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13 ตัวบ่งชี้ 
  ขอขอบคุณผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และหน่วยงานทุกหน่วยงาน ที่ได้ช่วยกัน
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี ท าให้มหาวิทยาลัย
สามารถผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปี และในปีการศึกษา 2561 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
มาตรฐานตามเกณฑ์การประเมิน คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
  ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีผลการประเมินตนเองในภาพรวม       
อยู่ในระดับดี (4.50 คะแนน) เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ และ
องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม อยู่ในระดับดีมาก (5.00 คะแนน) รองลงมาคือ 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ อยู่ในระดับดีมาก (4.79 คะแนน) และองค์ประกอบที่ 2 การวิจัย อยู่ใน
ระดับดีมาก (4.72 คะแนน) ตามล าดับ 
  ส่วนองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต ผลการประเมินตนเองอยู่ในระดับดี (3.99 คะแนน) 
สาเหตุเนื่องจากมหาวิทยาลัยมีจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการค่อนข้าง
น้อย ซึ่งมหาวิทยาลัยก าลังเร่งด าเนินการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณวุฒิปริญญาเอกและมีต าแหน่งทางวิชาการ      
ให้เพ่ิมมากข้ึน  
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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 
 
 
 
 
 



3 
 

 

 
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
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ว่ามหาวิทยาลัยท้องถิ่น การสร้างอาคารต้องสูงไม่เกิน 3 ชั้น และมีความกลมกลืนกับศิ ลปะของ
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
ชุมชนท้องถิน่ 
 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 
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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 2561 

(วันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ.2561 -  7 กรกฎาคม พ.ศ.2562) 
คณะกรรมกำร ต ำแหน่ง 

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

25.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ  ชุมแสง  ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
26.  นายพรชัย สาครเสถียรกุล ผู้อ านวยการกองกลาง 
27.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนี  เพ็ชรช้าง ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ 
28.  อาจารย์สารัลย์  กระจง  ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษา 
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.  นายวิรัตน์  สุกสา ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
33.  นางวารุณี ศรีสอาด ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
34.  นางสาวสินี  กะวิ ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
35.  อาจารย์เอกพงศ์  วรรณจักร์ ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม 
36.  นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

 
 

หลักสูตรที่เปิดสอนในปีกำรศึกษำ 2561 
ที่ คณะ หลักสูตร 

1 คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

2 คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

3 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 

4 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 

5 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 

6 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

7 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 

8 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

9 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

10 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 

11 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ 

12 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 

13 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 

14 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี 

15 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 

16 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

17 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

18 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 

19 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 

20 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 

21 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ปริญญาโท) 

22 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ปริญญาโท) 



10 
 

 

ที่ คณะ หลักสูตร 

23 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษา (ปริญญาเอก) 

24 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

25 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 

26 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส ารวจและภูมิสารสนเทศ 

27 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 

28 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน 

29 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

30 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 

31 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 

32 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 

33 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (ปริญญาโท) 

34 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 

35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม 

37 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว 

38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 

39 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย 

40 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล 

41 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 

42 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

43 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 

44 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศน์ศิลป์ 

45 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม 

46 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 

47 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ 

48 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

49 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์ 

50 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 

51 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 

52 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 

53 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี 

54 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ปริญญาโท) 

55 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี (ปริญญาโท) 
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ที่ คณะ หลักสูตร 

56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 

57 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 

58 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 

59 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

60 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 

61 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 

62 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

63 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 

64 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

65 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ปริญญาโท) 

66 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ปริญญาเอก) 

67 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

68 วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนธุรกิจ 

69 วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ 

70 วิทยาลัยน่าน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 

71 วิทยาลัยน่าน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ 

 
จ ำนวนนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2561  

(ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2562) 
คณะ ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก ผลรวมทั้งหมด 

เกษตรศาสตร์ 134 - - 134 
ครุศาสตร์ 3,444 36 10 3,490 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 555 6 - 561 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1,532 - - 1,532 
วิทยาการจัดการ 1,976 23 - 1,999 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 543 24 5 572 
วิทยาลัยนานาชาติ 121 - - 121 
วิทยาลัยน่าน 192 - - 192 

รวมทั้งหมด 8,497 89 15 8,601 
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จ ำนวนอำจำรย์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561  
(ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2562) 

ที ่ หน่วยงำน 
จ ำนวน
อำจำรย ์

จ ำนวนนับตำมเกณฑ์กำรประเมิน 

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
รวม 

วุฒิกำรศึกษำ 
รวม 

ศ. รศ. ผศ. อ. เอก โท ตรี 

1 คณะครุศาสตร์ 70 0 4 11 55 70 30 39 1 70 

2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 88 0 0 9 79 88 26 60 2 88 

3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 86 0 5 19 62 86 46 40 0 86 

4 คณะวิทยาการจัดการ 59 0 0 14 45 59 26 32 1 59 

5 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 52 0 0 19 33 52 11 41 0 52 

6 คณะเกษตรศาสตร์ 17 0 0 3 14 17 8 9 0 17 

7 วิทยาลัยนานาชาติ 16 0 1 2 13 16 3 12 1 16 

8 วิทยาลัยน่าน 18 0 0 2 16 18 2 15 1 18 

รวมทั้งหมด 406 0 10 79 317 406 152 248 6 406 
 
 

จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2561  
(ข้อมูล ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ.2562) 

ประเภทบุคลำกรสำยสนับสนุน รวม 

1. ข้าราชการ 11 
2. ลูกจ้างประจ า 10 
3. พนักงานมหาวิทยาลัย 277 
4. พนักงานชั่วคราว 22 
5. พนักงานราชการ 203 

รวม 523 
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7. ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ 
ข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีกำรศึกษำ 2561 กำรปรับปรุง/กำรพัฒนำปีกำรศึกษำ 2562 

ข้อเสนอแนะในภำพรวม 
ด้านต าแหน่ งทางวิ ชาการของอาจารย์            
มีจ านวนเพ่ิมขึ้นในแต่ละปีในอัตราส่วนที่น้อย 
ท าให้คุณภาพของอาจารย์ไม่เป็นไปตามเกณฑ์
คุณภาพของ สกอ. มหาวิทยาลัยควรทบทวน
กระบวนการสนับสนุนส่ ง เสริมการ เข้ า              
สู่ต าแหน่งทางวิชาการ โดยวิเคราะห์ปัญหา           
ที่แท้จริงในทางปฏิบัติและสร้างกลยุทธ์เชิงรุก 
ที่มีประสิทธิภาพในการด าเนินการแก้ไข
ปัญหา 

 
มหาวิทยาลัยได้ให้ความส าคัญในการท า
ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์โดยได้
ค านึงถึงปัญหาของอัตราส่วนของอาจารย์ที่ท า
ต าแหน่งทางวิชาการซึ่งมีจ านวนน้อย จึงได้
แต่งตั้งคณะกรรมการเสนอแนวทางการพัฒนา
อาจารย์ให้ด ารงต าแหน่งที่สู งขึ้น ตรมมติ         
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากร
บุคคลครั้งที่ 11/2561  เมื่อวันที่ 18  สิงหาคม  
2561 เพ่ือวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางในการ
สนับสนุนช่วยเหลืออาจารย์ได้มีต าแหน่ง      
ทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 

องค์ประกอบที่ 1 : กำรผลิตบัณฑิต 
1. มหาวิทยาลัยควรมีแนวทางในการส่งเสริม

พัฒนาให้ทุกหลักสู ตรผ่ านการประเมิน
คุณภาพในระดับดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับผู้เรียนและสังคม อย่างไรก็ตามอาจต้อง
วิเคราะห์ สังเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้หลักสูตร   
ยังไม่บรรลุผลในระดับดังกล่าว 
 
 
 

 
2. มหาวิทยาลัยควรเน้นการพัฒนาทักษะทาง

ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา อาจารย์  และ
บุคลากรให้สามารถสื่อสารในวิชาชีพได้อย่าง    
มี ป ระสิ ทธิ ภ าพ  ร วมถึ ง คว ามสามารถ            
เชิงวิชาการในศาสตร์เฉพาะของตนเอง 

 
 
 
 

 
1. มีการวิเคราะห์ปัจจัยที่ท าให้หลักสูตรยังได้

คะแนนน้อย กล่าวคือ อาจารย์ประจ าหลักสูตร
ไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ/ไม่มีอาจารย์วุฒิ    
ปริญญาเอก การตีพิมพ์ผลงานวิจัยมีค่าน้ าหนัก
คะแนนน้อย การเขียนผลการด าเนินงานไม่มี
การแสดงถึงการปรับปรุงกระบวนการท างาน 
ทั้ ง นี้ มห าวิ ทย าลั ย ไ ด้ ใ ห้ ห ลั ก สู ต รจั ดท า
แผนพัฒนาหลักสูตรและมีการก ากับติดตาม
โดยคณะและมหาวิทยาลัย 

 
2. มหาวิทยาลัยมีการจัดต้ังส านักวิชาศึกษาทั่วไป

เ พ่ือดู แลด้ านรายวิ ช าภาษา อังกฤษ ของ
นักศึกษาโดยเฉพาะ   

3. มหาวิทยาลัยมีการเปิดคอร์สอบรม/และบริการ
ศูนย์จัดสอบโทอิคให้แก่นักศึกษา บุคลากร 
เจ้าหน้าที่ และศิษย์เก่าในค่าธรรมเนียมพิเศษ 
และ บุคคลภายนอกในราคาปกติภายในปี
การศึกษาที่ผ่านมามีการจัดสอบ 3 ครั้งในแต่
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ข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีกำรศึกษำ 2561 กำรปรับปรุง/กำรพัฒนำปีกำรศึกษำ 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการคิด
เป็นร้อยละ 17.73 เป็นค่าสถิติที่ค่อนข้างน้อย        
เมื่อเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานในระดับร้อยละ 
60  มหาวิทยาลัยควรพิจารณาแยกประเด็น
เพ่ือการส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ  โดยจ าแนกสมรรถนะและคุณสมบัติ
ของอาจารย์เพ่ือหามาตรการสนับสนุนเป็น
การเร่ งด่ วน เช่น ส ารวจกลุ่ม เป้ าหมาย 
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก เ พ่ือเติม
ความรู้ และทักษะการ เขียนผลงานทาง
วิชาการ และแนวทางการตีพิมพ์ผลงานใน
ระดับชาติและนานาชาติ  โดยจัดหาหรือ
แนะน าช่องทางเครือข่ายวารสารในศาสตร์
ต่าง ๆ รองรับการตีพิมพ์ผลงาน หรือเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ เชี่ ยวชาญเป็นผู้ ให้ความรู้  
ทักษะ และแนวทางการเขียนผลงานทาง
วิชาการประเภท ต ารา  หนังสือ หรือเอกสาร 

 
 
 
 
 
 

ละไตรมาสมีผู้เข้าสนใจเข้าสอบไม่ต่ ากว่า 40 
รายต่อครั้ง 

4. มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะครุศาสตร์จัดโครงการ
พัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21      
ส าหรับนักศึกษาครูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ      
เ พ่ื อ พัฒ น าค ว า มรู้ ทั กษ ะภ าษ า อั ง ก ฤ ษ            
ในศตวรรษที่ 21 และทักษะการสอบวัดระดับ
มาตรฐานคุณภาพภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา
คร ูจ านวน 2,000 คน 
 

5. ในปีการศึกษา 2561  ที่ผ่านมามหาวิทยาลัย    
มีน โยบายและแนวทางในการสนับสนุน          
ให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการในหลายๆ ด้าน  
เช่น  การสนับสนุนทุนในการน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการทั้งในและต่างประเทศ การเป็น
เจ้าภาพจัดการประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ  ราชภัฏอุตรดิตถ์วิจัย  2561 : 
นวัตกรรมการวิจัยบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์   
สู่การพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน เพ่ือเป็นช่องทาง      
ในการน าเสนอผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

 

ข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีกำรศึกษำ 2561 กำรปรับปรุง/กำรพัฒนำปีกำรศึกษำ 2562 
4. กองพัฒนานักศึกษา ควรท าการวิเคราะห์

โ คร งการต่ า งๆ  ที่ มี ค ว าม เหมาะสมทั้ ง
วัตถุประสงค์และจ านวนโครงการเพ่ือบรรจุ    
ในแผนงานกิจกรรมนักศึกษาทั้ง 5 กิจกรรม
หลัก โดยให้มีจ านวนกิจกรรมและโครงการ            
ในความรับผิดชอบของกองพัฒนานักศึกษา
อย่างเหมาะสมและแบ่งความรับผิดชอบ
โครงการที่ เกินภารกิจไปยังหน่วยงานอ่ืน      
ที่เกี่ยวข้อง หรือเป็นเครือข่ายมากขึ้น เพ่ือไม่
เป็นภาระในการจัดโครงการภายใต้กิจกรรม
ต่าง ๆ มากเกินไป และให้ก าหนดวัตถุประสงค์
ของแผนงานกิจกรรมที่สามารถประเมิน
ความส าเร็จของแผนงาน กิจกรรม และ
โครงการต่าง ๆ ได้ชัดเจน 

6. กองพัฒนานักศึกษาน าข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการแจ้ งต่อที่ ประชุมบุคลากร      
ก อ ง พั ฒ น า นั ก ศึ ก ษ า  เ พ่ื อ เ ป็ น ข้ อ มู ล
ประกอบการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาและปฏิทินกิจกรรมนักศึกษา ปี
การศึกษา 2562 เมื่อวันที่  27-30 เมษายน 
2562 ณ จังหวัดจันทบุรี (โครงการสัมมนาเพ่ือ
การจัดการความรู้และการจัดท าแผนปฏิบัติงาน 
ประจ าปี 2562) ซึ่งที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ       
ให้รวมกิจกรรมที่มีความคล้ายคลึงกันแล้ว
จัดท าเป็นโครงการใหญ่ และแยกเป็นกิจกรรม
ต่างๆ ภายในโครงการแทน เช่น โครงการส านึก
ใ น พ ร ะ ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ ข อ ง ส ถ า บั น
พระมหากษัตริย์ โครงการส่งเสริมจิตอาสา 
 

องค์ประกอบที่ 2 : กำรวิจัย 
1. ควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัย    

เ พ่ือใช้ ในการตัดสินใจที่ เชื่ อมโยงกับการ
ด าเนินการวิจัยที่เป็นทั้งทุนวิจัยภายในและทุน
วิจัยภายนอก เ พ่ือให้สามารถติดตามการ
ด าเนินงานการวิจัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนามีการ
จัดท าระบบสารสนเทศเ พ่ือการบริหาร
งานวิจัย คือระบบฐานข้อมูลงานวิจัย ที่แสดง
อยู่หน้าเว็ปไซด์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา     
ซึ่งเป็นระบบที่จัดท าขึ้นเ พ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูลงานวิ จั ยของบุคลากร และสร้ า ง
เครือข่ายการสื่อสารกับนักวิจัย ขับเคลื่อน
ระบบโดยการสื่อสารผ่านทางระบบอีเมล์ 
เพ่ือให้ระบบมีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง 
โดยระบบสารสนเทศการวิ จั ยดั งกล่ าว          
จะประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับ  
(1) การบริหารงานวิจัย   
(2) การสนับสนุนด้านทุนวิจัย  
(3) การสนับสนุนด้านแหล่งทุนวิจัย และ  
(4) รายงานโครงการวิจัย   
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2. ควรมีการก าหนดสัดส่วนการจัดสรรทุนวิจัย   
จากงบประมาณรายได้ (ร้อยละ 5) เพ่ือให้
บุคคลเข้าถึงทุนวิจัย เช่น ร้อยละ 2 ส าหรับการ
วิจัยเพ่ือพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการเรียน
การสอน ร้อยละ 3 ส าหรับการพัฒนานักวิจัย
รุ่นใหม่ 

