอ้ือต่อการ
เรียนรู้และเพียงพอต่อนักศึกษา 

4.25 4.23 4.57 4.28 4.13 4.29 3.88 4.00 4.20 

2. ห้องปฏิบัติการ ภายในคณะ/
หลักสูตร ของท่าน มีอุปกรณ์เหมาะสม 
เอ้ือต่อการเรียนรู้และเพียงพอต่อ
นักศึกษา 

4.20 4.13 4.43 4.12 3.67 4.21 3.88 4.00 4.08 

3. คณะ/หลักสูตร ของท่านมีระบบ
บริการสารสนเทศเหมาะสม เอ้ือต่อการ
เรียนรู้และเพียงพอต่อนักศึกษา 

4.33 4.17 4.17 4.12 3.77 4.25 3.50 4.00 4.04 

คะแนนเฉลี่ย 4.26 4.18 4.39 4.17 3.85 4.25 3.75 4.00 4.11 
  

จากข้อมูลในข้างต้น พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  
ปีการศึกษา 2562 คณะที่มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยทุกด้านสูงสุด ได้แก่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มีคะแนนเฉลี่ย 4.39 รองลงมาคือคณะครุศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ย 4.26 และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมี
คะแนนเฉลี่ย 4.25 ตามล าดับ  

และเมื่อดูคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้าน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในด้านห้องเรียนภายในคณะ/
หลักสูตรมีอุปกรณ์เหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้และเพียงพอต่อนักศึกษาสูงสุดมีคะแนนเฉลี่ย 4.20 รองลงมา
เป็น ด้านห้องปฏิบัติการภายในคณะ/หลักสูตร มีอุปกรณ์เหมาะสมเอ้ือต่อการเรียนรู้และเพียงพอต่อนักศึกษา 
มีคะแนนเฉลี่ย 4.08 และด้านคณะ/หลักสูตรมีระบบบริการสารสนเทศเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้และ
เพียงพอต่อนักศึกษามีคะแนนเฉลี่ย 4.04 ตามล าดับ  
 ทั้งนี้มีข้อเสนอแนะจากนักศึกษาในเรื่องการจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  ปีการศึกษา 2562              
ที่มีความถี่สะสมมากเป็นอันดับ 1 ได้แก่ เรื่องความสะอาดของโรงอาหารและที่นั่งในการรับประทานอาหาร       
ไม่เพียงพอ (เฉพาะส่วนทุ่งกะโล่)   
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2.2 ผลสรุปความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 
หน่วยงาน คศ. วท. มส. วจ. กส. ทอ. วนช. วนน. ค่าเฉลี่ย 

2. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

1. หลักสูตรของท่านได้รับการสนับสนุน 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะความรู้   
ในด้านวิชาการท่ีสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.34 4.25 4.27 4.21 4.03 3.79 3.88 4.00 4.09 

2. หลักสูตรของท่านได้รับการสนับสนุน 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะความรู้   
ในด้านภาษาต่างประเทศ 

4.26 4.09 4.17 3.94 3.26 3.79 3.75 4.00 3.91 

3. หลักสูตรของท่านได้รับการสนับสนุน 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะความรู้    
ในด้านการใช้เทคโนโลยี 

4.33 4.20 4.27 4.07 3.56 4.08 3.75 4.00 4.03 

4. หลักสูตรของท่านได้รับการสนับสนุน 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะของ
นักศึกษา ในด้านการแก้ไขปัญหาพัฒนา
ท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ 

4.32 4.19 4.27 4.07 3.82 4.17 3.63 4.50 4.12 

5.  หลักสูตรของท่านได้รับการ
สนับสนุน การจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะของนักศึกษา ในด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม 

4.39 4.29 4.37 4.25 3.90 4.17 3.50 4.50 4.17 

6. หลักสูตรของท่านได้รับการสนับสนุน 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านชีวิต 
อาชีพ และสังคม 

3.79 3.77 3.69 3.87 3.87 4.00 3.63 4.00 3.83 

คะแนนเฉลี่ย 4.24 4.13 4.17 4.07 3.74 4.00 3.69 4.17 4.03 

 
จากข้อมูลในข้างต้น พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 ปีการศึกษา 2562 คณะที่มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยทุกด้านสูงสุดได้แก่คณะครุศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยคือ   
4.24 รองลงมาคือคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และวิทยาลัยนานาชาติ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.17
และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคะแนนเฉลี่ย 4.13 ตามล าดับ 

และเมื่อดูคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้าน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในด้าน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะของนักศึกษาในด้านคุณธรรมจริยธรรม สูงสุดมีคะแนนเฉลี่ย 4.17 
รองลงมาเป็นด้าน กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะของนักศึกษา ในด้านการแก้ไขปัญหาพัฒนาท้องถิ่น สังคมและ
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ประเทศชาติมีคะแนนเฉลี่ย 4.12 และด้านกิจกรรมส่งเสริมทักษะความรู้ในด้านวิชาการที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ย  4.09 ตามล าดับ  
 

3. มิติประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณด้านการจัดการเรียนการสอน  
ในด้านการบริหารงบประมาณด้านการจัดการเรียนการสอน ในแต่ละคณะมีการจัดสรรงบประมาณ    

ในกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรดังต่อไปนี้ 
หน่วย :บาท 

คณะ งบประมาณที่ใช้ในกิจกรรมจัดการเรียนการสอน 

ระหว่าง วันท่ี  1 ตุลาคม พ.ศ. 2561– 31 กรกฎาคม 2562 
คณะวิทยาการจัดการ 2,946,400 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2,869,000 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2,031,000 
คณะเกษตรศาสตร์ 966,000 
คณะครุศาสตร์ 959,210 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 790,680 
วิทยาลัยนานาชาติ 340,000 

 
จากข้อมูลในข้างต้น พบว่า คณะวิทยาการจัดการมีการใช้จ่ายงบประมาณกิจกรรมจัดการเรียนการ

สอนของหลักสูตรสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาได้แก่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะเกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และวิทยาลัยนานาชาติ
ตามล าดับ 
 โดยส่วนใหญ่คณะจะจัดสรรงบประมาณให้กับหลักสูตรตามหลักเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยซึ่งพิจารณา 
จากแผนปฏิบัติงานและความจ าเป็นของในการใช้งบประมาณของหลักสูตร เช่น จ านวนกลุ่ม เรียน จ านวน
นักศึกษา จ านวนอาจารย์  ประกอบกับพิจารณาจากผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา ประเมินผลความส าเร็จ
จากผลงานในแต่ละด้าน ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษาและการแข่งขันทางวิชาการ 
รวมถึงจ านวนนักศึกษาท่ียังอยู่ด้วยในหลักสูตร  

ในด้านความเพียงพอกับงบประมาณที่จัดสรรให้หลักสูตรพบว่า คณะส่วนใหญ่ร้อยละ 71.43 เห็นว่า
งบประมาณที่จัดสรรให้หลักสูตร มีความเพียงพอต่อการบริหารหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนการสอน          
เพ่ือพัฒนาโดยร้อยละ 28.57 เห็นว่า หลักสูตรมีงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงานบางหลักสูตร และ
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา 

โดยทุกคณะมีการค านวณต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร 
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน โดยใช้ข้อมูลต้นทุนของแต่ละ
หลักสูตรที่ได้จากส่วนกลางไปด าเนินการวิเคราะห์ต่อตามเกณฑ์การประกันคุณภาพภายใน   
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4. มิติความคุ้มค่าในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา 
ในด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระหว่างวันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2561– 31 กรกฎาคม 2562        

คณะต่างๆ มีผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรที่ด าเนินการไปแล้วดังต่อไปนี้ 
1) คณะเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดสรร “งบพัฒนาบุคลากร”ในปีงบประมาณ 2562 

จ านวน 176,000  ได้ด าเนินการพัฒนาไปแล้วดังนี้ 

 มีผลการด าเนินการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 7 กิจกรรม ซึ่งเป็นการอบรม 
จ านวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 28.58 ประชุมเครือข่ายจ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 14.29 เข้าร่วมรับมอบ
รางวัล จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 14.29 ประชุมวิชาการ จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 14.29 น าเสนอ
บทความวิชาการระดับชาติ จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 14.29 ศึกษาดูงานและเข้าร่วมประชุมวิชาชีพ  
จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 14.29  

 โดยประโยชน์ที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นด้านการจัดการ เรียนการสอนของหลักสูตร ร้อยละ 5 
รองลงมาเป็นด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ร้อยละ 42.86 และด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ
ท้องถิ่น ร้อยละ 7.14 

 อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนามาจากสาขาวิชาการเกษตรศาสตร์ จ านวน 7 คน สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จ านวน 3 คน  รวม 10 คน โดยคิดเป็นงบประมาณที่ด าเนินการ          
ในระดับหลักสูตรจ านวน 52,170 บาท เฉลี่ยคนละ 5,217 บาท 

 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนไม่ได้มีการด าเนินการในช่วงระยะเวลาที่เก็บข้อมูล 

 การจัดสัมมนาในภาพรวมทั้งหน่วยงานได้ด าเนินโครงการจัดการความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ      
ในการปฏิบัติงาน ณ บ้านกลางอ่าว จังหวัดประจวบศีรีขันธ์  และศึกษาดูงานด้านเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรนเรศวร ครั้งที่ 16 นวัตกรรมสร้างชาติเกษตรศาสตร์ที่ยั่งยืน ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร  จงัหวัดพิษณุโลก 
จ านวน 2 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 94,710 บาท  

2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการจัดสรร “งบพัฒนาบุคลากร” ในปีงบประมาณ 2562 
จ านวน 960,000 บาท ได้ด าเนินการพัฒนาไปแล้วดังนี้ 

 มีผลการด าเนินการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 70 กิจกรรม โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ประชุมวิชาการ จ านวน 27 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 38.57 รองลงมาเป็นอบรม จ านวน 11 เรื่อง คิดเป็น 
ร้อยละ 15.71 น าเสนอผลงานและเข้าร่วมการประชุม 11 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 15.71 อบรมหลักสูตร จ านวน 
7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 10 น าเสนอผลงานวิชาการ จ านวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5.71 สัมมนาวิชาการ 
จ านวน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 4.29 เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.86 น าเสนอบทความ
วิชาการ จ าวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.85 เข้าร่วมการพัฒนาบุคลากร จ านนวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.43 
และเข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติการ จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 1.43 

 โดยประโยชน์ที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ร้ อยละ 55.88 
รองลงมาเป็นด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ร้อยละ 33.33 พัฒนาระบบราชการ ร้อยละ 3.92           
ด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับท้องถิ่น ร้อยละ 5.88 และพัฒนาระบบบริหาร ร้อยละ 0.98 



253 
 

 อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนามาจากหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา 4 คน หลักสูตรชีววิทยา  
7 คน หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ 6 คน หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 คน หลักสูตรอาหารและ
โภชนาการ 3 คน หลักสูตรคณิตศาสตร์ 1 คน หลักสูตรฟิสิกส์ 2 คน หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 7 คน 
หลักสูตรเคมี 6 คน หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3 คน  รวม 43 คน โดยคิดเป็นงบประมาณท่ีด าเนินการ
ในระดับหลักสูตรจ านวน 279,720 บาท เฉลี่ยคนละ 6,505 บาท 

 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนได้ด า เนินการพัฒนาบุคลากรในการอบรม               
เชิงปฏิบัติการพานักศึกษาเข้าร่วมโครงการ "ค่ายนิด้าพัฒนาผู้น า ครั้งที่ 6" เข้าร่วมโครงการ Open House 
ร่วมประชุมวิชาการ และ เข้าร่วมพิธีมอบโล่การจัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ จ านวน 9 คน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 
22,233 บาท เฉลี่ยคนละ 3,000 บาท 

 การจัดสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การเพ่ิมพูนวิสัยทัศน์ของบุคลากรสู่การพัฒนา
องค์กรและการท างานเป็นทีม ประจ าปี 2562 และ โครงการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา รวมทั้งสิ้นจ านวน 2 
โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  366,440  บาท 

3) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรร “งบพัฒนาบุคลากร”ในปีงบประมาณ 2562
จ านวน 375,000 บาท  ได้ด าเนินการพัฒนาไปแล้วดังนี้ 

 มีผลการด าเนินการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 36 กิจกรรม โดยส่วนใหญ่เป็นการ
อบรม จ านวน 14 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 38.89 รองลงมาเป็นน าเสนอบทความวิจัย จ านวน 11 เรื่อง  
 คิดเป็นร้อยละ 30.56 ประชุมวิชาการ 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 8.33 สัมมนา จ านวน 2 เรื่อง คิด เป็นร้อยละ 
5.56 ศึกษาดูงาน จ านวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5.56 ศึกษาปัญหาเพ่ืองานวิจัย จ านวน 2 เรื่อง คิดเป็น       
ร้อยละ 5.56 อบรมสัมมนา จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.77 และนิเทศนักศึกษาเตรียมฝึก จ านวน 1 เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 2.77 