 
 
 
 
 
 
 
 

โดยระบบดังกล่าวมีประโยชน์ ดังนี้ 
1. รวบรวมข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์ภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
2. เกิดศูนย์กลางข้อมูลส าหรับการจัดเก็บ
เอกสารงานวิจัยและเผยแพร่เพ่ือการน าไปใช้
ประโยชน์ 
3. มีระบบบริหารจัดการข่าวสารที่เลือกผู้รับ
ได้ตามโครงสร้างการบริหารหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 
4. มี ร ะ บ บ สื่ อ ส า ร อั ต โ น มั ติ ส า ห รั บ               

การขับเคลื่อนฐานข้อมูลให้มีความน่าสนใจ   

อยู่เสมอ 

5. สมาชิกหรือนักวิจัย สามารถเข้าใช้ระบบ 

และได้ผลประโยชน์จากการใช้ระบบ 

6. ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ส ร้ า ง ค ว า ม เ ข้ ม แ ข็ ง                
ในกระบวนการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ์
 

2. ส าหรับการก าหนดสัดส่วนการจัดสรรทุนวิจัย       
จากงบประมาณรายได้ (ร้อยละ 5) เพ่ือให้
บุคคลเข้าถึงทุนวิจัยนั้น ทางสถาบันวิจัยและ
พัฒนาได้ด าเนินการน าประเด็นดังกล่าว      
เข้ าปรึกษาผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย       
โดยมหาวิทยาลัยได้มีนโยบายการจัดสรร
งบประมาณร าย ได้ ไ ว้ ใ น เ บื้ อ ง ต้ น  คื อ 
งบประมาณรายได้ร้อยละ 5 จากการจัดสรร 
ท า ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ด า เ นิ น ก า ร จั ด ส ร ร
งบประมาณร้อยละ 1.5 เป็นการสนับสนุน
ส าหรับการจัดท างานวิจัยแบบ Pure Sci และ 
ร้อยละ 3.5 เป็นการสนับสนุนส าหรับการ
จัดท างานวิจัยแบบบูรณาการศาสตร์เชิงพ้ืนที่ 
ตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัยที่จะเป็น
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3. ควรมีการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพในการเขียน
บทความวิ จั ยและหาช่องทางการตี พิม พ์
บทความ ในวารสารที่ ไ ด้ รั บการยอมรั บ           
ในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือยกระดับการ
เผยแพร่บทความวิจัยของอาจารย์ 

มหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ โดยการก าหนด
ดังกล่าวทางรองประธานคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ (กบวจ.) 
ได้ให้เป็นแนวปฏิบัติไว้ในการประชุม กบวจ. 
ครั้งที่ 5/2561 ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 
ณ  ห้ อ ง ป ร ะ ชุ ม พิ ชั ย ร ณ ยุ ท ธ  ชั้ น  5 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 
 

3. มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพ    
ในการเขียนบทความวิจัยและหาช่องทางการ
ตีพิมพ์บทความในวารสารที่ได้รับการยอมรับ 
ในระดับชาติและนานาชาติ เพ่ือยกระดับการ
เผยแพร่บทความวิจัยของอาจารย์  โดยได้จัด
ประชุมเชิงปิฏิบัติการ ''การพัฒนาการเขียน
บทความทางวิชาการ'' เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม  
2561 ณ ห้องประชุม FMS 101 ชั้น 1 คณะ
วิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ส าหรับนักวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุน
การวิจัย โดยแบ่ งตามชนิดของแหล่ งทุน          
ซึ่งการปฏิบัติการดังกล่าวเป็นการปฏิบัติการ
ต่อเนื่อง เพ่ือให้นักวิจัยพัฒนาศักยภาพในการ
เขียนบทความวิจัยได้ 
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องค์ประกอบที่ 3 : กำรบริกำรวิชำกำร 

ควรมีการจัดท าแผนบริการวิชาการที่แสดงถึง
การมีส่วนร่วมของคณะและวิทยาลัยในการ
ด าเนินการของแต่ละกิจกรรม ทั้งนี้เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพของการติดตามการด าเนินงาน
ตามแผน อีกทั้งควรมีการประเมินศักยภาพของ
ชุมชนที่ต้องการพัฒนาตั้งแต่ศักยภาพเบื้องต้น 
ระหว่างการพัฒนา และภายหลังการพัฒนา 
เพ่ือแสดงถึงการพัฒนาและมีความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

 
 
 
 
 
 

 
มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนบริการวิชาการ     
โดยมีส่วนร่ วมจากชุมชน โดยมีขั้นตอน       
การจัดท าแผนปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ดังนี้ 
1. ประชุมปฏิบัติการออกแบบการท างาน

ระดั บมหาวิ ทยาลั ย แล ะจั ดท า ร่ า ง
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร แ บ บ มี ส่ ว น ร่ ว ม 
แผนปฏิบัติ ก ารระดับมหาวิทยาลั ย
แผนปฏิบัติการระดับคณะ/โครงการ 

2. แต่ละคณะประสานงานกับภาคีเครือข่าย 
(นายอ า เภอ/และหน่วยงานในพ้ืนที่
เป้ าหมายที่ เกี่ ยวข้อง )   เ พ่ือร่ วมกัน
ออกแบบและวางแผนการท างานในพ้ืนที่ 

3. มหาวิทยาลั ยร่ วมกับภาคี เครื อข่ าย        
ลงพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมายเพ่ือรับฟังสภาพ
ปัญหาและความต้องการของประชาชน
ในพ้ืนที ่

4. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสังเคราะห์
ข้อมูลร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและ
ภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนของข้อมูลที่เป็น
สภาพปัญหาและความต้องการของ
ประชาชนในพ้ืนที่ ข้อมูลหมู่บ้านเร่งรัด
พัฒนาอับดับ 1 และข้อมูลจากหน่วยงาน
ในพ้ืนที่เพ่ือก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงาน
และออกแบบกิจกรรมตามสภาพปัญหา
ความต้องการร่วมกัน 
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องค์ประกอบที่ 4 : กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. การด าเนินงานตามระบบกลไกและการจัดท า
แผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
ภายใต้การด าเนินงานของกองศิลปวัฒนธรรม 
ควรวิ เคราะห์ภารกิจของกองฯ เ พ่ือการ
ด าเนินงานในการสร้างทั้งคุณภาพและมูลค่า
ทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

     มหาวิทยาลัยโดยกองศิลปวัฒนธรรม     
ได้มีการจัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ภายใต้ การด า เนิน งานของคณะกรรม
ด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมี
การก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือให้
สอดคล้องกับพันธกิจกิจของมหาวิทยาลัย
ดังนี้ 
 
วัตถุประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมตามวัฒนธรรมประเพณี
ไทยให้กับนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้
และสืบทอดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาได้
อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองพันธกิจ
หลักของมหาวิทยาลัย จัดให้มีกิจกรรม/
โครงการดังนี้ 
1) โครงการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญ

จิตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลแด่
พระบาทสมเด็จพระปริมนทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 

2) โครงการสืบสานบุญประเพณี เทศน์
มหาชาติ 

3) โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่อง
ในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 
 

วัตถุประสงค์ที่ 2 สนับสนุนการจัดกิจกรรม
เพ่ือการศึกษาพัฒนาและอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้กับนักศึกษา
และผู้สนใจ จัดให้มีกิจกรรม/โครงการดังนี้ 
1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้น าศาสน

พิธีกร 
2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “มารยาท

ไทย มารยาทชาวพุทธ” 
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3) โครงการอบรมเชิงปกิบัติการ “ศิลปะ

การผูกผ้าและจับจีบผ้า 
4) โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร           

“การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตองในงาน       
พิธีกรรมท้องถิ่น และงานศาสนพิธี”  

5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียน
บรรยายลักษณะวัตถุ ใน พิ พิธภัณฑ์
ท้องถิ่น”  

6) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับ
การอนุรักษ์โบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่น 

7) โครงการส่ง เสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น      
“การท ากระเบื้องดินขอจ าลอง” 

 
วัตถุประสงค์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพ่ือ
บูรณาการการเรียนการสอนและการจัด
กิจกรรมของนักศึกษา จัดให้มีกิจกรรม/
โครงการดังนี้  
1) โครงการจัดนิทรรศการวัฒนธรรม

ท้องถิ่น บูรณาการร่วมกับหลักสูตรการ
จัดการวัฒนธรรม 

2) โ ค ร ง ก า ร ม อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร          
“การประดิษฐ์หัวผีตลก” บูรณาการ
ร่ ว ม กั บ ห ลั ก สู ต ร ก า ร จั ด ก า ร ก า ร
ท่องเที่ยว 

3) โครงการสืบสานศิลปะมวยไทย “มวย
พระยาพิชัยดาบหัก” บูรณาการร่วมกับ
หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา 

4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวดแผน
ไทย พ้ืนบ้ า น ”  บู รณากา ร ร่ ว มกั บ
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 
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5) โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต บูรณา

การร่วมกับหลักสูตรสังคมศึกษา 
 
วัตถุประสงค์ที่ 4 สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรม
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย
และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น โดยการ
ร่วมจัดขบวนเทิดเกียรติพระยาพิชัยดาบหัก
ในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด
จังหวัดอุตรดิตถ์ และร่วมจัดขบวนเครื่อง
สักการะนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ในงาน
นมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ อย่างต่อเนื่อง
เป็นประจ าทุกปี ตลอดจนมีการลงพ้ืนที่ศึกษา 
ค้นคว้ า เ พ่ือจัด เก็บรวมรวบ เรี ยบเรี ยง 
วิเคราะห์ข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัด
อุตรดิตถ์ ซึ่งสามารถน าข้อมูลที่ได้มาจัดท า
เป็นฐานข้อมูลในแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม
ท้ อ ง ถิ่ น ใ น  ก อ ง ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง
มหาวิทยาลัยฯ เพ่ือการสืบค้นและการวิจัย
ส าหรับผู้สนใจได้ต่อไป    

 
องค์ประกอบที่ 5 : กำรบริหำรจัดกำร 

1. ควรมีการปรับปรุงแผนกลยุทธ์ทางการเงิน       
ที่แสดงถึงสถานะทางการเงินของมหาวิทยาลัย 
ประมาณการรายได้และรายจ่าย กลยุทธ์ที่จะ
ให้ได้มาซึ่งงบประมาณที่จ าเป็นและสอดคล้อง
กับกลยุทธ์ ที่ ว า ง ไว้  เ พ่ื อแสดง ให้ เห็ นว่ า
มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในด้านแผนเงินที่จะ
ใช้สนับสนุนการด าเนินงานตามกลยุทธ์ให้
บรรลุผลส าเร็จได้ 

 
 
 
 

 
1. ม ห า วิ ท ย า ลั ย ป รั บ ป รุ ง ก ร ะ บ ว น ก า ร

งบประมาณให้มีความสอดคล้องสถานการณ์ 
SWOT และแผนยุ ทธศ าสตร์ ที่ ไ ด้ มี ก า ร
ทบทวนและปรับเปลี่ยน  มีการก าหนด
นโยบายในเรื่องการส่งเสริมการจัดหารายได้
และการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัย
และหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น  เช่น ศึกษาแนวทางการจัดหารายได้ 
จ า ก ก า ร ส ร้ า ง แ บ ร น ด์ ที่ แ ท้ จ ริ ง ข อ ง
มหาวิทยาลัย การพัฒนาหลักสูตรที่หารายได้ 
อาจเป็นหลักสูตรระยะสั้ น Non-Degree 
Program  เ ป็ น ต้ น  เ นื่ อ ง จ า ก มี ท า ก า ร
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วิ เคราะห์  SWOT ในด้ านการ เ งินพบว่ า  
รายได้ค่าธรรมเนียมนักศึกษามีแนวโน้มลดลง
เนื่องจากจ านวนนักศึกษาลดลง (จ านวน
ผู้ส าเร็จการศึกษามากกว่าจ านวนจ านวน
นักศึกษาเข้าใหม่)  ประกอบกับบางหลักสูตร
อยู่ในระหว่างกับปรับปรุงหลักสูตรยังไม่มี
นั ก ศึ ก ษ า ใ ห ม่  เ ป็ น ต้ น  ดั ง นั้ น ก า ร ใ ช้
ง บป ระม าณข องม หา วิ ท ย า ลั ย ใ ห้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุด และการเพิ่มสัดส่วนแหล่ง
งบประมาณที่ นอก เหนื อจาก เ งิ นบ า รุ ง
การศึกษาจึงมีความจ าเป็นอย่างมาก  จึงมี
การก าหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ
ดังต่อไปนี้ 

1. มีการประเมินประสิทธิภาพการใช้
งบประมาณของหน่วยงาน น ามา
ประกอบการพิจารณาการจัดสรร
งบประมาณ  

2. จัดสรรงบประมาณโดย ค านึงถึง
ค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น  โดยพิจารณา
จั ด ส ร ร เ ป็ น ร า ย ก า ร ง บ พั ฒ น า
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ (รายจ่ายส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย) 

3. จัดสรรงบประมาณตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์โดยให้หน่วยงาน
เ ส น อ ง า น / โ ค ร ง ก า ร  ส า ห รั บ
ด า เ นิ น ง า น ต า ม พั น ธ กิ จ ข อ ง
ห น่ ว ย ง า น ที่ ส อ ด ค ล้ อ ง กั บ             
แผนยุทธศาสตร์และระบบประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
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2. ในสภาวะที่จ านวนนักศึกษามีแนวโน้มลดลง
อย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยควรมีระบบกลไก   
ในการก ากับติดตามให้แต่ละคณะ วิทยาลัย   
น าข้อมูลต้นทุนต่อหน่วย มาวิเคราะห์หาความ
คุ้มทุน รวมทั้งสัดส่วนด้านการเงินที่ใช้ในการ  
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนา
นักศึกษา การพัฒนาอาจารย์ และผลผลิต              
ที่ได้มาวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่า ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของแต่ละ
หลักสูตร เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหาร
จัดการหลักสูตรให้สามารถสร้างโอกาสในการ
แข่งขันมากข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตามเป้าประสงค์กลยุทธ์ มาตรการ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ  ค่าเป้าหมาย 
 

2. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีผลการค านวณ
ต้ น ทุ น ร ว ม ร ะ ดั บ ห ลั ก สู ต ร  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 เพ่ือให้แต่ละคณะ
น าไปหารจ านวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตร
เพ่ือให้ได้ต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละหลักสูตร
เอง  ทั้ งนี้  ในปี งบประมาณ พ.ศ .  2561 
มหาวิทยาลัย ยังมีการประเมินประสิทธิภาพ
ในการบริหารงบประมาณ เ พ่ือประเมิน
ประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ใน 3 กิจกรรม 
คือ การพัฒนาบุคลากร การพัฒนานักศึกษา 
และการจัดการเรียนการสอน และน าข้อมูล
มาปรับปรุงกระบวนการจัดสรรงบประมาณ
ของมหาวิทยาลัย ได้ก าหนดขอบเขตของการ
ประเมินโดย ใช้ข้อมูลการด าเนินงานของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยระหว่าง วันที่ 
1 ตุลาคม – 31 พฤษภาคม 2561 โดยในการ
ประเมินใช้แนวคิดการประเมินประสิทธิภาพ
ของส านักงบประมาณ 3 ด้าน คือ 

1. ด้าน Economy คุ้มค่าและประหยัด 
โดย เปรี ยบ เที ยบต้ นทุ น ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆใน
กิ จกร รมจั ดการ เ รี ย นการสอน 
กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา และเทียบต้นทุน
กิจกรรมกับปีงบประมาณท่ีผ่านมา  

2. ด้ า น  Efficiency ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ       
โดยประเมินจากประสิทธิภาพในการ
เบิกจ่ายงบประมาณเทียบเคียงกับ
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร และ  
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3. การจัดท าแผนการบริหารความเสี่ยง ควรมีการ
วิเคราะห์ประเด็นความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยที่
ไม่สามารถควบคุมได้  และคาดว่าจะส่งผล
กระทบรุนแรงต่อการด าเนินงานในอนาคต เช่น 
ความเสี่ยงที่เกิดจากแนวนโยบายการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินที่มีการเปลี่ยนแปลงและ
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์มากขึ้น  ความเสี่ยงที่เกิดจาก 
ต้นทุนต่อหน่วยในการผลิตบัณฑิตในหลักสูตร
ส่วนใหญ่ที่ค่อนข้างสู ง โดยต้องวิ เคราะห์
แบ่งแยกอย่างชัดเจนระหว่างปัญหาและความ
เสี่ยง และก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในการ
บริหารความเสี่ยงให้ชัดเจน เพ่ือที่สามารถ
ก ากับติดตามการบริหารจัดการความเสี่ยงนั้น
ให้ลดลงได้อย่างแท้จริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ด้ าน  Effectiveness ประสิทธิ ผล 
ประเมินจาก จ านวนบุคลากรและ
นั ก ศึ ก ษ า ที่ ไ ด้ รั บ ก า ร พั ฒ น า 
ประโยชน์ที่ได้รับ รวมไปถึง ความพึง
พ อ ใ จ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า ที่ มี ต่ อ
กระบวนการพัฒนานักศึกษาและ
การจัดการเรียนการสอนของแต่ละ
คณะ 

 
3. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวาง

ระบบควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง    
ซึ่ ง มี อ ธิ กา รบดี เป็ นประธ านกรรมการ           
รองอธิการบดีรับผิดชอบงานบริหาร เป็นรอง
ประธานกรรมการ รองอธิการบดี ผู้ช่วย
อธิการบดี คณบดีทุกคณะ บัณฑิตวิทยาลัย 
ผู้อ านวยการส านักงาน สถาบัน วิทยาลัย ศูนย์ 
โ รง เรี ยนสาธิตฯ เป็นกรรมการ  ผู้ ช่ ว ย
อ ธิ ก า ร บ ดี รั บ ผิ ด ช อ บ ง า น ป ร ะ กั น                
เป็นกรรมการและเลขานุการ บุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพ 
เป็นผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประชุม
ร่วมกันเพื่อ วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และ
ปั จ จั ย ที่ ก่ อ ใ ห้ เ กิ ด ค ว า ม เ สี่ ย ง                      
ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ อุ ต ร ดิ ต ถ์                     
โดยคณะกรรมการด าเนินการประเมินโอกาส
และผลกระทบของ ความเสี่ยง โดยแจ้งให้ที่
ประชุม พิจารณาในการ เกิ ด เหตุ การณ์          
เมื่ อกรรมการประเมินครบทุกด้ านแล้ ว          
ใช้เครื่องมือ RISK MATRIX เพ่ือแยกปัจจัย     
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงสูงในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย ทั้งปัจจัยเสี่ยงภายนอกและ
ภายในมหาวิทยาลัย โดยได้ระบุปัจจัยเสี่ยงที่
ควรด าเนินการลด ดังนี้  
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1) จ านวนนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาไม่ตรงตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้  
2) จ านวนบทความวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับ
การตีพิมพ์ยังมีจ านวนน้อย  
3) ปริมาณการใช้พลังงานเพ่ิมมากข้ึน 
     มหาวิทยาลัยได้มีการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงประจ าปีการศึกษา 2561 ดังนี้ 
1) จัดกิจกรรม/โครงการประชาสัมพันธ์
จุด เด่นระดับคณะ และระดับหลักสู ตร         
ผ่านโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยก าหนดให้
มีนักเรียนโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วม
กิจกรรมเพิ่มขึ้น  
2) เพ่ิมกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการ
ชุมชน ท้องถิ่น เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ในวง
กว้าง  
3) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดีโอ 
และเพ่ิมช่องทางสื่อสารผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย 
4 )  ด า เ นิ น ก า ร ส่ ง ชุ ด ส า เ น า วี ดี โ อ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรม/ โครงการไปยั ง
โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ และ
รวบรวมวีดีโอที่ เป็นไฮไลต์ไปยังโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมาย  
5) หลักสูตรและคณะจัดท าแผนก ากับติดตาม
การท าผลงานทางวิชาการของอาจารย์ภายใน
หลักสูตรและคณะ  
6) จัดโครงการเพ่ิมศักยภาพคณาจารย์ด้าน
การท าผลงานวิจัย  
7) มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์
ท างานวิจัยด้านพันธกิจสัมพันธ์  
8) จัดโครงการเพ่ิมศักยภาพอาจารย์ เพ่ือเป็น
นักวิจัยเชิงพ้ืนที่  
9) มีระบบและกลไกติดตาม ประเมินควบคุม
ของหน่วยงานจัดการงานวิจัย 
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1 0 )  แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ท า ง า น ด้ า น ก า ร จั ด
การพลังงาน  
11) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แนวคิดในการ
ประหยั ดพลั ง ง านแก่หน่ วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย  และมีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงนั้น โดย
ความเสี่ยงที่ลดลง เช่น จ านวนนักศึกษาที่เข้า
มาศึกษาไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้มีการ
ประเมินความเสี่ยงลดลงจากระดับสูงมากลง
มายั ง ร ะดั บสู ง  ซึ่ ง ค ว รมี ก า รป รั บป รุ ง
กระบวนการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ได้
ปรับปรุงพัฒนาให้มีความทันสมัยมากขึ้นเพ่ือ
ดึงดูดให้มีนักศึกษาเข้าเรียนในหลักสูตรนั้นๆ
เ พ่ิมมากขึ้น โดยตั้ ง เป้าหมายว่าจ านวน
นักศึกษาไม่ควรลดลงจากเดิมมากกว่าร้อยละ 
10  โ ดยจ า นวนนั กศึ กษาแ รก เข้ า ในปี
การศึกษา 2562 มีจ านวนลดลงจากปี
การศึกษา 2561 ประมาณร้อยละ 7.6 ,
ปริมาณการใช้พลังงานเพ่ิมมากขึ้น หลังจาก
คณะท างานด้านการจัดการพลังงานจัดท า
นโยบายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และ
ด าเนินการตามแผนแล้วนั้น ท าให้ปริมาณการ
ใช้พลังงานลดลง และค่าไฟฟ้าโดยรวมลดลง
ด้วย โดยตั้งเป้าหมายว่า ควรลดค่าใช้จ่ายลง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 และมหาวิทยาลัย
สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ประมาณร้อยละ 5 
เป็นต้น 
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4. ควรมีการจัดท าคลังองค์ความรู้ที่ ใช้ในการ

จัดเก็บองค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ใน
ทุก ๆ เรื่องที่มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบ 
และสามารถเข้าถึงได้สะดวก เพ่ือส่งเสริมให้มี
การน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์อย่าง
แท้จริง 

4. มหาวิทยาลัยได้มีการจัดท าคลังองค์ความรู้      
ที่ใช้ในการจัดเก็บองค์ความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้ในทุก ๆ เรื่องท่ีมีการด าเนินการ
อย่างเป็นระบบ และสามารถเข้าถึงได้สะดวก 
เพ่ือส่งเสริมให้มีการน าองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้
ประโยชน์อย่างแท้จริง โดยการน าองค์ความรู้
ที่ได้ดังกล่าวมาจัดท าเป็น เอกสารเพ่ือการ
เผยแพร่พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเวปไซต์ของ
มหาวิทยาลัยฯ  
- ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานพันธกิจ

สัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น 

- คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธ
กิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์  

- คู่มือการติดตามประเมินเสริมพลังระบบ
บริหารงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับสังคม 

- หนังสือสานพลังมหาวิทยาลัยคู่ความ
ร่วมมือชุมชนท้องถิ่น 

-  หนังสือระบบและกลไกการบริหาร
ง า น วิ จั ย แ ล ะ พั น ธ กิ จ สั ม พั น ธ์  
“มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือชุมชน
ท้องถิ่น” เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติส าหรับ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน
อ่ืนๆ ที่สนใจ 
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บทที่ 2 
ผลกำรด ำเนินงำนตำมเกณฑ์กำรประเมินคุณภำพ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบและ 13 ตัวบ่งชี้  ตามคู่มือ           
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557  ของส านักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) ดังนี้ 

 
องค์ประกอบที่ 1 กำรผลติบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1   ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
สูตรค ำนวณ 

คะแนนท่ีได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่สถาบันรบัผิดชอบ 

  
ผลรวมของค่ำคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
ที่ คณะ หลักสูตร เฉลี่ย 

1 คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 3.60 

2 คณะเกษตรศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3.63 

3 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 3.21 

4 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 3.58 

5 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 3.21 

6 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3.11 

7 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 3.51 

8 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 3.59 

9 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 3.26 

10 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพิวเตอร์ 3.39 

11 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ 3.24 

12 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 3.29 

13 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 3.39 

14 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี 3.40 
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15 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน 3.02 

16 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 3.44 

17 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3.45 

18 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 3.72 

19 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 3.51 

20 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ 3.07 

21 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ปริญญาโท) 3.23 

22 คณะครุศาสตร์ หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ปริญญาโท) 3.32 

23 คณะครุศาสตร์ 
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
(ปริญญาเอก) 

3.53 

24 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 3.72 

25 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 3.45 

26 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส ารวจและภูมิสารสนเทศ 3.64 

27 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 3.55 

28 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน 3.45 

29 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3.42 

30 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 3.72 

31 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 3.24 

32 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3.55 

33 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (ปริญญาโท) 2.92 

34 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 3.48 

35 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 3.40 

36 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม 3.58 

37 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียว 3.28 

38 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 3.33 

39 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีไทย 3.78 

40 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล 3.73 

41 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 3.37 

42 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3.37 
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43 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน 3.54 

44 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศนศิลป์ 3.57 

45 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม 3.27 

46 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 3.58 

47 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ 3.43 

48 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.66 

49 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์ 3.71 

50 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ 3.88 

51 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 3.51 

52 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 3.63 

53 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี 3.75 

54 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ปริญญาโท) 3.52 

55 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี (ปริญญาโท) 3.34 

56 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3.66 

57 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 3.30 

58 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 3.58 

59 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.64 

60 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.59 

61 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 3.41 

62 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3.56 

63 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 3.31 

64 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 3.71 

65 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ปริญญาโท) 

3.51 

66 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ปริญญาเอก) 

3.14 

67 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 3.34 

68 วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนธุรกิจ 3.41 

69 วิทยาลัยนานาชาติ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ 3.16 
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ที่ คณะ หลักสูตร เฉลี่ย 

70 วิทยาลัยน่าน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 3.28 

71 วิทยาลัยน่าน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 3.27 

ผลรวมค่ำคะแนนของทุกหลักสูตร 244.94 

จ ำนวนหลกัสูตรทั้งหมด 71 

คะแนนที่ได้ 3.45 

 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลกำรบริหำรจัดกำรหลักสูตรโดยรวม 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนประเมินตนเอง         

3.51 คะแนน 3.45 คะแนน ไมบ่รรลุ 3.45 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2   อำจำรย์ประจ ำสถำบันที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข และ ค2 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

สูตรกำรค ำนวณ   
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได ้= 
                    ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันทีม่ีคุณวุฒิปริญญาเอก 

x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

จ ำนวนอำจำรยป์ระจ ำที่มีวุฒิปริญญำเอก  

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่มีวุฒิปริญญำเอก หน่วยวัด ผลกำรด ำเนินงำน 

อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 152 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  
(นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 

คน 406 

ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 37.44 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

คะแนนที่ได้ คะแนน 4.68 
 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อำจำรย์ประจ ำสถำบันที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนประเมินตนเอง         

ร้อยละ 40   ร้อยละ 37.44 ไมบ่รรลุ 4.68 คะแนน 
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ตวับ่งชี้ท่ี 1.3 อำจำรย์ประจ ำสถำบันที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า   
เกณฑ์กำรประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข และ ค2 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

จ ำนวนอำจำรย์จ ำแนกตำมต ำแหน่งทำงวิชำกำร (นับรวมที่ลำศึกษำต่อ) 

จ ำนวนอำจำรย์ท่ีมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร หน่วยวัด ผลกำรด ำเนินงำน 

ศาสตราจารย์ คน - 
รองศาสตราจารย์ คน 10 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 79 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ  คน 89 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 406 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ  ร้อยละ 21.92 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ร้อยละ 
 

60 ขึ้นไป 

คะแนนที่ได้ คะแนน 1.83 
 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อำจำรย์ประจ ำสถำบันที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนประเมินตนเอง         

ร้อยละ 20 ร้อยละ 21.92 บรรลุ  1.83 คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

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 
 
เกณฑ์มำตรฐำน 

ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน 

1 จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
2 มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอก

เวลาแก่นักศึกษา 
3 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
4 ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51            

จากคะแนนเต็ม 5 
5 น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผลการ

ประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6 ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
1      มหาวิทยาลัย ด าเนินการจัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต

และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา ผ่านระบบการให้ค าปรึกษาและกิจกรรมของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
     1. การจัดบริการให้ค าปรึกษา มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกการให้
ค าปรึกษา แก่นักศึกษา จ านวน 2 ส่วน ได้แก่  
     1.1 ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งมอบหมายให้คณะ/วิทยาลัย เป็นผู้ก ากับ
ดูแล เช่น ด าเนินการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา จัดตารางการเข้าพบอาจารย์     
ที่ปรึกษา เป็นต้น โดย มหาวิทยาลัยได้จัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือเป็น
แนวทางในการให้ค าปรึกษาแก่อาจารย์ที่ปรึกษาทุกคน (เอกสารหมายเลข 
1.4-1(1)) โดยการให้ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษา จะด าเนินการผ่ าน
ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ (เอกสารหมายเลข 1.1-1(2)) เพ่ือให้การให้
ค าปรึกษาเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 
     1.2 การจัดบริการห้องให้ค าปรึกษา โดยมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ 
งานแนะแนวสนเทศและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ส านักงาน
อธิการบดี เป็นผู้รับผิดชอบ ซึ่งได้จัดให้มีห้องให้ค าปรึกษา ณ ชั้น 2 อาคาร
ราชภัฏอุตรดิตถ์พลาซ่า (เอกสารหมายเลข 1.4-1(3)) และได้มอบหมายให้ 
นางนลินรัตน์ วิเทศสนธิ นักวิชาการศึกษา เป็นผู้รับผิดชอบในการให้
ค าปรึกษา (เอกสารหมายเลข 1.4-1(4)) โดยปีการศึกษา 2561 มีจ านวนผู้เข้า
รับการให้ค าปรึกษา จ านวน 53 คน รายละเอียด ดังนี้ (เอกสารหมายเลข 
1.4-1(5)) 