 โดยประโยชน์ที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ร้อยละ 44.18 รองลงมา
เป็นด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ร้อยละ 37.21 และด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับท้องถิ่น 
ร้อยละ 18.61 

 อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนามาจากเทคโนโลยีไฟฟ้า 4 คน เทคโนโลยีอุตสาหการ 4 คน เทคโนโลยี
ส ารวจและภูมิสารสนเทศ 1 คน เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 คน วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 5 คน วิศวกรรม   
โลจิสติกส์ 3 คน วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 4 คน วิศวกรรมการจัดการพลังงาน 5 คน วิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 5 คน อุสาหกรรมศิลป์ 3 คน การจัดการงานวิศวกรรมหลักสูตรปริญญาโท 2 คน รวม 
40 คน  โดยคิดเป็นงบประมาณท่ีด าเนินการในระดับหลักสูตรจ านวน 179,181 บาท เฉลี่ยคนละ 4,480 บาท 

 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรในการน าเสนอผลงาน
ระดับชาติด้านการพัฒนางานประจ า งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ส าหรั บบุคลากรสายสนับสนุน         
ในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี และสัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
สร้างระบบการท างานและการประยุกต์ใช้ BIM ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา จ านวน 2 คน  
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 10,446 บาทเฉลี่ยคนละ 5,223 บาท 
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 การจัดสัมมนาในภาพรวมทั้งหน่วยงานได้ด าเนินโครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ        
การเพ่ิมพูนวิสัยทัศน์เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรและศึกษาดูงานส าหรับบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 1 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 212,300 บาท 

4) คณะครุศาสตร์ได้รับการจัดสรร “งบพัฒนาบุคลากร” ในปีงบประมาณ 2562 จ านวน 606,000 
บาท ได้ด าเนินการพัฒนาไปแล้วดังนี้ 

 มีผลการด าเนินการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 39 กิจกรรม โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ประชุมวิชาการ จ านวน 12 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 30.77 รองลงมาเป็นอบรม จ านวน 5 เรื่องคิดเป็นร้อยละ 
12.82 ประชุม มคอ.1 จ านวน 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 12.82 อบรมหลักสูตร จ านวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
5.13 อบรมความรู้จีน จ านวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5.13 ศึกษาดูงาน จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.56 
ประชุมเครือข่าย จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.56 ประชุมวิชาการประชากร จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อย
ละ 2.56 อบรมจริยธรรม จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.56 อบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรม จ านวน 1 เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 2.56 น าเสนอบทความในการประชุม จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.56 โครงการพัฒนาครู
คณิตศาสตร์ให้ใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอน จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.56 น าเสนอ
บทความตีพิมพ์ จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.56 ศึกษาดูงานและประชุมสัมมนา จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 2.56 น าเสนอบทความวิชาการระดับชาติ จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.56 และศึกษาดูงานและ
เข้าร่วมประชุมวิชาชีพ จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.56 

 โดยประโยชน์ที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ร้อยละ 78.95 
รองลงมาเป็นด้านการวิจัยที่เกีย่วข้องกับหลักสูตร ร้อยละ 21.05 

 อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนามาจากหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 5 คน ภาษาไทย 3 คน ภาษาอังกฤษ 
5 คน สังคมศึกษา 5 คน การประถมศึกษา 3 คน นาฎศิลป์ 4 คน ภาษจีน 3 คน ภาษาเกาหลี 3 คน 
คณิตศาสตร์ 3 คน วิทยาศาสตร์ 2 คน ฟิสิกส์ 3 คน พลศึกษา 4 คน คอมพิวเตอร์ 4 คน เทคโนโลยีศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ 4 คน จิตวิทยาและการแนะแนว 3 คน การบริหารการศึกษา 3 คน หลักสูตรและการสอน 5 คน 
และ วิจัยและประเมินผลการศึกษา 4 คน รวม 66 คน โดยคิดเป็นงบประมาณที่ด าเนินการในระดับหลักสูตร
จ านวน 121,094 บาท เฉลี่ยคนละ 1,835 บาท 

 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรในการศึกษาดูงาน 
จ านวน 8 คน ใช้งบประมาณท้ังสิ้น 32,000 บาท เฉลี่ยคนละ 4,000 บาท 

 การจัดสัมมนาในภาพรวมทั้งหน่วยงานได้ด าเนินอบรมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการ          
คณะครุศาสตร์แบบมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาแผนปฏิบัติราชการของคณะประจ าปีงบประมาณ 2562 ซึ่งเป็นการ
เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมและเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างบุคลากร        
สายวิชาการกับสายสนับสนุนให้เกิดความเข้าใจเข้าถึงร่วมกันพัฒนาองค์กรให้เกิดความเข้มแข็ง และโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การวิวัฒน์องค์กรและมุทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุราชการ จ านวน 2 
โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 445,900 บาท 
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5) คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการจัดสรร “งบพัฒนาบุคลากร” ในปี งบประมาณ 
2562 จ านวน 707,000  บาท ได้ด าเนินการพัฒนาไปแล้วดังนี้ 

 มีผลการด าเนินการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 40 กิจกรรม โดยส่วนใหญ่เป็นการ
เข้าประชุม จ านวน 15 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 37.50 รองลงมาเป็นเข้าร่วมสัมมนา จ านวน 8 เรื่อง คิดเป็น      
ร้อยละ 20.00 ร่วมงานวิชาการ 5 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 12.5 อบรม จ านวน 5 เรื่ อง คิดเป็นร้อยละ 12.50     
เพ่ือบริหารวิชาการ จ าวน 4 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 10.00 น าเสนอบทความวิจัย จ านวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
5 เข้าฟังบรรยายวิชาการ จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.50 

 โดยประโยชน์ที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นด้านอ่ืนๆ ร้อยละ 46.29 รองลงมาเป็นด้านการจัดการเรียน
การสอนของหลักสูตรร้อยละ 33.33 ด้านการวิจัยที่เดี่ยวข้องกับหลักสูตรร้อยละ 11.11 และด้านพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับท้องถิ่น ร้อยละ 9.25 

  อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนามาจากหลักสูตรภาษาไทย 7 คน หลักสูตรการท่องเที่ยว 3 คน 
หลักสูตรนิเทศศิลป์ 4 คน หลักสูตรนิติศาสตร์ 1 คน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 9 คน หลักสูตรการจัดการ
วัฒนธรรม  7 คน หลักสูตรการพัฒนาชุมชน 6 คน หลักสูตรสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 6 คน 
หลักสูตรดนตรีไทย 2 คน หลักสูตรดนตรีสากล 9 คน รวม 54 คน โดยคิดเป็นงบประมาณที่ด าเนินการ          
ในระดับหลักสูตรจ านวน 230,645 บาท เฉลี่ยคนละ 4,271 บาท 

 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรในการเข้าร่วมอบรม
สัมมนาและการเข้าประชุมสภาคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย และ
เข้าร่วมกิจกรรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของ
ประเทศและการจัดการการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21” ณ จังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดนครปฐม จ านวน 13 คน 
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 61,006 บาท เฉลี่ยคนละ 4,692.76 บาท 

 การจัดสัมมนาในภาพรวมทั้งหน่วยงานได้ด าเนินโครงการอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ”     
การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประเทศและการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่  21”
ประจ าปีงบประมาณ 2562 จ านวน 1 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 141,215 บาท 

6) คณะวิทยาการการจัดการได้รับการจัดสรร “งบพัฒนาบุคลากร”ในปีงบประมาณ 2562      
จ านวน 626,000 บาท ได้ด าเนินการพัฒนาไปแล้วดังนี้ 

 มีผลการด าเนินการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 14 กิจกรรม โดยส่วนใหญ่เป็นการ
สัมมนา จ านวน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 21.43  รองลงมาเป็นอบรมหลักสูตร จ านวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 
14.29 น าเสนอบทความวิจัยและประชุมวิชาการ จ านวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 14.29 อบรม จ านวน 1 เรื่อง 
คิดเป็นร้อยละ 7.14 ประชุมวิชาการ จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7.14  ประชาสัมพันธ์หลักสูตร จ านวน 1 
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7.14 โครงการ Research Zone(2019):Phase 138 จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7.14 
ร่วมมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2561 (Thailand Research Expo 2019) จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7.14  
ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง จ านนวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7.14 และ เข้าร่วมฟังบรรยาย "หัวข้อ Artificial 
Intelligent(AI)" จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7.14 
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 โดยประโยชน์ที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ร้อยละ 64.29 
รองลงมาเป็นด้านการวิจัยที่เดี่ยวข้องกับหลักสูตร ร้อยละ 28.57 และอ่ืนๆ ร้อยละ 7.14 

 อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนามาจากหลักสูตรทุกหลักสูตรเนื่องจากมีการไปราชการร่วมกันโดยคิด
เป็นงบประมาณที่ด าเนินการในระดับหลักสูตรจ านวน 157,918 บาท จ านวน 36 เฉลี่ยคนละ  4,387บาท 

 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนได้ด า เนินการพัฒนาบุคลากรในการอบรม               
เชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การคิดเชิงกลยุทธ์ เพ่ือพัฒนาคนและเพ่ิมโอกาสแห่งความส าเร็จให้กับองค์กร"         
ณ ส านักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ และสัมมนาเชิงปฏิบัติการ"การพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและการจัดการความรู้จากงานประจ า ณ โรงแรมอมพันธ์ วิลล่า 
รีสอร์ท จ.ระยอง จ านวน 13 คน ใช้งบประมาณท้ังสิ้น 104,000 บาท เฉลี่ยคนละ 8,000 บาท 

 การจัดสัมมนาโครงการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการทบทวนและถอดบทเรียนงาน
บริการวิชาการ งานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิ ทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 รวมทั้งสิ้น จ านวน 1 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น   281,802 บาท 

7) วิทยาลัยนานาชาติได้รับการจัดสรร “งบพัฒนาบุคลากร”ในปีงบประมาณ 2562 จ านวน 
108,000 บาท ได้ด าเนินการพัฒนาไปแล้วดังนี้ 

 ด าเนินการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 6 กิจกรรม โดยส่วนใหญ่เป็นการอบรม
สัมมนา จ านวน 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 100   

 โดยประโยชน์ที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรและด้านงานวิจัย     
ที่เก่ียวข้องกับหลักสูตร ร้อยละ 100 

 อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนามาจากหลักสูตรอังกฤษธุรกิจจ านวน 6 คน และหลักสูตรจีนธุรกิจ
จ านวน 2 คน รวม 8 คน  โดยคิดเป็นงบประมาณที่ด าเนินการในระดับหลักสูตรจ านวน 68,440 บาท           
เฉลี่ยคนละ  8,555  บาท 

 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรในการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการท างาน จ านวน 7 คน  ใช้งบประมาณทั้งสิ้น   58,784  บาท เฉลี่ยคนละ   
8,397  บาท 

 การจัดสัมมนาโครงการสัมมนาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและประชุมสัมมนาเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพในการท างานเชิงบูรณาการในยุค 4.0 งบประมาณ 2562 รวมทั้งสิ้น จ านวน 1 โครงการ                 
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 72,016 บาท 
 
ผลการด าเนินงานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ในด้านการพัฒนานักศึกษา ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2561– 31 กรกฎาคม 2562  คณะต่างๆ      
มีผลการด าเนินงานไปแล้วดังต่อไปนี้ 

1) คณะเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดสรร “งบพัฒนานักศึกษา”ในปีงบประมาณ 2562 จ านวน 
140,000 บาท ได้ด าเนินการพัฒนาไปแล้วดังนี้ 
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กิจกรรมพัฒนา ในด้านทักษะด้านชีวิต อาชีพ และสังคม ทักษะด้านการเรียนรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  จ านวน 3 กิจกรรม มีนักศึกษาได้รับการพัฒนา 38 คน ใช้งบประมาณ 56,820 บาท เฉลี่ยคนละ 
1,495 บาท 

2) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับการจัดสรร “งบพัฒนานักศึกษา” ในปีงบประมาณ 2562  
จ านวน 1,054,320 บาท ได้ด าเนินการพัฒนาไปแล้วดังนี้ 

กิจกรรมพัฒนา ในด้านทักษะด้านชีวิต อาชีพ และสังคม ทักษะด้านการเรียนรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบจ านวน 44 กิจกรรม มีนักศึกษาได้รับการ
พัฒนา 682 คน ใช้งบประมาณ 896,194 บาท เฉลี่ยคนละ 1,314 บาท 

3) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้รับการจัดสรร “งบพัฒนานักศึกษา” ในปีงบประมาณ 2562  
จ านวน 365,000 บาท ได้ด าเนินการพัฒนาไปแล้วดังนี้ 