 
ตารางที่ 1 จ านวนและร้อยละผู้เข้ารับค าปรึกษาจ าแนกตามเพศ 

เพศ จ ำนวน นศ. ร้อยละ 
ชาย 14 26.42 
หญิง 39 73.58 
รวม 53 100.00 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้เข้ารับค าปรึกษาเป็นเพศหญิง จ านวน 39 คน 
คิดเป็นร้อยละ 73.58 และเพศชาย จ านวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 26.42 

 
 
 
 

1.4-1(1) คู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
1.4-1(2) ระบบอาจารย์ที่
ปรึกษา 
(https://sso.uru.ac.th/aut
horize?client_id=advisor&
redirect_uri=https://advis
or.uru.ac.th/oauth2/callb
ack&state=75c4442a39cc
9c3abdf8649ef50ca4d0&r
esponse_type=code) 
1.4-1(3) ภาพห้องให้ค าปรึกษา 
1.4-1(4) ค าสั่งกองพัฒนา
นักศึกษา ที่ 005/2561       
ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2561    
เรื่อง มอบหมายภาระหน้าที่
รับผิดชอบการปฏิบัติงานของ
บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
(หน้าที่ 6) 
1.4-1(5) สถิติการให้ค าปรึกษา 
ปีการศึกษา 2561  
1.4-1(6) facebook งานแนะ
แนว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 
1.4-1(7) หมายเลขโทรศัพท์ 
งานแนะแนวฯ กองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 
1.4-1(8) รายงานสรุป
โครงการ “ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 
2561” 
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ตารางที่ 2 จ านวนและร้อยละผู้เข้ารับค าปรึกษาจ าแนกตามปัญหา 

ปัญหำ จ ำนวน นศ. ร้อยละ 
ด้านการเรียน 18 33.96 
ด้านการเงิน 29 54.72 
เรื่องส่วนตัว 6 11.32 

รวม 53 100.00 
จากตารางที่ 2 พบว่า ปัญหาที่ผู้เข้ารับค าปรึกษาส่วนใหญ่ คือ ปัญหา

ด้านการเงิน จ านวน 29 คน คิดเป็นร้อยละ 54.72 รองลงมา คือ ปัญหา      
ด้านการเรียน จ านวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 33.96 และอันดับที่ 3 คือ เรื่อง
ส่วนตัว จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 11.32 

 
     นอกจากนี้ งานแนะแนวสนเทศและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา 
ยังมีช่องทางการให้ค าปรึกษาอีกหลากหลายช่องทาง เช่น facebook         
fan page งานแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (เอกสารหมายเลข 
1.4-1(6)) โทรศัพท์ งานแนะแนวฯ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ (เอกสารหมายเลข 1.4-1(7)) เป็นต้น 

 
     2. การแนะแนวการใช้ ชี วิ ตและการ เข้ าสู่ อาชีพ มหาวิทยาลั ย                
ได้ด าเนินการผ่านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
     2.1 ด้านการแนะแนวการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
     มหาวิทยาลัยได้ด า เนินการจัดกิจกรรมปฐมนิ เทศนักศึกษาใหม่                
ปีการศึกษา 2561 เ พ่ือ เตรี ยมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ของ
มหาวิทยาลัยก่อนเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัย โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 
2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
     ในกิจกรรมได้มีการแนะน าผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและการบรรยาย
พิเศษต่างๆ ให้แก่นักศึกษาใหม่ เพ่ือเป็นแนวทางในการเรียนและการใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัย เช่น แนวทางการจัดการเรียนการสอน แผนการสอน        
การลงทะเบียนเรียน เส้นทางการสู่บัณฑิตของนักศึกษาใหม่ การประกัน
คุณภาพการศึกษากับการเรียนการสอน และการเตรียมความพร้อมของ
นักศึกษาใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 1.4-1(8)) 
     2.2 ด้านการเข้าสู่อาชีพ 
     มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษา ในปีการศึกษา 2561 เพ่ือเตรียมความพร้อมและให้ข้อมูลที่จ าเป็น

1.4-1(9) รายงานสรุป
โครงการ “ปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561” 
1.4-1(10) รายงานสรุป
โครงการ “ปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2        
ปีการศึกษา 2561” 
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แก่นักศึกษาชั้นปีที่  4 และ ชั้นปีที่  5 ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา เช่น          
แนวทางการสมัครงาน แหล่งงาน การศึกษาต่อ เป็นต้น โดยจัดขึ้น จ านวน 2 
ครั้ง คือ  
          2.2.1 โครงการ “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 
1/2561” จัดเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ ชั้น 9 
อาคารภูมิราชภัฏ ซึ่งได้เรียนเชิญวิทยาบรรยายผู้ทรงคุณวุฒิ จากส านักงาน
จัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ บรรยายให้ความรู้ เรื่อง “การเตรียมความพร้อม
ก่อนการเข้าสู่ตลาดแรงงาน” และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากบริษัท ท็อปกัน 
จ ากัด บรรยายให้ความรู้ เรื่อง “เตรียมตัวอย่างไร เพ่ือเป็นบัณฑิตใหม่ให้มี
คุณภาพ” (เอกสารหมายเลข 1.4-1(9)) 
          2.2.2 โครงการ “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 
2/2561” จัดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งได้เรียนเชิญวิทยากรจากส านักงานจัดหางานจังหวัด
อุตรดิตถ์ บรรยายให้ความรู้ เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตาม
กฎหมายคุ้มครองแรงงานและการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่
ตลาดแรงงาน” (เอกสารหมายเลข 1.4-1(10)) 

2      มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นแก่นักศึกษา 
ทั้งข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้ง
เต็มเวลาและนอกเวลา ทุนการศึกษา การสมัครงาน การศึกษาต่อ และอ่ืนๆ 
เช่น ข่าวการรับสมัครงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ข่าวกิจกรรมการ
บรรยาย “Ideas for Your New Business จุดประกายความคิดสู่การเป็น
นักธุรกิจรุ่นใหม่ ในยุค Thailand 4.0” จัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เป็นต้น  
     โดยได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในหลากหลายช่องทาง  
เช่น Facebook fan page ของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 1.4-2(1)) 
Facebook fan page กองพัฒนานักศึกษา (เอกสารหมายเลข 1.4-2(2)) 
Facebook fan page งานแนะแนว มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (เอกสาร
หมายเลข 1.4-2(3)) เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 1.4-2(4)) 
เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา  (เอกสารหมายเลข 1 .4-2(5) )  บอร์ด
ประชาสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา (เอกสารหมายเลข 1.4-2(6)) และส าเนา
เอกสารแจ้งคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

1.4-2(1) facebook 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
https://www.facebook.com/ 
UttaraditRajabhatUniversity  
1.4-2(2) facebook กอง
พัฒนานักศึกษา 
https://www.facebook.com/   
uru.devdiv/ 

1.4-2(3) facebook งานแนะ
แนว มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 
https://www.facebook.com/  
guidance.uru/?fref=ts 
1.4-2(4) เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 
www.uru.ac.th 
1.4-2(5) เว็บไซต์กองพัฒนา
นักศึกษา  
http://sdd.uru.ac.th/ 

https://www.facebook.com/%20UttaraditRajabhatUniversity
https://www.facebook.com/%20UttaraditRajabhatUniversity
https://www.facebook.com/%20%20%20uru.devdiv/
https://www.facebook.com/%20%20%20uru.devdiv/
https://www.facebook.com/%20%20guidance.uru/?fref=ts
https://www.facebook.com/%20%20guidance.uru/?fref=ts
http://www.uru.ac.th/
http://sdd.uru.ac.th/
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1.4-2(6) ภาพถ่ายบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ กองพัฒนา
นักศึกษา 

3      การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา 
มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการจัด โครงการ “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2561” เพ่ือเตรียมความพร้อมและให้ข้อมูล     
ที่จ าเป็นแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีที่ 5 ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา เช่น 
แนวทางการสมัครงาน แหล่งงาน การศึกษาต่อ เป็นต้น โดยจัดขึ้น จ านวน 2 
ครั้ง คือ  
     1. โครงการ “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 

1/2561” จัดเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ ชั้น 9 

อาคารภูมิราชภัฏ ซึ่งได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ มาบรรยายเพ่ือ

เตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา ได้แก่ 

          1.1 วิทยากรจากส านักงานจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ บรรยาย เรื่อง 

“การเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่ตลาดแรงงาน” โดยให้ค าแนะน าใน

การสมัครงาน การกรอกใบสมัคร การเลือกงานที่เหมาะสม และแหล่งงาน    

ที่สามารถเข้าไปสืบค้นได้ 

          1.2 วิทยากรจาก บริษัท ท็อปกัน จ ากัด บรรยาย เรื่อง “เตรียมตัว

อย่างไร เพ่ือเป็นบัณฑิตใหม่ให้มีคุณภาพ” โดยให้ความรู้เกี่ยวกับความ

ต้องการแรงงานของตลาดแรงงานที่เป็นที่นิยมและการจัดท าข้อมูลประวัติ

ส่วนตัว (เรซูเม่) ที่มีคุณภาพ (เอกสารหมายเลข 1.4-3(1)) 

     2. โครงการ “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 

2/2561” จัดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย     

ราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งได้เรียนเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากส านักงานจัดหา

งานจังหวัดอุตรดิตถ์ บรรยาย เรื่อง “ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตาม

กฎหมายคุ้มครองแรงงานและการเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่

ตลาดแรงงาน” โดยให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน รวมถึง

ข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกงานที่เหมาะสม และแหล่งงานที่สามารถเข้าไป

สืบค้นได้ (เอกสารหมายเลข 1.4-3(2)) 

 

1.4-3(1) รายงานสรุปโครงการ 
“ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา        
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2561” 
1.4-3(2) รายงานสรุปโครงการ 
“ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา         
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2561” 
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4      มหาวิทยาลัย ได้ด าเนินการประเมินผลความพึงพอใจต่อการจัดบริการให้

ค าปรึกษา การให้ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นแก่นักศึกษา และการจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมเพ่ือการท างาน รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
     4 .1  การจัดบริการ ให้ค าปรึ กษาและแนะแนวด้ านการใช้ ชี วิ ต                 
ซึ่งด าเนินการเก็บผลการประเมินจากนักศึกษาผู้เข้ารับค าปรึกษา ณ ห้อง     
ให้ค าปรึกษา งานแนะแนวสนเทศและทุนการศึกษา จ านวน 53 คน 
     จากผลการประเมินงานให้ค าปรึกษา ปีการศึกษา 2561 พบว่า นักศึกษา
มีความพึงพอใจต่องานให้ค าปรึกษาในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 4.61 รายละเอียดดังนี้ 
          4.1.1 ความเหมาะสมของอาคารสถานที่ นักศึกษามีความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.58 
          4.1.2 ผู้ให้ค าปรึกษามีความรู้ ความสามารถในการให้ค าปรึกษา 
นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.68 
          4.1.3 สิ่งที่ได้จากการให้ค าปรึกษาตรงกับความต้องการ นักศึกษา    
มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.60 
          4.1.4 สามารถน าข้อมูลที่ได้รับจากการให้ค าปรึกษาไปใช้ประโยชน์
ได้ นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.60 
          4.1.5 บริการให้ค าปรึกษาของมหาวิทยาลัยมีประโยชน์ นักศึกษา     
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.52 
(เอกสารหมายเลข 1.4-4(1)) 
 
     4.2 การจัดบริการให้ข้อมูลและค าแนะน า เกี่ ยวกับการใช้ชี วิต               
ในมหาวิทยาลัยแก่นักศึกษาใหม่ ในโครงการ “ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่           
ปีการศึกษา 2561” พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจต่อข้อมูลที่จ าเป็นในการ
ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.83 และ
นักศึกษาสามารถน าข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการเรียนและการใช้ชีวิต
ในมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.45 รวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.64 (เอกสารหมายเลข 1.4-4(2)) 

 
     4.3 การด าเนินการให้บริการเกี่ยวกับข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ งงานทั้ ง เต็ม เวลาและนอกเวลา                
ซึ่งมหาวิทยาลัยด าเนินการให้บริการผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยและกองพัฒนานักศึกษา  

1.4-4(1) สรุปผลการประเมิน
งานให้ค าปรึกษา ปีการศึกษา 
2561 งานแนะแนวสนเทศ
และทุนการศึกษา กองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 
1.4-4(2) รายงานสรุป
โครงการ “ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 
2561” 
1.4-4(3) ผลการวิเคราะห์  
การประเมินความพึงพอใจ  
ต่อสื่อประชาสัมพันธ์           
กองพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ปีการศึกษา 2561 
1.4-4(4) รายงานสรุป
โครงการ “ปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา ภาคเรียนที่ 1         
ปีการศึกษา 2561” 
1.4-4(5) รายงานสรุป
โครงการ “ปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา ภาคเรียนที่ 2               
ปีการศึกษา 2561” 
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     โดยผลการวิ เคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจต่อสื่ อประชาสัมพั นธ์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2561 พบว่า นักศึกษามีความ     
พึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.66  โดยพบว่า สื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย มีความ
เป็นปัจจุบัน อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.74 มีความสวยงาม      
น่าติดตาม อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.51 มีข้อมูลข่าวสาร         
ที่จ าเป็น อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.33 มีข้อมูลข่าวสารที่ตรงตาม
ความต้องการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.21 เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน า
ได้ตรงตามความต้องการ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 3.91 และข้อมูล      
มีความถูกต้องครบถ้วน อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.13  
     ข้อเสนอแนะ 

1. ควรท าสื่อประชาสัมพันธ์ที่ไม่น่าเบื่อ เนื้อหาเข้าใจง่าย น่าอ่าน       
น่าติดตาม 

2. ควรเพิ่มสื่อที่เป็นกราฟฟิกมากยิ่งขึ้น 
(เอกสารหมายเลข 1.4-4(3)) 
 
     4.4 การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการโดยการจัดโครงการ “ปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2561” เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับ
นักศึกษา ชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 5 ที่จะส าเร็จการศึกษา ซึ่งในปีการศึกษา 
2561 ด าเนินการจัดโครงการ จ านวน 2 ครั้ง โดยผู้เข้าร่วมโครงการมีผล
ความพึงพอใจต่อโครงการ ดังนี้ 
          4.4.1 โครงการ “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 

1/2561” จัดเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมสิริราชภัฏ ชั้น 9 

อาคารภูมิราชภัฏ นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อข้อมูล

สารสนเทศที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 

4.35 และสามารถน าความรู้และข้อมูลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบ

อาชีพ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.52  

          โดยนักศึกษาให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ควรจัดท าเอกสารข้อมูล

เกี่ยวกับแหล่งงานประกอบการบรรยาย และควรเพ่ิมกิจกรรมฝึกทักษะ
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ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
เกี่ยวกับการสมัครงาน เช่น การสัมภาษณ์งาน การแต่งหน้า การสร้าง

บุคลิกภาพที่ดี เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 1.4-4(4)) 

          4.4.2 โครงการ “ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 
2/2561” จัดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2562 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏอุตรดิตถ์ นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้และข้อมูลที่ได้
ไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพ อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.99  
          โดยนักศึกษาให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมว่า ควรเตรียมเอกสารให้มี

เนื้อหาที่ทันสมัย และควรประชาสัมพันธ์กิจกรรมเกี่ยวกับการจัดหางาน      

ให้มากขึ้น (เอกสารหมายเลข 1.4-4(5)) 

5      กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี ได้ด าเนินการประชุมบุคลากร
กองพัฒนานักศึกษา  ครั้ งที่  1/2562 เมื่ อวันที่  29 เมษายน 2562                 
ณ ห้องประชุม โรงแรมน้ าอิงรีสอร์ท จังหวัดจันทบุรี  เ พ่ือสรุปผลการ
ด าเนินงานและจัดท าแผนการปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
โดยได้น าสรุปผลการด าเนินงาน กองพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 (ไตรมาสที่ 2) สรุปผลการด าเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา           
ปีการศึกษา 2561 สรุปผลการประเมินงานให้ค าปรึกษา ปีการศึกษา 2561 
และผลการวิเคราะห์การประเมินผลความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2561 มาประกอบการจัดท าแผน 
เพ่ือให้การด าเนินงานของกองพัฒนานักศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา  
     ซึ่งที่ประชุมมีมติ ดังนี้  

1. เห็นชอบ แผนปฏิบัติงานกองพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 
พ .ศ . 2563  
     2. มอบหมาย งานบริหารทั่ วไป พัฒนา ปรับปรุงและก ากับดูแล            
สื่อประชาสัมพันธ์ กองพัฒนานักศึกษา โดยเฉพาะ facebook fan page 
และเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา ซึ่งเป็นสื่อที่มีผู้ใช้บริการจ านวนมากที่สุด 
โดยจัดท าให้มีความน่าสนใจ มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย ครอบคลุมประเด็นที่ต้อง
น าเสนอและมีความเป็นปัจจุบัน ตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้สื่อ รวมทั้งน าผล
การประเมินดังกล่าว แจ้งต่อผู้ดูแลสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยและ
คณะเพ่ือด าเนินการปรับปรุงสื่อประชาสัมพันธ์ต่อไป 
     3. มอบหมายให้บุคลากรกองพัฒนานักศึกษาทุกคน ท าหน้าที่ในการ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารข้อมูลที่จ าเป็นแก่นักศึกษา โดยอาจใช้ช่อง

1.4-5(1) รายงานการประชุม
บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา 
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 29 
เมษายน 2562 ณ ห้อง
ประชุม โรงแรมน้ าอิงรีสอร์ท 
จังหวัดจันทบุรี วาระท่ี 4.1 
แผนการปฏิบัติงานกองพัฒนา
นักศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 
1.4-5(2) แผนการปฏิบัติงาน 
กองพัฒนานักศึกษา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
1.4-5(3) รายงานสรุป
โครงการ “สนับสนุนนักศึกษา
ท างานเพ่ือหารายได้ระหว่าง
เรียน ปีการศึกษา 2561”  
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ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
ทางการสื่อสารส่วนบุคคล เช่น facebook line หรือโทรศัพท์มือถือ เป็น
ช่องทางในการให้ข้อมูลแก่นักศึกษา 
     4. มอบหมาย งานแนะแนวสนเทศและทุนการศึกษา ด าเนินการจัดท า
โครงการ“สนับสนุนนักศึกษาท างานเ พ่ือหารายได้ระหว่ าง เรี ยน”             
อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นโครงการที่ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่
นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
     5. มอบหมาย งานกิจกรรมและพัฒนานักศึกษาและงานแนะแนวสนเทศ
และทุนการศึกษา จัดท าเอกสารเกี่ยวกับแหล่งงาน แนวทางการสมัครงาน 
และประสานเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเตรียมความ
พร้อมก่อนการท างานมาบรรยายให้ความรู้และฝึกทักษะให้แก่นักศึกษา เพ่ือ
เตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสู่อาชีพให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ ชั้นปีที่ 5 
ที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษา เช่น หลักการสัมภาษณ์งาน การเขียนประวัติ
ส่วนตัว (RESUME) การพัฒนาบุคลิกภาพ เป็นต้น รวมถึง ประสานจัดหางาน
จังหวัดในการขอข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งงานต่างๆ เพ่ือเป็นข้อมูลให้กับนักศึกษา 
(เอกสารหมายเลข 1.4-5(1)-(2)) 
 
     จากการน าผลการประเมินมาปรับปรุ งการด า เนินงานด้านการ              
ให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต การเข้าสู่อาชีพ การให้ข้อมูลของ
หน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ
นอกเวลา และการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็ จ
การศึกษาแก่นักศึกษา ผลการปรับปรุงสามารถสรุปได้ตามประเด็นดังนี้ 

ประเด็น ข้อเสนอแนะ ผลกำรด ำเนินกำร 
   ด้านการให้
ค าปรึกษา แนะแนว
ด้านการใช้ชีวิต และ
การเข้าสู่อาชีพ 

จากการให้ค าปรึกษา
พบว่า นักศึกษาส่วน
ใหญ่มีปัญหาด้าน
การเงิน และจากการ
สอบถามเบื้องต้น พบว่า 
นักศึกษาขาดแหล่งงาน
ที่สอดคล้องกับตาราง
เรียน 

กองพัฒนานักศึกษา 
ด าเนินการจัดท า
โครงการ “สนับสนุน
นักศึกษาท างานเพ่ือหา
รายได้ระหว่างเรียน      
ปีการศึกษา 2561” 
เพ่ือบรรเทาความ
เดือดร้อนให้แก่
นักศึกษาท่ีขาดแคลน
ทุนทรัพย์  และส่งเสริม



43 
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ให้นักศึกษาใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ ซึ่งมี
นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ จ านวน 20 
คน (เอกสารหมายเลข 
1.4-5(3)) 

การให้ข้อมูลของ
หน่วยงานที่
ให้บริการกิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานทั้งเต็ม
เวลาและนอกเวลา 

1. ควรท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์ที่ไม่
น่าเบื่อ เนื้อหาเข้าใจ
ง่าย น่าอ่าน         
น่าติดตาม 

2. ควรเพิ่มสื่อที่เป็น
กราฟฟิกมากยิ่งขึ้น 

ผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการตรวจสอบสื่อ
ทุกวัน เพ่ืออัพเดท
ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็น 
โดยด าเนินการจัดท าให้
สื่อมีความน่าสนใจ      
มีเนื้อหาที่เข้าใจง่าย 
ครอบคลุมประเด็นที่
ต้องการน าเสนอ      
ตามข้อเสนอแนะที่ได้
จากผลการประเมิน
ความพึงพอใจจากการ
ใช้สื่อประชาสัมพันธ์
ของกองพัฒนานักศึกษา 

การจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อม
เพ่ือการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่
นักศึกษา 

ควรเพิ่มการให้
ความรู้เกี่ยวกับหลักการ
สัมภาษณ์งาน การเขียน
ประวัติส่วนตัว 
(RESUME) การพัฒนา
บุคลิกภาพ เป็นต้น 
รวมถึง ประสานจัดหา
งานจังหวัดในการขอ
ข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งงาน
ต่างๆ เพื่อเป็นข้อมูล
ให้กับนักศึกษา 

ในการจัดกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 
ภาคเรียนที่ 2/2561   
ได้เชิญวิทยากรจาก
ส านักงานจัดหางาน
จังหวัดอุตรดิตถ์         
ให้ความรู้เกี่ยวกับ     
หลักในการสัมภาษณ์
งาน การเขียนประวัติ
ส่วนตัว และข้อมูล
แหล่งงาน 
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ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
ด้านการน าผลการประเมินมาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้

ข้อมูล เพ่ือให้ผลการประเมินสูงขึ้นนั้น จากผลการประเมินคุณภาพการ
ให้บริการ ในปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยได้น าผลการประเมินความพึง
พอใจต่อการจัดบริการให้ค าปรึกษา ซึ่งได้เสนอแนะให้ด าเนินการพัฒนา
ระบบสารสนเทศ “การให้ค าปรึกษาออนไลน์” เพ่ือให้นักศึกษาสามารถ
เข้าถึงและขอรับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้ทุกที่และทุกเวลา และ
มหาวิทยาลัย ได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวมาด าเนินการ โดยได้มอบหมายให้
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด าเนินการพัฒนาระบบ 
“อาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์” ขึ้น และได้ทดลองระบบ ในปีการศึกษา 2561 
ผลการปรับปรุงการให้ค าปรึกษาตามข้อเสนอแนะ พบว่า ผลการประเมิน
ความพึงพอใจต่อการให้ค าปรึกษา มีผลการประเมินในระดับที่สูงขึ้น คือ ในปี
การศึกษา 2560 อยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.47 และในปีการศึกษา 
2561 อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.61  

6      มหาวิทยาลัยได้ให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า ในหลาย
ช่องทาง เช่น เว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่า (เอกสารหมายเลข 1.4-6(1)) เว็บไซต์
ของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 1.4-6(2)) เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา 
(เอกสารหมายเลข 1.4-6(3)) Facebook fan page ของมหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข 1.4-6(4)) Facebook fan page กองพัฒนานักศึกษา 
( เอกสารหมาย เลข  1 . 4 -6 (5 ) )  Facebook fan page งานแนะแนว 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (เอกสารหมายเลข 1.4-6(6)) 
     ตัวอย่ำงข้อมูลข่ำวสำรที่ด ำเนินกำรเผยแพร่ เช่น 
     ข่าวการรับสมัครงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
     ข่าวกิจกรรมการบรรยาย “Ideas for Your New Business จุดประกาย
ความคิดสู่การเป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ ในยุค Thailand 4.0” จัดโดยอุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
     ข่ า วการจั ดกิ จกรรมทอดผ้ าป่ าสามัคคี เ พ่ื อการศึ กษา จั ด โดย
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ร่วมกับ สมาคม
ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และคณะผู้บริหาร คณาจารย์          
ศิษย์ปัจจุบัน ศิษย์เก่า และภาครัฐและภาคเอกชนในจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ 
น่าน 
 
 
 

1.4-6(1) เว็บไซต์
มหาวิทยาลัย 
http://alumni.uru.ac.th/ 
1.4-6(2) เว็บไซต์
มหาวิทยาลัย 
www.uru.ac.th 
1.4-6(3) เว็บไซต์กองพัฒนา
นักศึกษา 
http://sdd.uru.ac.th/ 
1.4-6(4) facebook 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
https://www.facebook.  
com/UttaraditRajabhat 
University/  
1.4-6(5) facebook                 
กองพัฒนานักศึกษา 
https://www.facebook.co
m/uru.devdiv/ 
1.4-6(6) facebook งานแนะ
แนว มหาวิทยาลัยราชภัฏ

http://alumni.uru.ac.th/
http://www.uru.ac.th/
http://sdd.uru.ac.th/
https://www.facebook.com/uru.devdiv/
https://www.facebook.com/uru.devdiv/
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ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
     ลิงค์เว็บไซต์ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลและควำมรู้เกี่ยวกับประกอบอำชีพ 
เช่น 
     เว็บ ไซต์  มู ลนิ ธิส่ ง เสริมศิลปาชีพ ในสมเด็ จพระ นาง เจ้ าสิ ริ กิติ์  
พระบรมราชินีนาถ (http://silapacheep.ohm.go.th/) 
     เ ว็ บ ไ ซ ต์  ศู น ย์ ส่ ง เ ส ริ ม ศิ ล ป า ชี พ ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ 
(https://www.sacict.or.th/) 
     เ ว็ บ ไ ซ ต์  ก ร ม พั ฒ น า ฝี มื อ แ ร ง ง า น  ก ร ะ ท ร ว ง แ ร ง ง า น 
(http://www.dsd.go.th/) 
     เว็บไซต์ e-Gov Portal ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่รวมลิงค์หน่วยงานและบริการ
ต่างๆ ของรัฐบาล (https://www.egov.go.th/th/index.php) 

อุตรดิตถ์ 
https://www.facebook.co
m/guidance.uru/?fref=ts 

 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1.4 กำรบริกำรนักศึกษำระดับปริญญำตรี 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนประเมินตนเอง         

6 ข้อ 6 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/guidance.uru/?fref=ts
https://www.facebook.com/guidance.uru/?fref=ts
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

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 
 
เกณฑ์มำตรฐำน 

ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน 

1 จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม            
ในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

2 ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 
- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยสถาบัน 

    - กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
- กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
- กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
- กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3 จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
4 ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ  มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการ

ประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
5 ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
1      มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา ได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัด

กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยด าเนินการจัดท าแผนร่วมกัน
ระหว่างรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา และ
ผู้น านักศึกษา ในการด าเนินโครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานกิจการ
นักศึกษาและผู้น านักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2561 
ระหว่างวันที่ 2 - 5 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมพิชัยนที ชั้น 4 อาคาร 
ICIT มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และเฮฟเว่น แคว รีสอร์ท อ าเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี (เอกสารหมายเลข 1.5-1(1)-(3)) 

1.5-1(1) แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 
2561 
1.5-1(2) สรุปโครงการสัมมนา
ผู้รับผิดชอบงานกิจการ
นักศึกษาและผู้น านักศึกษา 
ประจ าปี 2561 
1.5-1(3) รายงานการประชุม
รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและผู้รับผิดชอบงาน
กิจการนักศึกษา ครั้งที่ 
1/2561 วันที่ 4 พฤษภาคม 
2561 (วาระที่ 4.3) 

2      มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 จ านวน 27 กิจกรรม 
โดยด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษาและ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทุกคณะ ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทั้ง 5 ด้าน 
ได้แก่  
     1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยมหาวิทยาลัย    
ได้ก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ให้มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ว่า นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์        
ต้องเป็น “คนเก่ง คนดี มีจิตอาสา พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการ” (เอกสาร
หมายเลข 1.5-2(1)) ด าเนินการจัดกิจกรรม จ านวน 13 กิจกรรม 
     2. กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ ด าเนินการจัดกิจกรรม จ านวน 
5 กิจกรรม  
     3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม ด าเนินการจัด
กิจกรรม จ านวน 2 กิจกรรม 
     4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ด าเนินการจัดกิจกรรม 
จ านวน 4 กิจกรรม 
     5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม ด าเนินการจัดกิจกรรม จ านวน 
3 กิจกรรม 
 

1.5-2(1) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ ปีการศึกษา 2561 
1.5-2(2) ตารางประเมินผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
และสรุปผลกิจกรรม            
ปีการศึกษา 2561 
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ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
     รายละเอียด ดังนี้ (เอกสารหมายเลข 1.5-2(2))  
กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
1 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านันทนาการผู้น านักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ์ 
2 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 
3 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักนักศึกษา 
4 โครงการปลูกจิตส านึกพัฒนาการเรียนและพัฒนาบุคลิกภาพของ