กิจกรรมพัฒนา ในด้านทักษะด้านชีวิต อาชีพ และสังคม ทักษะด้านการเรียนรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  จ านวน 10 กิจกรรม มีนักศึกษาได้รับการพัฒนา 500 คน ใช้งบประมาณ 351,170 บาท เฉลี่ยคน
ละ 702.34 บาท 

4) คณะครุศาสตร์ได้รับการจัดสรร “งบพัฒนานักศึกษา” ในปีงบประมาณ 2562  จ านวน 
1,081,540 บาท ได้ด าเนินการพัฒนาไปแล้วดังนี้ 

กิจกรรมพัฒนา ในด้านทักษะด้านชีวิต อาชีพ และสังคม ทักษะด้านการเรียนรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ และทักษะด้านอ่ืนๆ  จ านวน 60 กิจกรรม มีนักศึกษาได้รับการพัฒนา 3,415 
คน ใช้งบประมาณ 948,910 บาท เฉลี่ยคนละ 277.86  บาท 

5) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ---ยังไม่ได้รายงาน--- 
6) คณะวิทยาการจัดการได้รับการจัดสรร “งบพัฒนานักศึกษา” ในปีงบประมาณ 2562         

จ านวน 230,000  บาท ได้ด าเนินการพัฒนาไปแล้วดังนี้ 
กิจกรรมพัฒนา ในด้านทักษะด้านชีวิต อาชีพ และสังคม และทักษะด้านอ่ืนๆ  จ านวน 5  กิจกรรม มี

นักศึกษาได้รับการพัฒนา 1,292 คน ใช้งบประมาณ 121,804 บาท เฉลี่ยคนละ 94.27  บาท 
7) วิทยาลัยนานาชาติได้รับการจัดสรร “งบพัฒนานักศึกษา” ในปีงบประมาณ 2562  จ านวน 

340,000  บาท ได้ด าเนินการพัฒนาไปแล้วดังนี้ 
กิจกรรมพัฒนา ในด้านทักษะด้านภาษา ทักษะด้านชีวิต อาชีพ และสังคม ทักษะด้านการเรียนรู้ 

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และด้านอ่ืนๆ จ านวน 13
กิจกรรม มีนักศึกษาได้รับการพัฒนา 104 คน ใช้งบประมาณ 249,804 บาท เฉลี่ยคนละ 2,401 บาท 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.2-2(1) รายงานการค านวณต้นทุนระดับหลักสูตร 
5.2-2(2) บันทึกข้อความการขอส่งต้นทุนในระดับหลักสูตร 
5.2-2(3) บทสรุปผู้บริหาร การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2562 
 



258 
 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม อย่างน้อย 1 เรื่อง 

มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงซึ่งมีอธิการบดี
เป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีรับผิดชอบงานบริหาร เป็นรองประธานกรรมการ รองอธิการบดี ผู้ช่วย
อธิการบดี คณบดีทุกคณะ บัณฑิตวิทยาลัย ผู้อ านวยการส านักงาน สถาบัน วิทยาลัย ศูนย์ โรงเรียนสาธิตฯ 
เป็นกรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานประกัน เป็นกรรมการและเลขานุการ บุคลากรส านักงาน
คณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประชุมร่วมกันเพ่ือ วิเคราะห์และระบุ
ความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยคณะกรรมการด าเนินการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของ ความเสี่ยง โดยแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาในการเกิดเหตุการณ์ เมื่อกรรมการ
ประเมินครบทุกด้านแล้ว ใช้เครื่องมือ RISK MATRIX เพ่ือแยกปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย ทั้งปัจจัยเสี่ยงภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย โดยได้ระบุปัจจัยเสี่ยงที่ควรด าเนินการลด ดังนี้  

1) งบประมาณเงินรายได้มีจ านวนลดลง 2) จ านวนผลงานที่ตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติยังไม่
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ 3) การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการผิดพลาดไปจากกฎหมาย กฎระเบียบ 
หรือการทุจริตประพฤติมิชอบ  

มหาวิทยาลัยได้มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีการศึกษา 2562 ดังนี้  
- จัดกิจกรรม/โครงการประชาสัมพันธ์จุดเด่นระดับคณะ และระดับหลักสูตร ผ่านโครงการ/กิจกรรมที่

จัดขึ้นโดยก าหนดให้มีนักเรียนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ิมข้ึน 
- เพ่ิมกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการชุมชน ท้องถิ่น เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ในวงกว้าง 
- จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดีโอ และเพ่ิมช่องทางสื่อสารผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย 
- ด าเนินการส่งชุดส าเนาวีดีโอประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการไปยังโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม/

โครงการ และรวบรวมวีดีโอที่เป็นไฮไลต์ไปยังโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย 
- หลักสูตรและคณะจัดท าแผนก ากับติดตามการท าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ภายในหลักสูตร

และคณะ  
- จัดโครงการเพิ่มศักยภาพคณาจารย์ด้านการท าผลงานวิจัย 
- มีส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท างานวิจัยด้านพันธกิจสัมพันธ์ 
- จัดโครงการเพิ่มศักยภาพอาจารย์ เพื่อเป็นนักวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
- มีระบบและกลไกติดตาม ประเมินควบคุมของหน่วยงานจัดการงานวิจัย 
- ท าการเผยแพร่กฎหมาย กฎระเบียบ ที่ถูกต้องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
- เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
- เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย 
 และมีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงนั้น โดยความเสี่ยงที่ลดลง เช่น 

งบประมาณเงินรายได้มีจ านวนลดลง มีการประเมินความเสี่ยงลดลงจากระดับสูงมากลงมายัง ระดับสูง ซึ่งควร
มีการปรับปรุงกระบวนการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน และประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ได้ปรับปรุง
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พัฒนาให้มีความทันสมัยมากขึ้นเพ่ือดึงดูดให้มีนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรนั้นๆเพ่ิมมากข้ึน จากการที่จ านวน
นักศึกษาลดลงส่งผลให้งบประมาณเงินรายได้ลดลงจาก 163 ,289,960 บาท มาเป็น 148,937,260 บาท        
คิดเป็นร้อยละ 8.79 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่มีความเสี่ยงน้อยลง, การปฏิบัติหน้าที่ท่ีอาจก่อให้เกิดการผิดพลาดไปจาก
กฎหมาย กฎระเบียบ หรือการทุจริตประพฤติมิชอบ หลังจากท าการเผยแพร่กฎหมาย กฎระเบียบที่ถูกต้อง 
จัดท าและเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ท าให้บุคลากรมีการปฏิบัติงานที่เป็นไป
ตามกฎหมาย กฎระเบียบ ฯลฯ และไม่มีข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
5.2-3(1) แผนบริหารความเสี่ยง มรอ. ปีการศึกษา 2562 
5.2-3(2) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 2562 
 

 
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงาน       

อย่างชัดเจน 
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  

      มหาวิทยาลัยได้บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิผลตามเป้าประสงค์ 
โดยก าหนดแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ มีการประชุมก ากับ ติดตาม ประเมินผล          
การด าเนินงานของคณะ วิทยาลัย ศูนย์ส านัก เป็นระยะ ผ่านการประชุมผู้บริหารโดยต าแหน่ง (กบต.)          
ทุกสัปดาห์ ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจ านวน 10 ครั้ง ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
บริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย จ านวน 3 ครั้ง เพ่ือการก ากับการใช้งบประมาณทั้ง
งบแผ่นดินและงบรายได้ให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ จากนั้นกองนโยบายและแผนได้น าผลการด าเนินงานเข้าที่
ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา ตลอดจนน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด 
(เอกสาร 5.1-4(1)-(4)) 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  
     มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและการด าเนินงานในการ
ใช้ทรัพยากรจึงน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ 
ดังนี้ 

- ด้านการศึกษา : ระบบสารสนเทศงานวิชาการและงานทะเบียน ระบบตรวจสอบผลการเรียน         
ซึ่งรับผิดชอบโดยกองบริการการศึกษา, ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น โปรแกรมซูม โปรแกรมไมโคร
ซอฟทีมฯ ซึ่งรับผิดชอบโดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      - ด้านการเงินและพัสดุ : ระบบบริหารงบประมาณการเงินและการบัญชี  ซึ่งรับผิดชอบโดยส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองนโยบายและแผน งานคลัง และงานพัสดุ 
 นอกจากนี้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ข้ึน เพื่อให้
ระบบการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายในด้านพลังงาน (เอกสาร 5.1-4(5)-(8))   

3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
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      ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ก าหนดกลยุทธ์ในการตอบสนองทันทีทันใดที่ทันต่อเหตุการณ์และผู้เกี่ยวข้อง 
ได้แก่     
      - ก าหนดให้มีการประชุมผู้บริหารโดยต าแหน่ง (กบต.) ทุกวันอังคารของสัปดาห์ เพ่ือตอบสนองเรื่อง
ต่างๆ ในมหาวิทยาลัยได้ทันทีทันใด เมื่อมีปัญหาก็รายงานในที่ประชุม กบต. เนื่องจากที่ประชุมนี้จะมี หัวหน้า
ส านักงานอธิการบดีเป็นเลขานุการ ซึ่งสามารถน ามติท่ีประชุม น าไปด าเนินการได้ทันที 
      - ก าหนดให้มีสายตรงอธิการบดี ที่ให้โอกาสส าหรับทุนทั้งบุคลากร นักศึกษา ประชาชน สามารถ
ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ได้โดยตรง และ อธิการบดีสามารถตอบและสนองเรื่องต่างๆ ได้ทันทีทันใด และโดย
อธิการบดีได้มอบหมายให้เลขา จัดตารางนัดหมายอธิการบดีได้ในกรณีที่อยากปรึกษาในรายละเอียดของเรื่อง
ต่างๆ  
      - ใช้ระบบการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตในระบบโปรแกรม LINE ที่สามารถติดต่อประสานกับผู้บริหาร
และบุคลากรทุกคนทุกกลุ่มได้ทันทีทันใด ทุกที่ ทุกเวลา โดยมีกลุ่มไลน์ของผู้บริหาร กลุ่มไลน์ของอาจารย์ และ
กลุ่มไลน์ของสายสนับสนุน 
      - มหาวิทยาลัยมีหน่วยกลาง คือ ศูนย์สื่อสารองค์กร ในการท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของ
มหาวิทยาลัยให้บุคลากร นักศึกษา และคนทั่วไปได้ทราบข้อมูล เพ่ือให้มีการตอบสนองและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม  

- การปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา
ไวรัส 2019 เช่น ข้อบังคับและระเบียบการประชุมออนไลน์ ประกาศเรื่องมาตรการและการเฝ้าระวัง           
การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ประกาศเรื่องมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติด
เชื้อโคโรนาไวรัส 2019 ประกาศเรื่องการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นต้น (เอกสาร 5.1-4(9)-(15))   

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability )  
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และตอบสนองต่อความคาดหวัง

ของสาธารณะ ได้แก่     
      - ด าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย อย่างเคร่งครัด ทั้งการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม  
      - ผู้บริหารในทุกระดับทั้งรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ ประธานหลักสูตร 
หัวหน้างาน มีส่วนร่วมในการบริหารงานและรับผิดชอบร่วมกัน เช่น การก าหนดวงเงินส าหรับการอนุมัติ        
ในระดับรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีไม่เกิน 2 ล้านบาท คณบดี ผู้อ านวยการไม่เกิน 5 แสนบาท เป็นต้น       

- ได้แสดงความรับผิดชอบต่อสถานภาพและอนาคตของบุคลากรทุกคน ทั้งเรื่องความมั่นคงในอาชีพ 
ความก้าวหน้า เงินเดือน สวัสดิการ ศักดิ์ศรี ของบุคลากร เป็นต้น เพราะตระหนักว่าหากบุคลากรมีขวัญและ
ก าลังใจแล้วจะมีความมุ่งมั่นในการท างานเพ่ือสถาบัน โดยจัดตั้งกองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัยขึ้น เพ่ือให้
สวัสดิการแก่บุคลากร ในเบื้องต้นได้ให้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าด ารงชีพหลัง
เกษียณอายุราชการ และสวัสดิการเงินช่วยเหลือครอบครัวส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เสียชีวิต 
นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดที่จะให้สวัสดิการด้านอื่นๆ อีกด้วย 
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 - มีการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบท ปัญหา และความต้องการ
ของท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเน้น จุดเด่นของมหาวิทยาลัยตามศาสตร์พระราชา  โดยได้ด าเนิน
กิจกรรม/โครงการต่างๆ จ านวน 21 โครงการย่อย ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาครู จ านวน 4 โครงการย่อย 
ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา จ านวน 4 โครงการย่อย และยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ จ านวน 5 โครงการย่อย (เอกสาร 5.1-4(16)-(18))   