นักศึกษาทุน (เชิงปฏิบัติการ) 
5 กิจกรรม URU FRESHY BOY & GIRL 2018 ปีการศกึษา 2561 
6 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 
7 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
8 กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปี

การศึกษา 2562 
9 โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย และลดปัญหาการจราจรใน

มหาวิทยาลัย 
10 โครงการส่งเสริมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2562 
11 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษาและผู้น า

นักนักศึกษา ประจ าปี 2562 
12 โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
13 โครงการรณรงค์ระเบียบวินัยและความประพฤติของนักศึกษา 
กิจกรรมกีฬำ หรือกำรส่งเสริมสุขภำพ 
1 โครงการเฝ้าระวังป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
2 กิจกรรมเดิน-วิ่งวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ครบรอบ 82 ปี 
3 โครงการสักการะพระยาพิชัย ไหว้สาพระแท่น ศิลาอาสน์ประจ าปี

การศึกษา 2561 
4 กีฬาสานสัมพันธ์น้องพ่ีหอพักใน 
5 กิจกรรมการแข่งขันกีฬานักศึกษาระหว่างคณะมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์ "หางนกยูงเกมส์" 2018" 
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กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์ หรือรักษำสิ่งแวดล้อม 
1 โครงการพัฒนาหอพักนักศึกษา 
2 โครงการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตเพ่ือนมนุษย์ 

กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม 
1 กิจกรรมราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมีทั่วหล้า 
2 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 2561 
3 พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 
4 โครงการท าบุญหอพักเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 

กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
1 พิธีบายศรีสู่ขวัญสานสัมพันธ์น้องพ่ีหอพักใน 
2 โครงการสืบสานบุญประเพณีเทศน์มหาชาติเทิดพระเกียรติสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 
3 โครงการสืบสานบุญประเพณีรดน้ าด าหัว ปีการศึกษา 2561 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3      มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดกิจกรรมเพ่ือให้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ผ่านกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
     3.1 กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 3 ปีการศึกษา 
2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย       
ราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยด าเนินการให้ความรู้ เกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษาใหม่ ในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมของนักศึกษา
ใหม่ในรั้วมหาวิทยาลัย” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี  แสงอุทัย ผู้ช่วย
อธิการบดี และผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา (เอกสารหมายเลข 1.5-
3(1)) 
     3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษาและผู้น า
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 21 – 22 
พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมวงศ์วรกุล ชั้น 5 อาคารคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และเขื่อนดิน บ้านท่าเรือ อ าเภอ
ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยด าเนินการให้ความรู้และฝึกทักษะด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้น านักศึกษา ในหัวข้อ “การประกันคุณภาพ
การศึกษากับงานกิจการนักศึกษา” โดย ผศ.ธนัตถา กรพิทักษ์ รองอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และรับฟังการบรรยายพร้อมฝึกปฏิบัติ 
เกี่ยวกับ “การเขียนและการประเมินความส าเร็จของแผนงาน/โครงการ” 

1.5-3(1) รายงานสรุปผล
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษา 
ใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2561 
1.5-3(2) รายงานสรุปผล
โครงการพัฒนาศักยภาพ
ผู้รับผิดชอบงานกิจการ
นักศึกษาและผู้น านักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ประจ าปี 2561 
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โดย คุณธนัย  เนียมกุญชร รองผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
     พร้อมกันนี้ ผู้น านักศึกษาได้ด าเนินการสรุปและประเมินผลการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา และ
หาแนวทางแก้ปัญหา พร้อมร่วมกันจัดท า (ร่าง) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 เพ่ือเสนอต่อที่ประชุมรองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและผู้รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษาพิจารณาต่อไป  (เอกสาร
หมายเลข 1.5-3(2)) 

4 มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษาและคณะกรรมการองค์การบริหาร
กิจกรรมนักศึกษา ได้ด าเนินการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม/โครงการที่ด าเนินการหลังเสร็จสิ้นการด าเนินการทุกกิจกรรม/
โครงการ โดยได้ด าเนินการประเมินผลและจัดท าเล่มสรุปผลการด าเนิน
กิจกรรม/โครงการ เพ่ือน าผลการประเมินมาทบทวนและปรับปรุงการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป (เอกสารหมายเลข 1.5-4(1) – 1.5-4(28)) 

เมื่อสิ้นปีการศึกษา คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาและ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา จะประชุมเพ่ือสรุปผลการจัดกิจกรรม/
โครงการพัฒนานักศึกษา เพ่ือสรุปผลการด าเนินการ ปัญหาอุปสรรค 
ข้อผิดพลาด พร้อมหาแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการจัดกิจกรรม/
โครงการพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้น และเป็นข้อมูลในการวาง
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปีถัดไป  

โดยปีการศึกษา 2561 ได้ด าเนินการประชุมร่วมกันในโครงการโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้ รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษาและผู้น านักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 21 – 22 พฤษภาคม 
2562 ณ ห้องประชุมวงศ์วรกุล ชั้น 5 อาคารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และเขื่อนดิน บ้านท่าเรือ อ าเภอท่าปลา 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการประเมินดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

1.5-4(1) ตารางประเมินผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
และสรุปผลกิจกรรม                     
ปีการศึกษา 2560 
1.5-4(2) สรุปผลโครงการ
พัฒนาศักยภาพผูน้ านันทนาการ
ผู้น านักศึกษามหาวิทยาลยัราช
ภัฏอุตรดิตถ์ 
1.5-4(3) สรุปผลโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
1.5-4(4) สรุปผลโครงการ
ปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก
นักศึกษา 
1.5-4(5) สรุปผลโครงการปลูก
จิตส านึกพัฒนาการเรียนและ
พัฒนาบุคลิกภาพของนักศึกษา
ทุน (เชิงปฏิบัติการ) 
1.5-4(6) สรุปผลกิจกรรม URU 
FRESHY BOY & GIRL 2018 ปี
การศึกษา 2561 
1.5-4(7) สรุปผลโครงการปัจฉิม
นิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2561 
1.5-4(8) สรุปผลกิจกรรมวันเด็ก
แห่งชาต ิ
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ที ่
ชื่อ

โครงกำร 
วัตถุประสงค์ 

ตัวชี้วัด
ควำมส ำเร็จ

ของ
วัตถุประสงค์

โครงกำร 

ผลกำรด ำเนิน
โครงกำร 

ข้อเสนอแนะ
เพ่ือกำร
พัฒนำ 

กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

1 โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้น า
นันทนากา
รผู้น า
นักศึกษา
มหาวิทยา
ลัยราชภฏั
อุตรดิตถ ์

1. เพื่อ
เสรมิสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรมและ
ความสัมพันธ์
ของ
คณะกรรมการ
องค์การ
นักศึกษา 

1.
คณะกรรมการ
องค์การ
นักศึกษา และ
สภานักศึกษา 
เข้าร่วม ไม่
น้อยกว่า 35 
คน 

1. 
คณะกรรมการ
องค์การ
นักศึกษา และ
สภานักศึกษา 
เข้าร่วม 
จ านวน 50 
คน : บรรล ุ

ควรเพิ่ม
ระยะเวลาใน
การจัด
กิจกรรมมาก
ขึ้น และควร
เพิ่ม
กลุ่มเป้าหมาย
ให้กว้างขึ้น 
เช่น 
คณะกรรมการ
สโมสร
นักศึกษา 
คณะกรรมการ
ชมรม
นักศึกษา เป็น
ต้น 

    2. เพื่อให้
คณะกรรมการ
องค์การ
นักศึกษาได้
เรียนรู้
กระบวนการ
ท างานร่วมกัน
และเสรมิสร้าง
ประสบการณ์
ตรง 

2. นักศึกษา
เกิดความรัก 
ความสามัคคี
ระหว่าง
องค์กร 

2. นักศึกษา
เกิดความรัก 
ความสามัคคี
ระหว่าง
องค์กร : 
บรรล ุ

  

1.5-4(9) สรุปผลกิจกรรม
เลือกตั้งนายกองค์การบริหาร
กิจกรรมนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 
1.5-4(10) สรุปผลโครงการ
รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย และลด
ปัญหาการจราจรใน
มหาวิทยาลัย 
1.5-4(11) สรุปโครงการ
ส่งเสริมการเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร         
ปี 2562 
1.5-4(12) สรุปผลโครงการ
พัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบ
งานกิจการนักศึกษาและผู้น า
นักนักศึกษา ประจ าปี 2562 
1.5-4(13) สรุปผลโครงการ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาค
เรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 
1.5-4(14) สรุปผลโครงการ
รณรงค์ระเบียบวินัยและความ
ประพฤติของนักศึกษา 
1.5-4(15) สรุปผลโครงการ
เฝ้าระวังป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
1.5-4(16) สรุปผลกิจกรรม
เดิน-วิ่งวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ครบรอบ 82 ปี 
1.5-4(17) สรุปผลโครงการ
สักการะพระยาพิชัย ไหว้สา
พระแท่น ศิลาอาสน์ประจ าปี
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    3. เพื่อให้

คณะกรรมการ
องค์การ
นักศึกษา ได้
เกิดความรัก
ความผูกพัน 
ความเสยีสละ
และภมูิใจต่อ
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
อุตรดิตถ ์

      

2 โครงการ
ปฐมนิเทศ
นักศึกษา
ใหม ่
ประจ าปี
การศึกษา 
2561 

1. เพื่อให้
นักศึกษาใหม่
ได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ 
ข้อบังคับ 
ระเบียบ และ
กฎเกณฑ์
ต่างๆ ของ
มหาวิทยาลยั
และสามารถ
ปฏิบัติตนได้
อย่างถูกต้อง 

1. นักศึกษา
เข้าร่วม 
จ านวน 2,000 
คน 

1. นักศึกษา
เข้าร่วม 
จ านวน 2,000 
คน : บรรล ุ

ควรจัด
กิจกรรม 2 รุ่น 
เนื่องจาก
สถานท่ีไม่
เพียงพอต่อ
จ านวนของ
นักศึกษา และ
มหาวิทยาลยั
ควรสนับสนุน
อาหาร
กลางวันให้แก่
นักศกึษาใหม่ 
หรือ ควรจัด
ตารางเวลาให้
รุ่นพี่สามารถ
เลี้ยงอาหาร
กลางวันรุ่น
น้องได้ 

    2. เพื่อให้
นักศึกษาใหม่
เกิดความ
ประทับใจและ
เกิดทัศนคติที่
ดีต่อ
มหาวิทยาลยั 

2. ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความพึงพอใจ 
มากกว่า 3.50 

2. ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความพึงพอใจ 
อยู่ในระดับ
มาก คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย 3.80 
: บรรล ุ

  

การศึกษา 2561 
1.5-4(18) สรุปผลโครงการ
กีฬาสานสัมพันธ์น้องพ่ีหอพัก
ใน 
1.5-4(19) สรุปผลกิจกรรม
การแข่งขันกีฬานักศึกษา
ระหว่างคณะมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ "หางนกยูงเกมส์" 
2018" 
1.5-4(20) สรุปผลโครงการ
พัฒนาหอพักนักศึกษา 
1.5-4(21) สรุปผลโครงการ
บริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือ
ชีวิตเพ่ือนมนุษย์ 
1.5-4(22) สรุปผลกิจกรรม
ราชภัฏน้อมพลี เทิดพระบารมี
ทั่วหล้า 
1.5-4(23) สรุปผลกิจกรรมวัน
แม่แห่งชาติ ปีการศึกษา 
2561 
1.5-4(24) สรุปผลกิจกรรมพิธี
ไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 
1.5-4(25) สรุปผลโครงการ
ท าบุญหอพักเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรม 
1.5-4(26) สรุปผลพิธีบายศรีสู่
ขวัญสานสัมพันธ์น้องพ่ีหอพัก
ใน 
1.5-4(27) สรุปผลโครงการ
สืบสานบุญประเพณีเทศน์
มหาชาติเทิดพระเกียรติ
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
10 
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ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
3 โครงการ

ปฐมนิเทศ
นักศึกษา
หอพัก
นักศึกษา 

1. เพื่อให้
นักศึกษา
หอพักได้ทราบ
ถึงกฎ 
ระเบียบหอพัก 
การใช้ชีวิต
ภายในหอพัก 

1. นักศึกษา
เข้าร่วมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
70 ของ
จ านวน
นักศึกษา
ทั้งหมด 

1. นักศึกษา
เข้าร่วม 
จ านวน 560 
คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 
ของจ านวน
นักศึกษา
ทั้งหมด : 
บรรล ุ

- 

    2. เพื่อให้
นักศึกษา
หอพักมี
ความรู้ ความ
เข้าใจ 
แนวทาง
ปฏิบัติและ
สวัสดิการ
ต่างๆ ที่พึง
ได้รับภายใน
หอพัก 

2. นักศึกษา
หอพักปฏิบัติ
ตามระเบียบ
การอยู่หอพัก
และอยู่หอพัก
อย่างมี
ความสุข 

2. นักศึกษา
หอพักปฏิบัติ
ตามระเบียบ
การอยู่หอพัก
และอยู่หอพัก
อย่างมี
ความสุข : 
บรรล ุ

  

    3. เพื่อให้
นักศึกษา
หอพักรู้จัก
ปรับตัว เรยีนรู้
การอยู่ร่วมกัน 
เสรมิสร้าง
ความสามัคคี
ระหว่างพี่ๆ 
กรรมการ
หอพัก 
นักศึกษา
หอพัก และ
เพื่อน
นักศึกษา
หอพักใหม่ 

      

1.5-4(28) สรุปผลโครงการ
สืบสานบุญประเพณีรดน้ าด า
หัว ปีการศึกษา 2561 
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ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
    4. เพื่อส่งเสรมิ

คุณธรรมและ
จริยธรรมด้าน 
ความมี
ระเบียบวินยั 
และ การตรง
ต่อเวลา 

  
 

    

4 โครงการ
ปลูก
จิตส านึก
พัฒนาการ
เรียนและ
พัฒนา
บุคลิกภาพ
ของ
นักศึกษา
ทุน (เชิง
ปฏิบัติการ) 

1. เพื่อให้
นักศึกษาทุน
ได้รูจ้ักและ
เข้าใจในการ
ปฏิบัติตนตาม
มารยาทไทย
ได้อย่าง
ถูกต้อง 

1. นักศึกษา
สามารถ
ปฏิบัติตนตาม
หลักมารยาท
ไทยได ้

1. นักศึกษา
สามารถปฏิบัติ
ตนตามหลัก
มารยาทไทย
ได้ : บรรล ุ

- 

    2. เพื่อให้
นักศึกษารู้และ
เข้าใจบทบาท
หน้าท่ีของการ
เป็นนักศึกษา
ทุนใน
ระดับอุดมศึก
ษา 

2. นักศึกษา
ปฏิบัติหน้าท่ี
นักศึกษาทุน
ตามที่ระเบียบ
ก าหนด 

2. นักศึกษา
ปฏิบัติหน้าท่ี
นักศึกษาทุน
ตามที่ระเบียบ
ก าหนด : 
บรรล ุ

  

    3. เพื่อปลูก
จิตส านึกให้
นักศึกษาทุน
เห็นคุณคา่ของ
ศิลปะ 
วัฒนธรรมไทย 
และประเพณี
ที่ดีงามของ
ไทย 