5. หลักความโปร่งใส (Transparency)  
ผู้บริหารมีการบริหารงานโดยยึดหลักความโปร่งใส เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบ

ได้ ได้แก่ 
      - มหาวิทยาลัยมีหน่วยตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบผลการด าเนินงานการใช้จ่ายเงิน           
เพ่ือตรวจสอบความโปร่งใสในการท างานของผู้บริหารของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย โดยก าหนดไว้เป็น
แผนการตรวจสอบประจ าปี มีหน่วยตรวจจ านวน 20 หน่วย และตรวจสอบกองทุนต่างๆ รวม 18 กองทุน  
      - มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการทุกระดับ ทุกพันธกิจ  เพ่ือร่วมกันพิจารณาเรื่องต่างๆ อย่างโปร่งใส     
ไม่ปิดบัง มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากร เช่น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
คณะท างานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นต้น 
 - มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทุกขั้นตอน ผ่านระบบบริหารงบประมาณการเงินและการบัญชีของ
มหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 5.1-4(7),(19)-(23)) 

6. หลักการมีส่วนร่วม ( Participation)  
ผู้บริหารด าเนินการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับรู้ เรียนรู้ ท าความ

เข้าใจ ร่วมแสดงความคิดเห็น ตลอดจนร่วมกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ให้ส าเร็จ ได้แก่  
      - มหาวิทยาลัยใช้ระบบการบริหารแบบองค์คณะบุคคลในทุกระดับของการบริหาร ตั้งแต่สาขาวิชา 
คณะ ศูนย์ ส านัก วิทยาลัย และระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ทุกคนมีโอกาสในการบริหารงานร่วมกัน                     
โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการส่วนมากจะประกอบด้วยบุคลากรทุกภาคส่วน เช่น คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ประธานและกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากนอกมหาวิทยาลัย มาจาก
หลายๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น  
      - ก าหนดให้มีสายตรงอธิการบดี ที่ให้ โอกาสทั้งบุคลากร นักศึกษา ประชาชน สามารถติดต่อ            
ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ได้โดยตรง สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหาร  
      - ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีการประชุมอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมใน
การบริหารให้ทุกคนได้ทราบ ความเคลื่อนไหวในการบริหาร ซึ่งในปีการศึกษา 2562 ได้มีการประชุมบุคลากร
สายวิชาการ 2 ครั้ง ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 และ 18 มีนาคม 2563 ประชุมสายสนับสนุน 1 ครั้ง ในวันที่ 
5 กุมภาพันธ์ 2563 
     - มหาวิทยาลัยมีการรวมกลุ่มจัดตั้งสโมสรอาจารย์และข้าราชการ และสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัย 
เพ่ือร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น การจัดงานปีใหม่ การจัดงานประเพณีสงกรานต์ การจัดงาน
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วันเกษียณอายุข้าราชการ การจัดแข่งขันกีฬากับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 
5.1-4(24)-(27)) 

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralizatio)  
 ผู้บริหารใช้หลักการกระจายอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากรและภาระกิจต่างๆ ให้กับหน่วยงานใน
มหาวิทยาลัย ได้แก่ 
      - อธิการบดีมีนโยบายในการบริหารโดยการกระจายอ านาจไปยังรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 
คณบดี และ ผู้อ านวยการทุกระดับ เพ่ือให้ความเป็นอิสระในการบริหาร ความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ 
โดยกระจายทั้งงานบริหารทั่วไป งานบุคคล งานการเงิน เช่น ก าหนดวงเงินส าหรับการอนุมัติ ในระดับรอง
อธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีไม่เกิน 2 ล้านได้ คณบดี ผู้อ านวยการไม่เกิน 5 แสนบาท หรือ งานบริหารงาน
บุคคลก าหนดให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ถ้ารับผิดชอบหน่วยงานใด ก็ให้มีการประเมินผลปฏิบัติราชการ
ของบุคลากรในหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบนั้น   
      - อธิการบดีจัดสรรงบประมาณแบบมอบเหมาให้กับให้หน่วยงาน เพื่อกระจายอ านาจการตัดสินใจการ
ใช้งบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพและการมอบหมายอ านาจให้กับ คณบดี วิทยาลัย และผู้อ านวยการ
ส านักงานต่างๆ ได้บริหารจัดการ  โดยก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วย การบริหาร
จัดการในคณะ วิทยาลัย พ.ศ.2558  
      - อธิการบดีมีนโยบายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรต่างๆ  ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือด าเนินการ
ในเรื่องการบริหารหลักสูตร เช่น การวางแผนการบริหารหลักสูตร การวางแผนการบริหารอาจารย์             
การวางแผนการรับนักศึกษา การวางแผนเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นต้น โดยก าหนดไว้ในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วย การบริหารจัดการในคณะ วิทยาลัย พ.ศ.2558 (เอกสาร 5.1-4(16),(28)) 

8. หลักนิติธรรม ( Rule of Law )  
ผู้บริหารใช้อ านาจของกฏหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารมหาวิทยาลัยด้วยความเป็นธรรม 

ไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ 
      - มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการบริหารโดยก าหนดกฎ กติกา เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงานในทุก
ระดับ เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน และมีแนวปฏิบัติที่ดีที่จะสนับสนุนให้การบริหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
โดยกฎ กติกา มีตั้งแต่ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  
      - มหาวิทยาลัยได้มีแนวทางและระบบกลไกในการใช้กฎกติกาอย่างรัดกุม โดยปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด แต่เมื่อมีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวดก็จะใช้หลักคุณธรรมหรือความเหมาะสมมาใช้ โดยไม่กระทบหรือมี
ผลเสียต่อมหาวิทยาลัยหรือบุคคล   
      - มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เพ่ือให้การด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และร้องทุกข์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(เอกสาร 5.1-4(29)) 

9. หลักความเสมอภาค ( Equality)  
ผู้บริหารปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยก ได้แก่ 
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      - ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ปฏิบัติตนภายใต้ค าสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และ
มีการส่งเสริมสวัสดิการที่เท่าเทียมกัน 

- มหาวิทยาลัยให้ความเสมอภาคกับบุคลากร นักศึกษาตามสถานภาพของแต่ละบุคคลหรือแต่ละกลุ่ม 
ให้มีความเหลื่อมล้ าน้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ ตัวอย่างความเสมอภาคที่ส าคัญ เช่น ความเสมอภาคในการท า
หน้าที่เป็นตัวแทน ความเสมอภาคในด้านสิทธิต่างๆ ของบุคลากรและนักศึกษา ทั้งสิทธิตามกฎหมายและสิทธิ
ประโยชน์ที่พึงจะได้ ความเสมอภาคทางการศึกษาของนักศึกษา ความเสมอภาคของความเป็นมนุษย์ที่พึงจะ
ได้รับการดูแลเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะพนักงานชั่วคราว มหาวิทยาลัยก็ดูแลเป็นอย่างดี  

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ ( Consensus Oriented )  
 ผู้บริหารหาข้อตกลงทั่วไปกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหา
ข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ ได้แก่ 
      - มหาวิทยาลัยได้ยึดหลักมติของเสียงส่วนมากในการประชุม การระดมความคิด การปรึกษาหารือ     
ในทุกระดับ ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
 - มหาวิทยาลัยมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และลงมติ
ร่วมกัน เช่น การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ และการ
ประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เป็นต้น 
      - เมื่อมีการเลือกตั้งหรือสรรหาตัวแทนของมหาวิทยาลัยหรือตัวแทนทุกระดับ เมื่อเสียง ส่วนมากให้
เป็นผู้ใดแล้ว สังคมจะยอมรับในฉันทามติ ไม่มีเรื่องวุ่นวายที่ตามมาภายหลังการเลือกตั้งหรือสรรหา  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.2-4(1) รายงานการประชุมผู้บริหารโดยต าแหน่ง 
5.2-4(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
5.2-4(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
5.2-4(4) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
5.2-4(5) ระบบสารสนเทศงานวิชาการและงานทะเบียน 
5.2-4(6) ระบบตรวจสอบผลการเรียน  
5.2-4(7) ระบบบริหารงบประมาณการเงินและการบัญชี  
5.2-4(8) รายงานการจัดการพลังงาน ประจ าปี 2562 
5.2-4(9) รายงานการประชุมผู้บริหารโดยต าแหน่ง 
5.2-4(10) เว็ปไซต์ www.uru.ac.th 
5.2-4(11) โปรมแกรม Line 
5.2-4(12) ข้อบังคับและระเบียบการประชุมออนไลน์ 

 5.2-4(13) ประกาศเรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 
 5.2-4(14) ประกาศเรื่องมาตรการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 
      5.2-4(15) ประกาศเรื่องการลงเวลาปฏิบัติงานของบุคลากร      
 5.2-4(16) ค าสั่งมหาวิทยาลัยเรื่องมอบอ านาจให้รองอธิการ ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ      
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                       ศูนย์ ส านัก และสถาบัน   
 5.2-4(17) ประกาศกองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัย 
 5.2-4(18) รายงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2562 
 5.2-4(19) แผนปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2562 
 5.2-4(20) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
 5.2-4(21) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล  

5.2-4(22) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
5.2-4(23) ค าสั่งคณะท างานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์ 
 5.2-4(24) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 5.2-4(25) www.uru.ac.th 
 5.2-4(26) หนังสือเชิญการประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
 5.2-4(27) สโมสรอาจารย์และข้าราชการ และสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัย 
      5.2-4(28) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วย การบริหารจัดการในคณะ วิทยาลัย พ.ศ.2558  
 5.2-4(29) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
   
 

5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้    
ตามระบบ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีปรัชญา “มหาวิทยาลัยเพ่ือการศึกษาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น”                 
ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเป้าประสงค์ในการบูรณาการ
พันธกิจทั้งการจัดการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม จากยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท า
แผนการจัดการความรู้ ที่คลอบคลุมด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย คือ การบูรณาการพันธกิจเพ่ือการ
ขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการก ากับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้
ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ มีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ ดังนี้ 

1. ในระดับมหาวิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ (กบวจ.) 
เป็นคณะกรรมการฝ่ายก ากับติดตามและสนับสนุนการจัดการความรู้ ท าหน้าที่ในการก ากับ ดูแล ติดตามและ
ด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย และในระดับคณะมีคณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ 
(RMU) ที่เป็นคณะกรรมการด าเนินงาน  และคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ ด้านการเรียนการสอน 
ประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดประเด็นการจัดการองค์ความรู้ด้านการบูรณาการพันธกิจเพ่ือการขับเคลื่อนงาน
พันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 

2. สนับสนุนทุนเพ่ือด าเนินงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้กับหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือเกิดการบูรณาการพันธกิจในพ้ืนที่ที่เป็นเขตบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในกลุ่ม
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จังหวัดภาคเหนือ (อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน) และเชื่อมโยงกับเครือข่ายในระดับภูมิภาค ซึ่งในการด าเนินงานในพื้นที่
แต่ละโครงการจะมีคณะท างานในพ้ืนที่ที่ท างานควบคู่กับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยเพ่ือให้เกิดระบบและกลไกการ
ขับเคลื่อนงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่เป้าหมายวิสัยทัศน์การพัฒนาทั้งระดับพ้ืนที่ และ
ระดับจังหวัดที่เป็นกลไกเชิงระบบ มีการก าหนดเป้าหมาย ได้แก่ แบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่นลด
ความซ้ าซ้อน พัฒนาระบบฐานข้อมูลและใช้ทรัพยากรร่วมกัน  พัฒนาเครือข่าย และจัดระบบงานสู่ความเป็น
เลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้กับหน่วยงานระดับคณะเพ่ือด าเนินการวิจัยเพ่ือให้เกิดการบูรณาการพันธกิจ
และการบูรณาการศาสตร์ทุกคณะร่วมกับภาคีพ้ืนที่ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยมีการด าเนิน
โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน รวมทั้งสิ้น 45 โครงการ  
จ าแนกเป็นงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 12 โครงการ และงบประมาณจากแหล่งทุนภายนอก 33 โครงการ      
ซึ่งด าเนินการในพ้ืนที่ 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน  โดยจ าแนกโครงการตาม
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดังนี้  ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 40 โครงการยุทธศาสตร์ผลิตครูและ
บัณฑิตดีมีคุณภาพ จ านวน 1 โครงการ ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการศึกษา จ านวน 2 โครงการ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ จ านวน 2 โครงการ  

3. มหาวิทยาลั ยฯ  จั ด เ วที แลกเปลี่ ยน เรี ยนรู้ ให้ กับหน่ วยงานระดับคณะ นั กวิ จั ย                    
ผ่านกระบวนการน าเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยและรายงานผลการวิจัย ทั้งในที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ (กบวจ.) ที่ประชุมคณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัย (RMU) และ
การประชุมน าเสนอผลการด าเนินงานของหน่วยงานระดับคณะตามแผนการด าเนินงาน   เพ่ือให้ทุกคณะ
หน่วยงานได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานเพ่ือการบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน รวมทั้งการจัด
เวทีและร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้ สังเคราะห์นวัตกรรม องค์ความรู้ ชุดความรู้เพ่ือพัฒนา
ต่อเนื่องโดยมีศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นกลไกกลางในประสานความร่วมมือ
โดยการบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ขององค์กรภาคีและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกผ่านเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้ และเสริมพลังการขับเคลื่อนงานเพื่อให้เกิดผลในเชิงพัฒนาท้องถิ่นสู่เป้าหมาย
เดียวกันที่ครอบคลุมททุกพ้ืนที่ ร่วมถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเชิงพ้ืนที่เพ่ือใช้
ประโยชน์ร่วมกัน เกิดเป็นเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้และความร่วมมือการขับเคลื่อนงานวิจัยและพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็นกลไกการท างานเพ่ือสนับสนุนข้อมูลโจทย์หรือประเด็นส าคัญของพ้ืนที่ มีการ
เชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และ
ภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้อง 

นอกจากนี้ยังได้มีการประมวลและสังเคราะห์นวัตกรรม องค์ความรู้ ชุดความรู้ คู่มือ เครื่องมือ
จากงานวิจัยทุกโครงการวิจัยในระบบฐานข้อมูลของเครือข่ายและจัดการความรู้ร่วมกับองค์ความรู้จาก
แหล่งอ่ืน ๆ โดยการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียทั้งในพ้ืนที่และผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพ้ืนที่และเป็น
แนวทางในการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะทั้งในระดับพ้ืนที่ โดยเชื่อมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏใน 4 
ภูมิภาคผ่านเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จัดการความรู้ของเครือข่ายเพ่ือยกระดับคุณภาพกระบวนการ
สังเคราะห์องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่พร้อมน าไปต่อยอดและขยายผลสู่การใช้ประโยชน์เชิง
นโยบายสาธารณะในระดับต่างๆ (อปท. เครือข่าย จังหวัด กลุ่มจังหวัด ประเทศ) ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน
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เรียนรู้ระหว่างคณะกับคณะในมหาวิทยาลัย ระหว่างมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัยฯ และพ้ืนที่ มีการน าใช้ชุด
ความรู้ คู่มือ เครื่องมือที่เป็นผลจากการถอดบทเรียนจากประสบการณ์การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยกับ
เครือข่ายมาประยุกต์ใช้ในการออกแบบการท างานของ สามารถน าความรู้และประสบการณ์ท างานของ
เครือข่ายไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของมหาวิทยาลัยเพ่ือยกระดับคุณภาพการท างานของโครงการได้อย่าง เป็น
รูปธรรมและต่อเนื่อง 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.2-5(1) แผนการจัดการความรู้ประจ าปี 2562-2563 
5.2-5(2) คู่มือกระบวนการนโยบายสาธารณะของมหาวิทยาลัยราชภัฎ อปท.คู่ความร่วมมือและภาคี

เพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 
5.2-5(3) คู่มือการด าเนินงานของสถาบันการศึกษาครอบคลุม 5 ด้าน จ านวน 3 คู่มือ  1) คู่มือการ

ปฏิบัติงาน (Work Manual) เพ่ือการบริหารงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏคู่ความร่วมมือ
ชุมชนท้องถิ่น 2) คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวิจัย 3) ชุดความรู้
ประสบการณ์การพัฒนาการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกับชุมชนท้องถิ่น 
(University Engagement) ประกอบด้วย 1) ระบบและกลไกบริหารงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์  
“มหาวิทยาลัยคู่ชุมชนท้องถิ่น” จ านวน 2 เล่ม  2) สานพลังวิจัยมหาวิทยาลัยคู่ชุมชนท้องถิ่น 1 เล่ม และ 3) 
นวัตกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏคู่ชุมชนท้องถิ่น 1 เล่ม 
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6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ปีงบประมาณ 2560-2564 (เอกสาร 5.1-6(1)) โดยแผนบริหารจะเป็นข้อมูลด้านอัตราก าลังของบุคลากร
เริ่มต้นจากการสรรหาและบรรจุ การรักษาบุคลากรให้คงอยู่ การวางแผนอัตราก าลังทดแทนเกษียณและ
แผนพัฒนาบุคลากรจะเป็นการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ การเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการของสายวิชาการ การเข้าสู่ต าแหน่งช านาญการของสายสนับสนุน   

แผนบริหาร 
1. กรอบอัตราก าลัง 
ข้อมูลอัตราก าลังจะแบ่งเป็นข้อมูลอัตราก าลังของสายวิชาการและสายสนับสนุนในปัจจุบัน รวมถึง

อัตราที่ต้องการในอนาคตข้างหน้า (เอกสาร 5.1-6(2)) โดยมีการก ากับติดตามแผนบริหารด้านอัตราก าลัง      
โดยที่ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย  

2. ระบบการสรรหาและบรรจุ   
การสรรหาและบรรจุบุคคลจะมีการด าเนินการโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งคือการสอบแข่งขันและ

คัดเลือกเพ่ือให้ได้บุคคลที่เหมาะสมกับต าแหน่ง หลักสูตรการสอบแข่งขันประกอบไปด้วย 3 ภาค คือ   
   1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป   
   2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง   
   3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
มีการด าเนินการอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ซึ่งในการคัดสรรบุคลากรจะมีกระบวนการต่างๆ คือ   

การเปิดรับสมัครตามก าหนดระยะเวลา วิธีการสอบแข่งขันและคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี        
การยกเลิกบัญชี โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้           
ในประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยผู้ผ่านการสอบต้องได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค
ความรู้วิชาเฉพาะต าแหน่งไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ จึงจะมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  

การบรรจุบุคคลจะเป็นไปตามกรอบอัตราก าลังที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด เหมาะสมกับแผนความ
ต้องการใช้บุคลากรของหน่วยงาน (เอกสาร 5.1-6(3)) 

3. การรักษาบุคลากรให้คงอยู่  
มหาวิทยาลัยมีแนวปฏิบัติในการสรรหาบุคคลและการเข้าสู่ต าแหน่งเพ่ือบรรจุเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัย (พ) (เอกสาร 5.1-6(4))   
หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (พ) สายวิชาการเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเข้าสู่ต าแหน่งพนักงาน

มหาวิทยาลัยประเภทต าแหน่งวิชาการ (เอกสาร 5.1-6(5)) โดยผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติดังนี้  
   1. การคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งโดยผ่านกระบวนการสอบแข่งขันตามประกาศของมหาวิทยาลัย 
   2. อนุญาตให้ลาศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัย และได้รับทุนในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย     

ในระดับปริญญาเอก 
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   3. การคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งโดยได้รับทุนในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชาที่ขาด
แคลน หรือได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก (องค์กรต่างประเทศ) ระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก
และแนวปฏิบัติการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย (พ) เข้าสู่ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน   
(เอกสาร 5.1-6(6))  

มีการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพทั้งต าแหน่งทางวิชาการ  การก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้นในระดับ
ช านาญการ ระดับช านาญงานของบุคลากรสายสนับสนุน การสนับสนุนเงินทุนเพ่ือศึกษาต่อ รวมถึงการจัด
สวัสดิการต่างๆ เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน   

4. การวางแผนอัตราทดแทนเกษียณ   
มหาวิทยาลัยไม่ได้มีกรอบอัตราเกษียณเมื่อบุคลากรพ้นสภาพเนื่องจากเกษียณอายุราชการ แต่จะให้

คณะหรือหน่วยงานท าหนังสือแสดงเหตุผล ความจ าเป็น ภาระงานและโครงสร้างอัตราก าลั งของส่วนงาน 
เสนอต่อกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพิจารณาเป็นรายอัตราเพ่ือเสนอขอจ้าง และคัดเลือกต่อไป 
(เอกสาร 5.1-6(7)) 

 
แผนพัฒนาบุคลากร 
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้งต่อปีงบประมาณ โดยใช้แบบประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ของงานทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน (เอกสาร 5.1-6(8)) เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาความ
ดีความชอบ จะท าให้บุคลากรมีการวางแผนการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ รวมถึงเพ่ือให้มหาวิทยาลัยและ
ผู้บังคับบัญชา มีข้อมูลไปปรับใช้ในการพัฒนาบุคลากรรวมถึงมีนโยบายในการปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม
ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย  เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการท างานเกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับ
แนวคิดกฎเกณฑ์มีทัศนคติและทักษะที่ดีในการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  

2. การพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ 
2.1 การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรให้หน่วยงานได้มีการวางแผนในการจัด

โครงการสนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้พัฒนาตนเองโดยจัดสรรงบประมาณ          
ให้บุคลากรสายวิชาการได้รับงบประมาณในการพัฒนาตนเองคนละ 10,000 บาท บุคลากรสายสนับสนุนได้รับ
งบประมาณในการพัฒนาตนเองคนละ 5,000 บาท  

2.2  การจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้พิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
(เอกสาร 5.1-6(9)) ดังนี้ 
                 2.2.1 ทุนศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยได้มีเกณฑ์ในการจัดสรรทุนส าหรับบุคลากรที่ศึกษาต่อ          
ในประเทศในระดับปริญญาโทไม่เกิน 200,000 บาท ระดับปริญญาเอกไม่เกิน 300,000-500,000 บาทและ
ยกเว้นค่าธรรมเนียมส าหรับบุคลากรที่ศึกษาต่อภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และส าหรับบุคลากร        
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ที่ศึกษาต่อในต่างประเทศ ในระดับปริญญาโทไม่เกิน 1 ,000,000 บาท ระดับปริญญาเอกไม่เกิน 2,500,000 
บาท โดยในช่วงลาศึกษาต่อจะได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษาต่อด้วย 
                 2.2.2 ทุนน าเสนอผลงานต่างประเทศ มหาวิทยาลัยได้พิจารณาจัดสรรทุนน าเสนอผลงาน
ต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนไม่เกิน 30 ,000 บาท ประเทศในทวีปเอเชียไม่เกิน 40,000 บาท และ
ประเทศในทวีปอ่ืนๆ ไม่เกิน 60,000 บาท 
                 2.2.3 ทุนฝึกอบรม มหาวิทยาลัยได้พิจารณาจัดสรรทุนฝึกอบรมเพ่ือสนับสนุนเป็นค่าลงทะเบียน
ฝึกอบรมและสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พักตามระเบียบกระทรวงการคลัง 

2.3  การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงแนวปฏิบัติในการประเมินผลการสอนส าหรับการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง

ทางวิชาการให้มีความยืดหยุ่นและเพ่ิมช่องทาง วิธีการให้สะดวกมากขึ้น มีการส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ
ได้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการโดยการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรไปยังหน่วยงานเพ่ือให้หน่วยงาน
ได้จัดโครงการ/กิจกรรมในการเข้าสู่ต าแหน่ง เช่น 

      2.3.1 โครงการพัฒนา ผศ. หน้าใหม่ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมอบหมาย      
ให้อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ไปแล้วเป็นพ่ีเลี้ยง  พร้อมเชิญผู้อาวุโสและ
เลขานุการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการให้ความรู้และให้ค าปรึกษาโดยจัดอบรมกลุ่มใหญ่ผู้เข้าร่วมโครงการ 
50 คน และแบ่งตามกลุ่มย่อยกลุ่มละ 10-15 คน ตามสาขาวิชา และจัดเตรียมผลงานที่อยู่ระหว่างจัดท ามา
รับทราบถึงสภาพปัญหาหรือแนวทางในการจัดท าเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด ระหว่างวันที่ 
10 มิถุนายน 2563 – 6 สิงหาคม 2563 

       2.3.2  โครงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสายวิชาการสู่ต าแหน่งทางวิชาการ       
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2563 ได้แก่ 

 - โครงการพัฒนาเอกสาร/ต ารา/หนังสือ และการวิจัยสู่การขอผลงานวิชาการ   
  - โครงการอบรมการพัฒนาผลงานวิชาการและวิจัย เป้าหมายคือบุคลากรสายวิชาการมีผลงาน

ส่งเผยแพร่และสามารถขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 5 ต่อปี ระยะเวลาการด าเนินการปีงบประมาณ 
2563 (เอกสาร 5.1-6(10)) 