3. นักศึกษา
ตระหนัก 
เห็คุณคา่ และ
ร่วมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรร
มไทย 

3. นักศึกษา
ตระหนัก 
เห็คุณคา่ และ
ร่วมสืบสาน
ศิลปวัฒนธรร
มไทย : บรรล ุ
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ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
    4. เพื่อส่งเสรมิ

และพัฒนา
คุณธรรม
จริยธรรม
ให้แก่นักศึกษา
ของ
มหาวิทยาลยั 

4. นักศึกษามี
ความตรงต่อ
เวลา และแบ่ง
เวลาในการ
เรียนได้อย่าง
เหมาะสม 

4. นักศึกษามี
ความตรงต่อ
เวลา และแบ่ง
เวลาในการ
เรียนได้อย่าง
เหมาะสม : 
บรรล ุ

  

5 กิจกรรม 
URU 
FRESHY 
BOY & 
GIRL 
2018 ปี
การศึกษา 
2561 

1. เพื่อสรรหา
นักศึกษาท่ีมี
ความกล้า
แสดงออก
ในทางที่
ถูกต้อง 

1. นักศึกษา
ตัวแทนเข้า
ร่วมประกวด 
จ านวน 14 
คน 

1. นักศึกษา
ตัวแทนเข้า
ร่วมประกวด 
จ านวน 14 
คน : บรรล ุ

1. ควรมี
กิจกรรม
ระหว่างรอผล
การประกวด 
เช่น การแสดง
ดนตรีจาก
ศิลปินช่ือดัง 
และควรเปิด
โอกาสสใสโม
สรแตล่ะคณะ
รับทราบผล
คะแนน
ตลอดเวลา 

    2. เพื่อสรรหา
นักศึกษาท่ีมี
จิตอาสา
ช่วยเหลือ
บ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อ
สังคม มีความ
เป็นผู้น าพร้อม
เป็นตัวแทนใน
การท า
กิจกรรม 

2. นักศึกษา
เกิดความรัก 
ความสามัคคี
ระหว่าง
นักศึกษาใหม่
ระหว่างคณะ 

2. นักศึกษา
เกิดความรัก 
ความสามัคคี
ระหว่าง
นักศึกษาใหม่
ระหว่างคณะ : 
บรรล ุ

2. ควร
เข้มงวดการ
เข้า-ออกของ
นักศึกษาขณะ
ด าเนิน
กิจกรรม เพื่อ
ป้องกันเหตุอัน
ไม่สมควร 
และเพื่อความ
เป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

6 โครงการ
ปัจฉิม
นิเทศ
นักศึกษา 
ภาคเรยีน
ที่ 1 ปี

1. เพื่อให้
ข้อมูล
สารสนเทศท่ี
จ าเป็นแก่
นักศึกษาใน

1. นักศึกษา
เข้าร่วมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
80 

1. นักศึกษา
เข้าร่วม 
จ านวน 1,000 
คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 : 
บรรล ุ

ควรฝึกทักษะ
การสัมภาษณ์
งาน การเขียน
ประวัตสิ่วนตัว 
หรือการ
พัฒนา
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ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
การศึกษา 
2561 

การประกอบ
อาชีพ 

บุคลิกภาพให้
มากขึ้น 

    2. เพื่อส่งเสรมิ
คุณธรรม
จริยธรรม
ให้กับ
นักศึกษา เช่น 
การตรงต่อ
เวลา การมี
ระเบียบวินยั 

2. นักศึกษา
ทราบข้อมูและ
พร้อมในการ
เข้าสู่อาชีพ
และ
ตลาดแรงงาน 

2. นักศึกษา
ทราบข้อมูและ
พร้อมในการ
เข้าสู่อาชีพ
และ
ตลาดแรงงาน 
: บรรล ุ

  

      3. นักศึกษา
สามารถเข้าถึง
การรับสมัคร
งาน 

3. นักศึกษา
สามารถเข้าถึง
การรับสมัคร
งาน : บรรล ุ

  

7 กิจกรรม
วันเด็ก
แห่งชาติ 

1. เพื่อส่งเสรมิ
ให้นักศึกษา 
เด็กและ
เยาวชนมี
คุณธรรม 
จริยธรรม ใน
ด้านระเบียบ
วินัย มีความ
สามัคคี มี
ค่านิยมที่
ถูกต้อง มี
ความ
รับผิดชอบต่อ
สิทธิและ
หน้าท่ีของ
ตนเอง ครบอ
ครัว และ
สังคม 

1. มีนักเรียน
และเยาวชน
เข้าร่วมงาน 
จ านวน 3,000 
คน 

1. มีนักเรียน
และเยาวชน
เข้าร่วมงาน 
จ านวน 1,651 
คน : ไม่บรรล ุ

ควรจัด
กิจกรรมใหม้ี
ความ
เหมาะสมกับ
สถานท่ี หรือ
หาสถานท่ีให้
เหมาะสมกับ
รูปแบบของ
กิจกรรม 
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ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
    2. เพื่อเปิด

โอกาสให้
แสดง
ความสามารถ
ในการริเริม่
สร้างสรรค์
กิจกรรมที่
ก่อให้เกิด
ประโยชน ์เกิด
ความ
ภาคภูมิใจ 
และมีความ
เชื่อในตนเอง 

2. องค์การ
นักศึกษาของ
มหาวิทยาลยั
เข้าร่วมจดังาน
ทุกองค์กร 

2. องค์การ
นักศึกษาของ
มหาวิทยาลยั
เข้าร่วมจดังาน
ทุกองค์กร : 
บรรล ุ

  

      3. นักเรียน
และเยาวชน
ที่มาร่วมงานมี
ความ
สนุกสนาน
และประทับใจ
ในกิจกรรม
ของ
มหาวิทยาลยั
และอยากเข้า
ร่วมกิจกรรม
อีกในครั้ง
ต่อไป 

3. นักเรียน
และเยาวชน
ที่มาร่วมงานมี
ความ
สนุกสนาน
และประทับใจ
ในกิจกรรม
ของ
มหาวิทยาลยั
และอยากเข้า
ร่วมกิจกรรม
อีกในครั้ง
ต่อไป : บรรล ุ
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ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
8 กิจกรรม

เลือกตั้ง
นายก
องค์การ
บริหาร
กิจกรรม
นักศึกษา 
ประจ าปี
การศึกษา 
2562 

1. เพื่อเปิด
โอกาสให้
นักศึกษาได้มี
การเรยีนรู้การ
ปกครองใน
ระบอบ
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษตั
ริย์ทรงเป็น
ประประมุข
ให้กับ
นักศึกษาผ่าน
กระบวนการ
เลือกตั้ง 

1. มีผู้สมคัรรับ
เลือกตั้ง อย่าง
น้อย 2 ทีม 

1. มีผู้สมคัรรับ
เลือกตั้ง 
จ านวน 2 ทีม 
ได้แก่ พรรค
หางนกยูงช่อ
ใหม่ และ
พรรคคะวะโต 
: บรรล ุ

1. ควร
ประชาสมัพัน
ธ์การรับสมัคร
ให้มากข้ึน 
และรณรงค์
ส่งเสริมให้
นักศึกษาเห็น
ความส าคญั
ของการใช้
สิทธ์ิใช้เสียง 

    2. เพื่อส่งเสรมิ
คุณธรรม
จริยธรรม
นักศึกษาใน
ด้านความ
ซื่อสัตย์ ความ
มีวินัย ความ
รับผิดชอบ 

2. นักศึกษา
ทราบ
กระบวนการ
ตรวจสอบและ
เลือกตั้งมาก
ขึ้น 

2. นักศึกษา
ทราบ
กระบวนการ
ตรวจสอบและ
เลือกตั้งมาก
ขึ้น : บรรล ุ

2. ควร
ก าหนดให้เป็น
กิจกรรมบังคับ 

9 โครงการ
รณรงค์ขับ
ขี่ปลอดภัย 
และลด
ปัญหา
การจราจร
ใน
มหาวิทยา
ลัย 

1. เพื่อให้
บุคลากร 
นักศึกษาและ
บุคคลทั่วไป 
ปลูกจิตส านึก
ความ
ปลอดภัยทาง
ถนนและ
เสรมิสร้างวินัย
จราจรให้
นักศึกษา 

1. องค์การ
นักศึกษา 
สโมสร
นักศึกษา 
นักศึกษาท่ัวไป 
เข้าร่วมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
80 

1. องค์การ
นักศึกษา 
สโมสร
นักศึกษา 
นักศึกษาจิต
อาสา เข้าร่วม 
จ านวน 200 
คน คิดเป็น
ร้อยละ 80 : 
บรรล ุ

- 
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ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
    2. เพื่อเป็น

พื้นที่ต้นแบบ 
(น าร่อง) ใน
การสร้าง
นวัตกรรมด้าน
การ
ด าเนินการ
ป้องกันและ
แก้ไขการเกดิ
อุบัติเหตุทาง
ถนน 

2. บุคลากร 
นักศึกษา จอด
รถเป็น
ระเบียบ ลด
ปัญหาที่จอด
รถไมเ่พียงพอ 

2. บุคลากร 
นักศึกษา จอด
รถเป็น
ระเบียบ ลด
ปัญหาที่จอด
รถไมเ่พียงพอ 
: บรรล ุ

  

    3. เพื่อส่งเสรมิ
ให้นักศึกษา
ผู้ใช้เส้นทาง
จราจรเกิด
พฤติกรรมการ
ใช้รถใช้ถนนท่ี
ถูกต้องและ
ปลอดภัย 

      

1
0 

โครงการ
ส่งเสริม
การ
เลือกตั้ง
สมาชิกสภ
าผู้แทน
ราษฎร ปี 
2562 

1. เพื่อส่งเสรมิ
และสนบัสนุน
การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แ
ทนราษฎร
อย่างมี
คุณภาพ 

1. จัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริม
และสนบัสนุน
การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แ
ทนราษฎร 
จ านวน 3 
กิจกรรม 

1. ด าเนินการ
จัดกิจกรรม
เพื่อส่งเสริม
และสนบัสนุน
การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แ
ทนราษฎร 
จ านวน 3 
กิจกรรม 
ได้แก่ 
กิจกรรม
บรรยายให้
ความรู้ 
กิจกรรม
นิทรรศการ 
และกิจกรรม
เดินรณรงค์ : 
บรรล ุ

- 



60 
 

 

ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
    2. เพื่อสร้าง

ความรู้ความ
เข้าใจ เรื่อง 
รูปแบบของ
การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แ
ทนราฎรตาม
รัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2560 
และ
พระราชบัญญั
ติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการ
เลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แ
ทนราษฎร ป ี
2560 

2. ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจ เรื่อง 
รูปแบบของ
การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แ
ทนราฎรตาม
รัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2560 
และ
พระราชบัญญั
ติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการ
เลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แ
ทนราษฎร ป ี
2560 อยู่ใน
ระดับมาก 
หรือร้อยละ 
80 ขึ้นไป 

2. ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจ เรื่อง 
รูปแบบของ
การเลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แ
ทนราฎรตาม
รัฐธรรมนูญ 
พ.ศ. 2560 
และ
พระราชบัญญั
ติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการ
เลือกตั้ง
สมาชิกสภาผู้แ
ทนราษฎร ป ี
2560 อยู่ใน
ระดับมาก คิด
เป็นค่าเฉลี่ย 
4.79 หรือ 
ร้อยละ 95.8 : 
บรรล ุ

  

    3. เพื่อรณรงค์
ให้ประชาชน
ออกมาใช้สิทธ์ิ
เลือกตั้งอย่าง
มีคุณภาพ 

3. มีผู้ออกมา
ใช้สิทธ์ิ
เลือกตั้ง อย่าง
ร้อยละ 90 
ของประชาชน
ผู้มีสิทธ์ิ
เลือกตั้งใน
จังหวัด
อุตรดิตถ ์

3. มีผู้ออกมา
ใช้สิทธ์ิ
เลือกตั้ง 
จ านวน 
244,327 คน 
คิดเป็นร้อยละ 
65.83 ของ
ประชาชนผู้มี
สิทธ์ิเลือกตั้ง
ในจังหวัด
อุตรดิตถ์ : ไม่
บรรล ุ
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ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
    4. เพื่อส่งเสรมิ

สนับสนุนการ
มีส่วนร่วมใน
การเมืองการ
ปกครองระบบ
ประชาธิปไตย 

4. กิจกรรมที่
ด าเนินการ
ต้อง
ด าเนินการโดย
องค์กร
นักศึกษาอย่าง
น้อย 2 องค์กร 

4. กิจกรรมที่
ด าเนินการๆ 
โดยองค์กร
นักศึกษา 
จ านวน 2 
องค์กร ได้แก ่
คณะกรรมการ
องค์การ
บริหาร
กิจกรรม
นักศึกษา และ
คณะกรรมการ
สโมสรคณะครุ
ศาสตร์ : 
บรรล ุ

  

1
1 

โครงการ
พัฒนา
ศักยภาพ
ผู้รับผิดชอ
บงาน
กิจการ
นักศึกษา
และผู้น า
นัก
นักศึกษา 
ประจ าปี 
2562 

1. เพื่อสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การประกัน
คุณภาพกับ
งานกิจการ
นักศึกษา 

1. มีผู้เข้าร่วม
โครงการ 
อย่างน้อยร้อย
ละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ที่ก าหนด 

1. มีผู้เข้าร่วม
โครงการ  
จ านวน 126 
คน คิดเป็น
ร้อยละ 93.33 
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ที่ก าหนด : 
บรรล ุ

1. ควรจัดใน
สถานท่ีอื่น 
เนื่องจาก
สถานท่ี
ดังกล่าว ไม่
สามารถท า
กิจกรรม
ร่วมกันแบบ
ใกล้ชิดทั้งหมด
ได ้

    2. เพื่อฝึก
ทักษะการ
เขียนแผนงา/
โครงการและ
การ
ประเมินผล
ความส าเร็จ
ของแผนงาน/
โครงการ 

2. ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การประกัน
คุณภาพกับ
งานกิจการ
นักศึกษา 
อย่างน้อยร้อย
ละ 80 

2. ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การประกัน
คุณภาพกับ
งานกิจการ
นักศึกษา ร้อย
ละ 84.47 : 
บรรล ุ

2. ควรเพิ่ม
ระยะเวลาใน
การจัด
กิจกรรม 
เพื่อให้ผู้น า
นักศึกษาได้
รู้จักและสนิท
สนมกันมาก
ขึ้น 
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ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
    3. เพื่อสรุปแล

ประเมินผล
แผนการจดั
กิจกรรม
พัฒนา
นักศึกษา ปี
การศึกษา 
2561 

3. ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ทักษะในการ
เขียนและ
ประเมินผล
ความส าเร็จ
ของแผนงาน/
โครงการ 
อย่างน้อยร้อย
ละ 80 

3. ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ทักษะในการ
เขียนและ
ประเมินผล
ความส าเร็จ
ของแผนงาน/
โครงการ ร้อย
ละ 84.47 : 
บรรล ุ

  

    4. เพื่อจัดท า
แผนการจดั
กิจกรรม
พัฒนา
นักศึกษา ปี
การศึกษา 
2562 

4. มีแผนการ
จัดกิจกรรม
พัฒนา
นักศึกษา ปี
การศึกษา 
2561 จ านวน 
1 ฉบับ 

4. มี (ร่าง) 
แผนการจดั
กิจกรรม
พัฒนา
นักศึกษา ปี
การศึกษา 
2561 จ านวน 
1 ฉบับ : 
บรรล ุ