      2.3.3 โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในระหว่างปีงบประมาณ 2564-2567 เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานการศึกษามิถุนายน-กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บุคลากรสายวิชาการได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ประสบการณ์ตลอดจนระเบียบข้อบังคับเกณฑ์หรือประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการเสนอขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ และให้มีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ อีกทั้งตระหนัก         
ถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์การวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ และมีความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัยและ       
พันธกิจสัมพันธ์ และส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ สามารถผลิตผลงานวิจัยเพ่ือขอเลื่อนระดับต าแหน่ง        
ให้สูงขึ้นรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในคณะถึงการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่กับการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับสังคม (เอกสาร 5.1-6(11)) 
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      2.3.4 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการเขียนผลงานวิชาการของอาจารย์ในในศตวรรษที่ 
21 “โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์มืออาชีพในศตวรรษที่ 21 ต าราเฉลิมพระเกียรติ ครบรอบ 84 ปี”        
โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.โสรัจจ์ หงศ์ลดารมภ์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นวิทยากร
บรรยายพิเศษเรื่อง "การผลิตต ารา หนังสือที่มีคุณภาพ" ให้กับผู้บริหาร และคณาจารย์ วันที่ 17 มีนาคม 2563 

มหาวิทยาลัยมีการก ากับติดตามเพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ ดังนี้ 
   1. มหาวิทยาลัยได้มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วยอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทนและ

เงินประจ าต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (เอกสาร 5.1-6(11)) ให้พนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการได้รับค่าจ้างตามต าแหน่งแต่ละประเภทตามที่ก าหนดไว้ในขั้นต่ าขั้นสูง โดยพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายวิชาการที่บรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้และได้รับเงินเดือนในอัตราค่าจ้าง       
ขั้นสูงตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้แล้ว มีสิทธิได้รับการเลื่อนค่าจ้างต่อเนื่องจากอัตราค่าจ้างขั้นสูงตามระเบียบ
นี้ไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2562 

   2. ในการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการต้องมีผลการด าเนินงาน (เอกสาร 5.1-
6(12)) ดังนี้ 

       2.1 มีเอกสารประกอบการสอน ต ารา หนังสือ งานวิจัย ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม หรือ
ผลงานวิจัยทางวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีคุณภาพตามประกาศ ก.พ.อ. และของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้องไม่ใช่
งานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 

      2.2 ต้องได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่เริ่มสัญญา 

      2.3 บุคลากรสายวิชาการสังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ต้องได้รับแต่งตั้ง
ให้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการ  ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่เริ่มสัญญา 

   3. ประกาศ เรื่อง อัตรารางวัลผลงานทางวิชาการส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ .ศ.2557 
(เอกสาร 5.1-6(13)) ผลงานทางวิชาการที่จัดท าขึ้นเพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชานั้นๆ        
เมื่อได้รับอนุมัติต าแหน่งทางวิชาการท่ีขอก าหนดต าแหน่งแล้ว ให้ได้รับเกยีรติบัตรเชิดชูเกียรติและรางวัล ดังนี้ 

     3.1  ต าแหน่งผู้ช่วยศาตราจารย์  30,000  บาท 
     3.2  ต าแหน่งรองศาตราจารย์  50,000  บาท 
     3.3  ต าแหน่งศาตราจารย์  100,000  บาท 
2.4 การก าหนดต าแหน่งที่สูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุน 
      มหาวิทยาลัยได้จัดท าขั้นตอน วิธีการ รวมถึงระเบียบ/ประกาศ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (เอกสาร 5.1-

6(14)) ดังนี้  
     2.4.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน          

เพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และระดับช านาญงานพิเศษ 
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการและระดับช านาญการพิเศษ 

http://personnel.uru.ac.th/value%20analysis/doc1.pdf
http://personnel.uru.ac.th/value%20analysis/doc1.pdf
http://personnel.uru.ac.th/value%20analysis/doc1.pdf
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     2.4.2  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง โครงร่างการเขียนผลงานการขอก าหนดระดับ
ต าแหน่ง และแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ต าแหน่งประเภททั่วไป และต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

     2.4.3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินบุคคล         
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และระดับช านาญงานพิเศษ 
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 

         2.4.4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง และระดับคุณภาพของ
คู่มือปฏิบัติงานหลัก ผลงานวิจัย ผลงานเชิงวิเคราะห์ ผลงานเชิงสังเคราะห์ และผลงานในลักษณะอ่ืน ส าหรับ
การก าหนดระดับต าแหน่ง และแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทต าแหน่งทั่วไป และประเภท
ต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

      มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติงานเทคนิคการจัดท าผลงานวิชาการของบุคลากร
สายสนับสนุนในการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น บุคลากรสายสนับสนุนจ านวน 70 คน ในวันที่ 9 ตุลาคม 2562 
(เอกสาร 5.1-6(15)) 

มหาวิทยาลัยมีการก ากับติดตามเพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุนก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น ดังนี้ 
             1. มหาวิทยาลัยได้มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทนและ    
เงินประจ าต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (เอกสาร 5.1-6(11)) ต าแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนสาธิต พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ และต าแหน่ง
ประเภททั่วไปที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้  และได้รับเงินเดือนในอัตราค่าจ้าง       
ขั้นสูงตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้แล้ว มีสิทธิได้รับการเลื่อนค่าจ้างต่อเนื่องจากอัตราค่าจ้างข้ันสูงตามระเบียบ
นี้จนกว่าจะมีประกาศหลักเกณฑ์แนวปฏิบัติการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น
ใช้บังคับ และให้เลื่อนค่าจ้างต่อเนื่องได้อีกไม่เกินสามปีงบประมาณ 

   2. ในการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนต้องมีผลการด าเนินงาน (เอกสาร 5.1-
6(12)) ดังนี้ 

       2.1 พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
            2.1.1 มีเอกสารคู่มือปฏิบัติงานหลักไม่น้อยกว่า 1 งาน หรืองานวิจัยสถาบันที่ไม่ใช่งานวิจัย

ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
            2.1.2 ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการ ภายในระยะเวลา 5 ปี        

นับจากวันที่เริ่มสัญญา 
       2.2 พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  ประเภททั่วไป 
            2.2.1 มีเอกสารคู่มือปฏิบัติงานหลักไม่น้อยกว่า 1 งาน หรืองานวิจัยสถาบันที่ไม่ใช่งานวิจัย

ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
            2.2.2 ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับช านาญงาน ภายในระยะเวลา 5 ปี        

นับจากวันที่เริ่มสัญญา 

http://personnel.uru.ac.th/value%20analysis/doc2.pdf
http://personnel.uru.ac.th/value%20analysis/doc2.pdf
http://personnel.uru.ac.th/value%20analysis/doc2.pdf
http://personnel.uru.ac.th/value%20analysis/doc4.pdf
http://personnel.uru.ac.th/value%20analysis/doc4.pdf
http://personnel.uru.ac.th/value%20analysis/doc4.pdf
http://personnel.uru.ac.th/value%20analysis/doc5.pdf
http://personnel.uru.ac.th/value%20analysis/doc5.pdf
http://personnel.uru.ac.th/value%20analysis/doc5.pdf
http://personnel.uru.ac.th/value%20analysis/doc5.pdf
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2.5 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร  มหาวิทยาลัยมีสวัสดิการต่างๆ ให้กับบุคลากร     
ในมหาวิทยาลัย  (เอกสาร 5.1-6(16)) ดังนี้ 

      2.5.1 มีระบบสวัสดิการการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรสามารถ
ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สวัสดิการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย โดยมีการจัดสรรที่พักให้กับบุคลากรอย่าง     
เป็นธรรม 

      2.5.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 
      2.5.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
      2.5.4 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้งในเชิงป้องกันและส่งเสริม มีสวัสดิการตรวจเช็ค

สุขภาพประจ าปีของกองพัฒนานักศึกษา รวมถึงส่งเสริมการออกก าลังกายในรูปแบบต่างๆ 
      2.5.5 มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลโดยวิธีการต่างๆ 
      2.5.6 มีกล่องแสดงความคิดเห็นที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มี

โอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมมือในการท างาน มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางระหว่ างผู้บังคับบัญชา
และผู้ใต้บังคับบัญชา รวมทั้งระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน เพ่ือท าให้เกิดความรู้สึกที่ดีและพัฒนางานร่วมกัน 

     มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการให้ความรู้และเสริมทักษะในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
     1. โครงการการประชุมชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายตามมาตรฐานผังบัญชี

กรมบัญชีกลาง Version 2560 ส าหรับเจ้าหน้าที่พัสดุและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วม 140 คน ในวันที่ 15 
สิงหาคม 2562 

     2. โครงการการประชุมชี้แจงแนวทางการบันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายตามมาตรฐานผังบัญชี
กรมบัญชีกลาง Version 2560 และการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ส าหรับเจ้าหน้าที่พัสดุและ
บุคลากรที่สนใจเข้าร่วม 140 คน ในวันที่ 19 กันยายน 2562 

มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการเพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ และเสริมสร้างสุขภาพกายและจิตใจ  
ความสามัคคีเพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีของบุคลากรอันก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนางานและพัฒนา
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมการแข่งขันเดิน-วิ่งมินิมาราธอน เนื่องในวันคล้ายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ครบรอบ 83 ปี การจัดกิจกรรมนี้เพ่ือให้นักศึกษา มีความภูมิใจ            
ในสถาบันรวมถึงสืบทอดประเพณีกิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย อีกทั้งยัง
ส่งเสริมให้อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา และผู้ที่สนใจการออกก าลังกาย ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์     
โดยการออกก าลังกาย ในปีนี้มีผู้สนใจเข้าร่วมการแข่งขันกว่า 500 คน ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถว์ันที่ 1 สิงหาคม 2562 (เอกสาร 5.1-6(17)) 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดพิธีสักการะสิ่งศักดิ์ในมหาวิทยาลัย และท าบุญตักบาตรพระ 84 
รูป เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ 83 ปี ณ บริเวณหน้าอาคารภูมิราชภัฏ 
วันที่ 1 สิงหาคม 2562 (เอกสาร 5.1-6(18)) 

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จัดฟุตบอลวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ครบรอบ 83 ปี ระหว่างบุคลากรสายวิชาการกับบุคลากรสายสนับสนุน  ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
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4. โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับ
ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์จัดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ 
(Mammogram)ในสตรีกลุ่มเสี่ยง และด้อยโอกาสในมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 29  -30 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
(เอกสาร 5.1-6(20)) 

5. โครงการกตัญญุตาคารวะ พิธีเชิดชูเกียรติ ผู้เกษียณอายุราชการ สายใยสัมพันธ์ 62 วันที่ 25 
กันยายน 2562  (เอกสาร 5.1-6(21)) 

6. กิจกรรมบริจาคโลหิตเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 
30 ตุลาคม 2562  (เอกสาร 5.1-6(22)) 

7. กีฬาสานสัมพันธ์ วันครอบครัว มรอ. 2562 และงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ มรอ. 2563 
วันที่ 21 ธันวาคม 2562  (เอกสาร 5.1-6(23))   

8. โครงการ กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ ครั้งที่  3          
“พิงคนครเกมส”์ วันที่ 8-10 กุมภาพันธ์ 2563  (เอกสาร 5.1-6(24)) 

9. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการท าเจลล้างมือแบบไม่ใช้น้ า (Hand Cleansing Gel) และสเปรย์
แอลกอฮอล์ ส าหรับบุคลากรและนักศึกษาของ มรอ. ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2563 (เอกสาร 5.1-6(25)) 

10. คณบดีและทีมคณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สร้างนวัตกรรมระบบการป้องกันเชื้อ 
COVID-19 โดยการประดิษฐ์ เครื่ อง  Automatic Alcohol Gel Dispenser Touchless (เครื่ องกดเจล           
แอกอฮอล์อัตโนมัติ) และ เครื่องป้องกันเชื้อไวรัสฟุ้งกระจายเพ่ือควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการ
สัมผัส และหลีกเลี่ยงการรับเชื้อไวรัส COVID - 19 เข้าสู่ร่างกาย ในการนี้คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมจะส่ง
มอบเครื่อง Automatic Alcohol Gel Dispenser Touchless (เครื่องกดเจลแอกอฮอล์อัตโนมัติ) และเครื่อง
ป้องกันเชื้อไวรัสฟุ้งกระจายให้กับหน่วยงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และบุคลากรการแพทย์
โรงพยาบาลต่าง ๆ ได้ใช้เพ่ือลดความเสี่ยงการติดเชื้อโควิดให้กับทีมแพทย์ต่อไป (เอกสาร 5.1-6(26)) 
 

การก ากับติดตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร  
          การก ากับติดตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรจะใช้กลไกการติดตามจากการประชุม 

โดยเลขานุการจะจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 
2560-2564 ทุกรอบ 6 เดือน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 
(เอกสาร 5.1-6(28)) เพ่ือประเมินผลความส าเร็จและแก้ไขปรับปรุงแผนต่อไป 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.2-6(1) แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2560-2564 
5.2-6(2) กรอบอัตราก าลังบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2560-2564  
5.2-6(3) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาและบรรจุบุคคล        
            เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 
5.2-6(4) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการสรรหาบรรจุและการเข้าสู่ 
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            ต าแหน่งเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พ.ศ. 2561 

5.2-6(5) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย  
           (พ) สายวิชาการเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเข้าสู่ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทต าแหน่ง 
           วิชาการ พ.ศ. 2562 

5.2-6(6) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวปฏิบัติการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย  
           (พ) เข้าสู่ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน พ.ศ. 2561 
5.2-6(7) เอกสารการประชุมกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
5.2-6(8) แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
           อุตรดิตถ์  
5.2-6(9) ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เกี่ยวกับการพิจารณาจัดสรรทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร    
5.2-6(10) โครงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสายวิชาการสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
5.2-6(11) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยอัตราค่าจ้าง ค่าตอบแทนและเงินประจ า 
             ต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 
5.2-6(12) สัญญาจ้างบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
5.2-6(13) ประกาศ เรื่อง อัตรารางวัลผลงานทางวิชาการส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 
5.2-6(14) เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล 
5.2-6(15) โครงการอบรมเชิงปกิบัติการเทคนิคการจัดท าผลงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน 
             ในการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
5.2-6(16) ระเบียบ/ประกาศ เกี่ยวกับสวัสดิการของมหาวิทยาลัย 
5.2-6(17) ภาพถ่ายการแข่งขัน เดิน-วิ่งมินิมาราธอน เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
             อุตรดิตถ์ ครบรอบ 83 ปี 
5.2-6(18) ภาพถ่ายพิธีสักการะสิ่งศักดิ์ในมหาวิทยาลัย และท าบุญตักบาตรพระ 84 รูป เนื่องในวัน 
             คล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ครบรอบ83ปี 
5.2-6(19) ภาพถ่ายฟุตบอลวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครบรอบ 83 ปี 
5.2-6(20) ภาพถ่ายโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่มูลนิธิกาญจน 
            บารมี รว่มกับส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
5.2-6(21) ภาพถ่ายโครงการกตัญญุตาคารวะ พิธีเชิดชูเกียรติ ผู้เกษียณอายุราชการ สายใยสัมพันธ์ 62 
5.2-6(22) ภาพถ่ายกิจกรรมบริจาคโลหิตเพ่ือช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย 
             ราชภฏัอุตรดิตถ์ 
5.2-6(23) ภาพถ่ายกีฬาสานสัมพันธ์ วันครอบครัว มรอ. 2562 และงานเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับ 
             ปีใหม่ มรอ. 2563 
5.2-6(24) ภาพถ่ายโครงการ กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ   
             ครั้งที ่3 “พิงคนครเกมส์” 
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5.2-6(25) ภาพถ่ายโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการท าเจลล้างมือแบบไม่ใช้น้ า (Hand Cleansing Gel)  
             และสเปรย์แอลกอฮอล์ ส าหรับบุคลากรและนักศึกษาของ มรอ. 
5.2-6(26) ภาพถ่ายนวัตกรรมระบบการป้องกันเชื้อ COVID-19 โดยการประดิษฐ์เครื่อง Automatic  
             Alcohol Gel Dispenser Touchless (เครือ่งกดเจลแอกอฮอล์อัตโนมัติ) และเครื่อง 
             ป้องกันเชื้อไวรัสฟุ้งกระจายเพ่ือควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อโรคจากการสัมผัส 
5.2-6(27) คณะกรรมการจัดท าแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 
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7. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
      มหาวิทยาลัยโดยส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในท าการก ากับติดตาม
ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานตั้งแต่หน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการ หลักสูตร และคณะ โดยมีการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไก ดังนี้  
      1.การควบคุมคณุภาพ 
      - มหาวิทยาลัยมีการก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานและยืดถือเป็นหลักปฏิบัติ จ านวน 5 ข้อ คือ (1) การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญ
ที่จะประกันได้ว่ามหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการศึกษาเป็นไปตามพันธกิจ เป้าหมายได้มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยประกันตั้งแต่ศักยภาพ ความพร้อมของมหาวิทยาลัย จนถึง
กระบวนการที่มีประสิทธิภาพ อันจะน าไปสู่ผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอุดมศึกษาของไทยและสากล     
(2) ปรัชญาการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาตามบริบทของ
มหาวิทยาลัย โดยยึดหลักการเบื้องต้นว่า “คุณภาพเป็นของเรา  เกิดจากเรา บริหารจัดการโดยเรา เพ่ือเกิด
ประโยชน์แก่พวกเราและสังคมไทย” (3) การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นภารกิจประจ าปกติของทุกภาคส่วน
และทุกคนในมหาวิทยาลัย ทุกคนต้องตระหนัก ให้ความส าคัญ และปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจ าสม่ าเสมอ ตั้งแต่
ระดับมหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน ศูนย์ ส านัก กอง ภาควิชา ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน               
(4) การประกันคุณภาพการศึกษาเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีและด าเนินการตามกระบวน
การพัฒนาของวงจรประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (PDCA) (5) ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยต้องสะท้อนสภาพจริงของคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด ทั้งนี้ เพ่ือ
ผลประโยชน์ของการน าผลการประเมินไปพัฒนาในส่วนที่ดีและปรับปรุงในส่วนที่เป็นจุดอ่อน (เอกสาร 5.2-
7(1)) 
 - มหาวิทยาลัยจัดท ามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ประกอบด้วย 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย และด้านการบริหารจัดการ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม พ.ศ.2562 ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.
2562 และประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 (เอกสาร 5.2-7(2)-(4)) 
      - มหาวิทยาลัยร่วมกับเครือข่ายงานประกันคุณภาพการศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏจัดท าตัวบ่งชี้
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา 5 ด้าน โดยในระดับหลักสูตรมี 6 องค์ประกอบ 13 ตัวชี้วัด, ระดับคณะมี 5 
องค์ประกอบ 18 ตัวชี้วัด, ระดับมหาวิทยาลัยมี 5 องค์ประกอบ 20 ตัวชี้วัด ทั้งนี้ผ่านความเห็นชอบจากสภา
วิชาการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2563 ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
4/2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2563 (เอกสาร 5.2-7(5)-(6)) 
      - มหาวิทยาลัยด าเนินการตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน ตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 (เอกสาร 5.2-7(7)) 
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      - มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (กบป.)  
ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีทุกคณะ ผู้อ านวยการ  ส านัก สถาบัน วิทยาลัย 
ศูนย์ โรงเรียนสาธิต ฯ และบุคลากรส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพ (เอกสาร 5.2-7(8)) 
      - มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่าย
วิชาการ คณบดีทุกคณะ และผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา เป็นกลไกการท างานหลักในเรื่องของการ
บริหารหลักสูตร โดยมีหน้าที่พิจารณาหลักสูตร การจัดแผนการเรียนการสอน เสนอโครงการความร่วมมือ            
เสนอแต่งตั้งและถอดถอนประธานหลักสูตร ผู้ประสานงานหลักสูตร ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์พิเศษ    
เป็นต้น (เอกสาร 5.2-7(9)) 
      - มหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ก ากับดูแล และหน่วยงานรับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมีรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี ก ากับ ติดตาม และ
ควบคุมการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เอกสาร 5.2-7(10)) 
     - มหาวิทยาลัยจัดท าแผนปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และการตั้งค่า
เป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
น าเข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 22 มกราคม 2563 และสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 
วันที่ 9 เมษายน 2563 (เอกสาร 5.2-7(11)-(14)) 
      - จัดท าปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 เพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน (เอกสาร 5.2-7(15)) 
 -  มหาวิทยาลัยร่วมกับเครือข่ายงานประกันคุณภาพการศึกษากลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏจัดโครงการ
อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบ่งชี้และ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และสร้างผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ให้กับอาจารย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ระหว่างวันที่ 14-15 ธันวาคม พ.ศ.2563 
(เอกสาร 5.2-7(16))       

2.การตรวจสอบคุณภาพ 
 - มหาวิทยาลัยมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยแต่งตั้งผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  ได้แก่         
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพ ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ และการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา และมีการรายงานผลการด าเนินงานในที่ประชุม
ผู้บริหารโดยต าแหน่ง (กบต.) (เอกสาร 5.2-7(10)) 
      - มหาวิทยาลัยตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย โดยให้หลักสูตร คณะ และหน่วยงานที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้นั้นๆ 
จัดท าแผนฯ และรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ส่งมา สมต. เพ่ือรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ 
(เอกสาร 5.2-7(17)-(20)) 
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 - มหาวิทยาลัยตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนตัวบ่งชี้ใหม่ โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้
นั้นๆ จัดท าแผนตามตัวบ่งชี้ใหม่และรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงาน ส่งมา สมต. เพ่ือรายงานให้
ผู้บริหารรับทราบ (เอกสาร 5.2-7(21)) 
 - มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณภาพการจัดท าข้อมูลรายงานประเมินตนเองในระบบ CHE QA Online 
ระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ก่อนส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เอกสาร 
5.2-7(22)) 

3.การประเมินคุณภาพ 
      มหาวิทยาลัยด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 ดังนี้  
      - ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 1-25 มิถุนายน 2563 จ านวน 69 
หลักสูตร คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย ประธานกรรมการ (บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย) 1 คน, 
กรรมการ (บุคคลภายในมหาวิทยาลัย) 1 คน, กรรมการและเลขานุการ (บุคคลภายในมหาวิทยาลัย) 1 คน 
และผู้ช่วยเลขานุการ (บุคคลภายในมหาวิทยาลัย) 1 คน  (เอกสาร 5.2-7(23))        
     - ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2563 จ านวน 6 คณะ 
2 วิทยาลัย มีคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย ประธานกรรมการ (บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย) 1 คน, 
กรรมการ (บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย) 2 คน, กรรมการและเลขานุการ (บุคคลภายในมหาวิทยาลัย) 1 คน, 
ผู้ช่วยเลขานุการ (บุคคลภายในมหาวิทยาลัย) 3 คน (เอกสาร 5.2-7(24)) 
      - ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่  15-16 ตุลาคม 2563              
มีคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย ประธานกรรมการ (บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย) 1 คน, กรรมการ 
(บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย) 3 คน และกรรมการและเลขานุการ (บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย) 1 คน 
(เอกสาร 5.2-7(25)) 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.2-7(1) ประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
5.2-7(2) ประกาศมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 5.2-7(3) รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562  
 5.2-7(4) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 20 มิถุนายน 2562  
 5.2-7(5) รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 16 มกราคม 2563  
 5.2-7(6) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 4/2563 วันที่ 20 เมษายน 2563  
 5.2-7(7) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 

5.2-7(8) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพ (กบป.) 
 5.2-7(9) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ 

5.2-7(10) ค าสั่งแต่งตั้งผู้ก ากับดูแล และหน่วยงานรับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

5.2-7(11) แผนปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 
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5.2-7(12) ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประจ าปีการศึกษา 2562   

5.2-7(13) รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 22 มกราคม 2563  
5.2-7(14) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 9 เมษายน 2563  
5.2-7(15) ปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2562 
5.2-7(16) โครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 
5.2-7(17) บันทึกข้อความ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์จัดท าแผนปรับปรุงระดับหลักสูตร และคณะ 

ประจ าปีการศึกษา 2562 
5.2-7(18) บันทึกข้อความ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลแบบติดตามการด าเนินงานจัดท า

แผนปรับปรุงระดับหลักสูตร และคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562 
5.2-7(19) บันทึกข้อความ เรื่อง แจ้งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์ ประจ าปีการศึกษา 2561 และขอความอนุเคราะห์จัดท าข้อมูลงานประกัน
คุณภาพ ประจ าปีการศึกษา 2562  

5.2-7(20) บันทึกข้อความ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลแบบติดตามการด าเนินงานจัดท า
แผนปรับปรุง ระดับมหาวิทยาลัย 

5.2-7(21) บันทึกข้อความ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลแบบติดตามการด าเนินงานจัดท า
แผนตามตัวบ่งชี้ ระดับมหาวิทยาลัย 

5.2-7(22) ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา Che QA Online 
http://202.44.139.56/cheqa3d2562/ 

 5.2-7(23) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 5.2-7(24) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
 5.2-7(25) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  
 
 
สรุปตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 บรรลุ 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3   ผลการบริหารงานของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 
คะแนนที่ได้ =   คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
                                  จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบัน 
 
ผลรวมของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

คณะ ผลประเมิน 
1. เกษตรศาสตร์ 4.42 
2. ครุศาสตร์ 4.37 
3. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.61 
4. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.40 
5. วิทยาการจัดการ 4.60 
6. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.71 
7. วิทยาลัยนานาชาติ 4.40 
8. วิทยาลัยน่าน 4.29 

ผลรวมค่าคะแนนของทุกคณะ 35.80 
จ านวนคณะทั้งหมด 8 

คะแนนที่ได ้ 4.48 
 
 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

4.40 คะแนน   4.48 คะแนน บรรลุ 4.48 คะแนน 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ พ.ศ.2562 กษ. คศ. ทอ. มส. วจ. วท. วนช. วนน. 

1.การผลติบณัฑิต 1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม 3.37 3.59 3.59 3.53 3.58 3.55 3.30 3.63 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคณุวฒุิปริญญาเอก 5 5 3.19 3.88 5 5 3.12 2.50 
1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1.47 1.96 3.45 0.96 2.40 2.78 1.56 1.11 
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 5 5 5 5 5 5 5 5 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5 5 5 5 5 5 5 5 
1.6 การส่งเสรมิสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 3 3 4 4 5 5 5 4 
1.7 การส่งเสรมิสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทลั 3 5 5 4 4 5 5 4 
1.8 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

5 4.47 3.89 3.75 5 4.44 5 5 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 3.86 4.13 4.14 3.77 4.37 4.47 4.12 3.78 
2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 5 5 5 5 5 5 4 4 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 5 1.65 5 5 5 5 5 5 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจยั 3.75 5 4.84 5 3.73 5 3.13 3 

2.4 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน 

5 5 5 5 5 5 5 5 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 4.69 4.16 4.96 5.00 4.68 5.00 4.28 4.25 

3. การบริการวิชาการ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน 
หรือสังคม 

5 5 5 5 5 5 5 5 

3.2 จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ไดร้บัการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตาม             
แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

5 5 5 5 5 5 5 5 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ พ.ศ.2562 กษ. คศ. ทอ. มส. วจ. วท. วนช. วนน. 
4. ด้านศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย 

4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5 5 5 5 5 5 5 5 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 4 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 5 5 5 5 4 4 5 5 
5.2 การบรหิารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์                     
ตามพันธกิจกลุม่สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

5 4 5 4 5 5 4 5 

5.3 ระบบก ากับการประกันคณุภาพหลักสูตร 5 5 5 5 5 5 5 5 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5 5.00 4.67 5.00 4.67 4.67 4.67 4.67 5.00 

เฉลี่ยทั้งหมด 4.42 4.37 4.61 4.40 4.60 4.71 4.40 4.29 
ระดับคุณภาพ ดี ดี ดีมาก ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ  

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 4. น าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงาน
ของคณะให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 
ผลการด าเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ           
ให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 มหาวิทยาลัยโดยส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน  ได้ก าหนด           
ให้หลักสูตรและคณะมีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่
ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 เพ่ือใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีระบบและกลไกการก ากับติดตาม ดังนี้ 
          - มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้คณะและหลักสูตรใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานและยืดถือเป็นหลักปฏิบัติ (เอกสาร 5.2-7(1)) 

- มหาวิทยาลัยจัดท ามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ประกอบด้วย 5 ด้าน 
ได้แก่ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย และด้านการบริหารจัดการ โดยผ่านความเห็นชอบจากสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 22 
พฤษภาคม พ.ศ.2562 ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.
2562 และประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2562 (เอกสาร 5.2-7(2)-(4)) 
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 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา (กบป.)  ประกอบด้วย อธิการบดี      
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีทุกคณะ ผู้อ านวยการ  ส านัก สถาบัน  วิทยาลัย ศูนย์ โรงเรียนสาธิต 
และบุคลากรส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรจสอบภายใน มีหน้าที่ก ากับติดตามการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ (เอกสาร 5.2-7(5)) 
 - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ คณบดี
ทุกคณะ และผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอหลักสูตร การจัดแผนการเรียนการสอน 
เสนอโครงการความร่วมมือ เสนอแต่งตั้งและถอดถอนประธานหลักสูตร ผู้ประสานงานหลักสูตร ผู้ประสานงาน
รายวิชา อาจารย์พิเศษ เป็นต้น ซึ่งจะด าเนินการก ากับการด าเนินหลักสูตรภายในคณะต่างๆ ผ่านการประชุม
ประจ าเดือนทุกเดือน (เอกสาร 5.2-7(6)) 
 - แต่งตั้งผู้ก ากับดูแล และหน่วยงานรับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมอบหมายให้หน่วยงานสายสนับสนุนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้
นั้นๆ เป็นผู้รับผิดชอบและสนับสนุนข้อมูลให้กับหลักสูตรและคณะ เช่น ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม ผู้รับผิดชอบ คือ กองบริการการศึกษาและส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและ
ตรวจสอบภายใน ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ผู้รับผิดชอบ คือ กองบริหารงาน
บุคคลและคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน เป็นต้น (เอกสาร 5.2-7(7)) 

- แต่งตั้งประธานหลักสูตร มีหน้าที่ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรตั้งแต่      
การวางแผน ก ากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
          - มหาวิทยาลัยก าหนดให้คณะและหลักสูตรด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562  
 - มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ และ
มหาวิทยาลัยทุกปีการศึกษา  
 - มหาวิทยาลัยมีการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ สภาวิชาการ และสภา
มหาวิทยาลัย 
 - มีการก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกันระหว่างส านักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน คณะและหลักสูตร ผ่านการประชุม บันทึกข้อความ โทรศัพท์ กลุ่ม
ไลน์ และเฟสบุ๊ค 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.4-1(1) ประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
5.4-1(2) ประกาศมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 5.4-1(3) รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 22 พฤษภาคม 2562  
 5.4-1(4) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2562 วันที่ 20 มิถุนายน 2562  

5.2-1(5) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพ (กบป.) 
 5.2-1(6) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
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5.2-1(7) ค าสั่งแต่งตั้งผู้ก ากับดูแล และหน่วยงานรับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 
 
 2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบท่ีก าหนดในข้อ 1 และรายงาน
ผลการติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 
      มหาวิทยาลัยโดยส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน และกองบริการ
การศึกษาจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและงานบริหารวิชาการ       
เพ่ือวางแผน ด าเนินงาน และก ากับติดตาม จ านวน 2 ชุด คือ  
      - คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา (กบป.)  ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีทุกคณะ ผู้อ านวยการ  ส านัก สถาบัน วิทยาลัย ศูนย์ โรงเรียนสาธิต และบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนว
ปฏิบัติ ทบทวนและพัฒนาระบบและกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (เอกสาร 5.4-2(1)) 
    - คณะกรรมการบริหารวิชาการ ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ คณบดีทุกคณะ 
และผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอหลักสูตร การจัดแผนการเรียนการสอน เสนอ
โครงการความร่วมมือ เสนอแต่งตั้งและถอดถอนประธานหลักสูตร ผู้ประสานงานหลักสูตร ผู้ประสานงาน
รายวิชา อาจารย์พิเศษ เป็นต้น ซึ่งจะด าเนินการก ากับการด าเนินหลักสูตรภายในคณะต่างๆ ผ่านการประชุม
ประจ าเดือนทุกเดือน (เอกสาร 5.4-2(2)) 

คณะกรรมการทั้ง 2 ชุดจะท างานประสานกันโดยมีส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและ
ตรวจสอบภายใน และกองบริการการศึกษาท าหน้าที่ประสานการเชื่อมงานระหว่างหลักสูตรและคณะในเรื่อง     
ที่เก่ียวข้องและรายงานผลการติดตามให้ที่ประชุมสภาวิชาการทราบทุกเดือน  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.4-2(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพ (กบป.) 
5.4-2(2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
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 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
      มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานประกัน ดังนี้   
      - จัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2563 ให้ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและ
ตรวจสอบภายใน เพ่ือด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย     
การจัดโครงการอบรมต่างๆ การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ส านักงาน การจัดประชุม การพัฒนาบุคลากร การไป
ราชการ ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค เป็นต้น จ านวน 698,000 บาท (เอกสาร 5.4-3(1)) 
      - จัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2563 เพ่ิมเติมให้ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพ
และตรวจสอบภายใน เพ่ือด าเนินงานจัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร จ านวน 
258,000 บาท และด าเนินงานจัดโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ จ านวน 82,560 บาท 
(เอกสาร 5.4-3(2)) 
      - จัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2563 ให้คณะและคณะน าไปจัดสรรให้หลักสูตรเพ่ือด าเนินการ
ตามพันธกิจ 4 ด้าน ได้แก่ คุณภาพของบัณฑิต คุณภาพของการวิจัย คุณภาพการให้บริการวิชาการ            
และคุณภาพการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒธรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีการจัดสรรงบประมาณแยกตาม
กิจกรรม คือ การจัดการเรียนการสอน สนับสนุนการจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม พัฒนาหลักสูตร พัฒนาบุคลากร ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา บริการวิทยบริการ และประกัน
คุณภาพ (เอกสาร 5.4-3(3)) 
      - จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให้กับคณะในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ในช่วงการ
ระบาดของไวรัสโควิด-19 
      - จัดสรรบุคลากรโดยมีรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะละ 1 
คน มีนักวิชาการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 2 คน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 คน รวมถึงนักวิชาการประกัน
คุณภาพประจ าคณะๆ ละ 1 คน มีหน้าที่ติดต่อประสานงานประกันคุณภาพการศึกษา และเรื่องอ่ืนๆ ที่ได้รับ
มอบหมาย  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.4-3(1) แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2563 ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและ

ตรวจสอบภายใน 
5.4-3(2) โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562  
5.4-3(3) แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

http://plan.uru.ac.th/budget63/budget63.html 
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 4. น าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบัน
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์โดยส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน 
จัดท าสรุปผลการประเมินระดับหลักสูตรและคณะ ปีการศึกษา 2562 และรายงานที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 รายงานที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2563 
วันที่ 2 กันยายน 2563 และสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 8 มกราคม 2564 (เอกสาร 5.4-4(1)-(3)) 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.4-4(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 
5.4-4(2) รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 2 กันยายน 2563 
5.4-4(3) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่1/2564 วันที่ 8 มกราคม 2564 

 
 
 5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรและการ
ด าเนินงานของคณะให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
      มหาวิทยาลัยโดยส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายในน าผลการประเมิน
และข้อเสนอแนะระดับหลักสูตรและคณะ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ สภาวิชาการและ      
สภามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2561 มาปรับปรุงหลักสูตรและคณะ โดยจัดท าแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ าปีการศึกษา 2562 
และน าไปด าเนินการ ส่งผลให้คะแนนประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น 
ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยระดับ ปีการศึกษา
2557 

ปีการศึกษา
2558 

ปีการศึกษา
2559 

ปีการศึกษา
2560 

ปีการศึกษา
2561 

ปีการศึกษา
2562 

หลักสตูร 2.28 2.99 3.20 3.38 3.45 3.56 
คณะ 3.54 3.83 4.21 4.25 4.37 4.48 

สถาบัน 3.80 4.17 4.21 4.44 4.50  

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.4-5(1) แผนปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2562 

 
 
 
 
 
 
 



288 
 

 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
มหาวิทยาลัยโดยส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบ    

ในการประสานงาน และด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ทั้งหมด 69 
หลักสูตร ระหว่างวันที่ 1-25 มิถุนายน 2563 ผ่านการประเมินตามองค์ประกอบที่ 1 จ านวน 69 หลักสูตร 
(เอกสาร 5.4-6(1)) 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.4-6(1) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2562 

 
 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6 บรรลุ 5 คะแนน 

 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 5 
จุดเด่น  

1. มีแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

2. มีผลงานสหกิจศึกษาได้รับรางวัลในระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างและระดับชาติ รวม 66 รางวัล 

จุดที่ควรพัฒนา – 
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บทท่ี 3 

สรุปผลการประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินตนเอง 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 4.31 
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.56 

ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 

ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2.10 
ตัวบ่งชี้ 1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 
ตัวบ่งชี้ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 
ตัวบ่งชี้ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 5 
ตัวบ่งชี้ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 5 
ตัวบ่งชี้ 1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 3.83 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 4.99 
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 5 
ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5 
ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 4.94 
ตัวบ่งชี้ 2.4 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 5 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 
ตัวบ่งชี้ 3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 5 
ตัวบ่งชี้ 3.2 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

5 

องคประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 4.50 

ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5 
ตัวบ่งชี้ 4.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 4 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 4.87 

ตัวบ่งชี้ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 5 

ตัวบ่งชี้ 5.2 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ   
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

5 

ตัวบ่งชี้ 5.3 ผลการบริหารของคณะ 4.48 

ตัวบ่งชี้ 5.4 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 5 

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 4.65 
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ตารางการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับสถาบัน 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน  
1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบที่ 1 8 3.55 5.00 3.70 4.31 ดี 
องค์ประกอบที่ 2 4 5.00 5.00 4.97 4.99 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 2 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 2 - 5.00 4.00 4.50 ดี 
องค์ประกอบที่ 5 4 - 5.00 4.48 4.87 ดีมาก 

รวม 20 4.03 5.00 4.40 4.65 ดีมาก 
ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก ดีมาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