  

    5. เพื่อสร้าง
เครือข่าย
ผู้รับผิดชอบ
งานกิจการ
นักศึกษาและ
ผู้น านักศึกษา 

5. มีเครือข่าย
ในการ
ด าเนินงาน
กิจการ
นักศึกษา
ระดับ
มหาวิทยาลยั 

5. มีเครือข่าย
ในการ
ด าเนินงาน
กิจการ
นักศึกษา
ระดับ
มหาวิทยาลยั : 
บรรล ุ

  

1
2 

โครงการ
ปัจฉิม
นิเทศ
นักศึกษา 
ภาคเรยีน
ที่ 2 ปี
การศึกษา 
2561 

1. เพื่อเตรียม
ความพร้อม
ให้กับ
นักศึกษาท่ีจะ
ส าเรจ็
การศึกษา 

1. อย่างน้อย
ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รบั
ความรู้เพิ่มขึ้น 

1. ร้อยละ 80 
ของผู้เข้าร่วม
โครงการได้รบั
ความรู้เพิ่มขึ้น 
: บรรล ุ

ควรจัดท า
ข้อมูลแหล่ง
จัดหางานท่ี
สามารถสืบค้น
ได้ง่าย 
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ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
    2. เพื่อแนะ

แนวการ
เตรียมตัวก่อน
สมัครงาน ทั้ง
ในองค์กร
ภาครัฐและ
เอกชน 

2. ผู้เข้าร่วม
โครงการ
สามารถน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ด้
อยู่ในระดับ
มาก 

2. ผู้เข้าร่วม
โครงการ
สามารถน า
ความรู้ไปใช้
ประโยชนไ์ด้
อยู่ในระดับ
มาก : บรรล ุ

  

1
3 

โครงการ
รณรงค์
ระเบียบ
วินัยและ
ความ
ประพฤติ
ของ
นักศึกษา 

1. เพื่อรณรง
และส่งเสรมิให้
นักศึกษา
ปฏิบัติตามกฎ
จราจรอยา่ง
เคร่งครดั 

1. มีสื่อในการ
รณรงค์
ส่งเสริมด้าน
วิจัยความ
ประพฤติ (การ
แต่งกาย) และ
วินัยจราจร 
(การสวม
หมวกนิรภัย) 
ทั้ง 3 แห่ง 
ได้แก่ ภายใน
มหาวิทยาลยั 
คณะ
เกษตรศาสตร ์
(หมอนไม้) 
และ ทุ่งกะโล ่

1. จัดท าสื่อ
รณรงค์
ส่งเสริมการ
แต่งกาย และ
การสวมหมวก
นิรภัย และ
ติดตั้งสื่อ
รณรงค ์ทั้ง 3 
แห่ง ได้แก่ 
ภายใน
มหาวิทยาลยั 
คณะ
เกษตรศาสตร์ 
(หมอนไม้) 
และ ทุ่งกะโล ่
(ป้ายคัตเอาท์ 
จ านวน 27 
ป้าย ป้ายไว
นิล จ านวน 
15 ป้าย 
โปสเตอร์
รณรงค์ 
จ านวน 100 
แผ่น : บรรล ุ

- 
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ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
    2. เพื่อรณรงค์

และส่งเสรมิให้
นักศึกษาแต่ง
กายถูก
ระเบียบของ
มหาวิทยาลยั 

2. ร้อยละ 80 
ของนักศึกษา
ทั้งหมดแต่ง
กายถูก
ระเบียบและ
การขับขี่
รถจักรยานยน
ต ์(สวมหมวก
นิรภัย) ถูกกฎ
จราจร 

2. จากการ
สังเกตพบว่า 
ร้อยละ 80 
ของนักศึกษา
ทั้งหมดแต่ง
กายถูก
ระเบียบและ
การขับขี่
รถจักรยานยน
ต ์(สวมหมวก
นิรภัย) ถูกกฎ
จราจร : บรรล ุ

  

กิจกรรมกฬีำ หรือกำรส่งเสริมสุขภำพ   

1 โครงการ
เฝา้ระวัง
ป้องกัน
และแก้ไข
ปัญหายา
เสพติด
ภายใน 
มหาวิทยา
ลัยราชภฏั
อุตรดิตถ ์

1. เพื่อเป็น
การรณรงค์
ป้องกันการ
แพร่ระบาด
และขยาย
พื้นที่ของยา
เสพติดใน
สถานศึกษา 

1. จ านวน
นักศึกษาใหม่ 
(ช้ันปีท่ี 1) ทุก
คน 

1. นักศึกษา
เข้าร่วม
โครงการ 
จ านวน 1,600 
คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 : 
บรรล ุ

- 

    2. เป็นการ
ปลูกจิตส านึก
ให้นักศึกษา
ภายใน
มหาวิทยาลยั
ก้าวไปสู่การ
เป็นบัณฑติที่ดี
ของสังคมและ
ประเทศชาต ิ
โดยไม่เข้าไป
ยุ่งเกี่ยวกับ
การเสพ ค้า 
และผลิตยา
เสพติด 

2. ร้อยละ 90 
ไม่พบสารเสพ
ติดในร่างกาย 
กลุ่มนักศึกษา
ใหม ่

2. ตรวจพบ
สารเสพตดิใน
ปัสสาวะ 
จ านวน 4 คน 
คิดเป็นร้อยละ 
0.25 : บรรล ุ
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ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
    3. เป็นการ

กระตุ้นให้
นักศึกษาเกิด
ความ
ระมัดระวัง
และไม่เข้าไป
ยุ่งเกี่ยวกับยา
เสพติด/
ตระหนักถึง
โทษของยา
เสพติด 

      

2 กิจกรรม
เดิน-วิ่งวัน
คล้ายวัน
สถาปนา
มหาวิทยา
ลัยราชภฏั
อุตรดิตถ ์
ครบรอบ 
82 ปี 

1. เพื่อให้
นักศึกษามี
ความ
ภาคภูมิใจใน
สถาบัน 

1. มีผู้เข้าร่วม
โครงการ ไม่
น้อยกว่า ร้อย
ละ 80 

1. มีผู้เข้าร่วม
โครงการ 
จ านวน 2,130 
คน คิดเป็น
ร้อยละ 87.65 
: บรรล ุ

1. ควรเพิ่มจุด
น้ าดื่มใน
เส้นทางการวิ่ง 

    2. เพื่อสืบ
ทอดประเพณี
กิจกรรมสร้าง
เสรมิสุขภาพ
ในวันสถาปนา
มหาวิทยาลยั 

2. นักศึกษา
ผ่านการจดั
กิจกรรม มี
รายงานและ
สรุปเล่ม
รายงาน 

2. นักศึกษา
ด าเนินการจัด
กิจกรรม และ
จัดท าเลม่
สรุปผลการจัด
กิจกรรม 
จ านวน 1 เล่ม 
: บรรล ุ

2. ควรประ
สัมพันธ์
กิจกรรมให้
มากขึ้น 
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ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
    3. เพื่อส่งเสรมิ

ให้อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี 
นักศึกษาและ
ประชาชนท่ัวไ 
ได้ใช้เวลาว่าง
ให้เป็น
ประโยชน์ โดย
การออกก าลัง
กายด้วยการ
เดิน-วิ่ง ในการ
สร้างเสริม
สุขภาพท่ีด ี

3. คะแนน
ประเมินความ
พึงพอใจต่อ
การเข้าร่วม
โครงการ
มากกว่า ร้อย
ละ 80 

3. ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความพึงพอใจ
ในภาพรวมต่อ
โครงการ อยู่
นะดับมาก คิด
เป็นค่าเฉลี่ย 
4.17 หรือ 
ร้อยละ 83.40 
: บรรล ุ

3. ควรงดการ
เรียนการสอน
ในวันท่ีมี
กิจกรรม 

    4. เพื่อ
เผยแพร่
ช่ือเสียงของ
มหาวิทยาลยั
ให้เป็นท่ีรู้จัก
มากขึ้น 

4. นักศึกษามี
ความรัก
สามัคค ีมี
ความ
ภาคภูมิใจใน
สถาบันและ
เข้าร่วม
กิจกรรมครบ
ทุกรายการ 

4. นักศึกษามี
ความรัก
สามัคค ีมี
ความ
ภาคภูมิใจใน
สถาบันและ
เข้าร่วม
กิจกรรมครบ
ทุกรายการ : 
บรรล ุ

  

3 โครงการ
สักการะ
พระยา
พิชัย ไหว้
สาพระ
แท่น ศิลา
อาสน์
ประจ าปี
การศึกษา 
2561 

1. เพื่อให้
นักศึกษาใหม่
ได้ตระหนักถึง
ความ
จงรักภักดี ใน
สถาบันชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษตั
ริย์และระลึก
ถึงคุณงาม
ความดี ของวี
ระบุรุษพระยา
พิชัยดาบหัก 

1. ผู้เข้าร่วม
โครงการไม่ต า
กว่า ร้อยละ 
80  

1.นักศึกษาเข้า
ร่วม 2,300 
คน คิดเป็น
ร้อยละ 96 : 
บรรล ุ

1. ควรเพิ่ใรถ
พยาบาลให้
มากขึน้ 
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    2. เพื่อปลูกฝัง

ความมี
คุณธรรม 
จริยธรรมให้
นักศึกษา 
สร้างเสริม
สภาวะความ
เข้มแข็งทาง
ร่างกาย และ
จิตใจ 

2. คะแนน
ประเมินความ
พึงพอใจต่อ
การเข้าร่วม
โครงการ
มากกว่า 80 
% 

2. นักศึกษามี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 80 : 
บรรล ุ

2. ควรเพิ่ม
เต็นท์และจุด
น้ าดื่ม ให้
เพียงพอต่อ
จ านวนของ
นักศึกษา 

    3. เพื่อให้เป็น
กิจกรรม
ประเพณีสืบ
ทอดส าหรับ
นักศึกษาใหม่ 
ในการสร้าง
ขวัญ และ
ก าลังใจ 
เตรียมความ
พร้อมให้กับ
นักศึกษา 

      

    4. เพื่อให้
นักศึกษาได้มี
ส่วนรวมใน
การน า
กระบวนการ
การประกัน
คุณภาพลงสู่
การจัด
กิจกรรมการ
การประกัน
คุณภาพลงสู่
การจัด
กิจกรรม และ
ปฏิบัติจริง 
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4 กีฬาสาน

สัมพันธ์
น้องพี่
หอพักใน 

1. เพื่อให้
นักศึกษามี
ความสามัคคี
ในหมู่คณะ
และมสีว่นร่วม
ในการจัด
กิจกรรม 

1. นักศึกษา
หอพักเข้าร่วม
กิจกรรม
ประเพณีสร้าง
สัมพันธ์น้องพี่
หอพักใน ร้อย
ละ 70 ของ
จ านวน
นักศึกษา
หอพักท้ังหมด 

1. นักศึกษา
หอพักเข้าร่วม
กิจกรรม
ประเพณีสร้าง
สัมพันธ์น้องพี่
หอพักใน 
จ านวน 323 
คน คิดเป็น
ร้อยละ 58 
ของจ านวน
นักศึกษา
หอพักท้ังหมด 
: ไม่บรรล ุ

- 

    2. เพื่อให้
นักศึกษาได้มี
สุขภพา
ร่างกายที่
แข็งแรงและ
เห็น
ความส าคญั
ของการออก
ก าลังกาย 

2. นักศึกษา
หอพักมี
ความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างพี่
กับน้อง อีกท้ัง 
ยังเป็นการ
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้าน
กีฬาและมี
สุขภาพ
ร่างกายที่
แข็งแรงด้วย 

2. นักศึกษา
หอพักมี
ความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างพี่
กับน้อง และ
ได้รับการ
ส่งเสริมความ
เป็นเลิศด้าน
กีฬาและมี
สุขภาพ
ร่างกายที่
แข็งแรง : 
บรรล ุ

  

    3. เพื่อให้
นักศึกษามี
ความสามัคคี
และรูจ้ัก
ช่วยเหลือ
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่
ซึ่งกันและกัน 
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5 กิจกรรม

การ
แข่งขัน
กีฬา
นักศึกษา
ระหว่าง
คณะ
มหาวิทยา
ลัยราชภฏั
อุตรดิตถ ์
"หางนกยูง
เกมส"์ 
2018" 

1. เพื่อให้
นักศึกษา
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
อุตรดิตถ์ มี
ความรักใคร่
สมานสามัคค ี
โดยการน าเอา
กิจกรรมกีฬา
และการออก
ก าลังกายมา
เป็นสื่อ 

1. นักศึกษา
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
อุตรดิตถ์ มี
ความรักใคร่
สมานสามัคค ี
โดยการน าเอา
กิจกรรมกีฬา
และการออก
ก าลังกายมา
เป็นสื่อ 

1. นักศึกษา
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
อุตรดิตถ์ มี
ความรักใคร่
สมานสามัคค ี
โดยการน าเอา
กิจกรรมกีฬา
และการออก
ก าลังกายมา
เป็นสื่อ : 
บรรล ุ

1. ควร
ปรับเปลีย่น
ช่วงเวลากใน
การแข่งขัน
กีฬา เป็นเต็ม
วัน อย่างน้อย 
3 วัน 

    2. เพื่อให้
นักศึกษา
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
อุตรดิตถ ์มี
ภาวะความ
เป็นผู้น าและ
ได้แสดง
ความสามารถ
ทางด้านการ
กีฬาตามความ
ถนัดของตน 

2. นักศึกษา
สโมสรคณะ
ทุกคณะ 
ชมรมกีฬาทุก
ชมรม ไดม้ี
ประสบการณ์
ในการจัดการ
แข่งขันกีฬา 
และนักศึกษา
ที่ร่วมแข่งขัน
ได้แสดง
ความสามารถ
ทางด้านการ
กีฬาตามความ
ถนัดของตน 

2. นักศึกษา
สโมสรคณะ
ทุกคณะ 
ชมรมกีฬาทุก
ชมรม ไดม้ี
ประสบการณ์
ในการจัดการ
แข่งขันกีฬา 
และนักศึกษา
ที่ร่วมแข่งขัน
ได้แสดง
ความสามารถ
ทางด้านการ
กีฬาตามความ
ถนัดของตน : 
บรรล ุ

2. ควรตัดการ
เดินขบวนของ
แต่ละคณะ
ออก เพื่อ
ประหยดั
งบประมาณ 



70 
 

 

ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
    3. เพื่อให้

นักศึกษา
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
อุตรดิตถ ์ใช้
เวลางว่างให้
เกิดประโยชน์
โดยการเล่น
กีฬาและออก
ก าลังกาย
หลังจากเลิก
เรียน 

3. นักศึกษา
ทุกคณะของ
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
อุตรดิตถ ์ใช้
เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
โดยการเล่น
กีฬาและออก
ก าลังกาย
หลังจากเลิก
เรียน 

3. นักศึกษา
ทุกคณะของ
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
อุตรดิตถ ์ใช้
เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์
โดยการเล่น
กีฬาและออก
ก าลังกาย
หลังจากเลิก
เรียน : บรรล ุ

3. ควรลด
จ านวนชนิด
กีฬาลง และ
ควรเชิญ
กรรมการ
ภายนอกมา
เป็นผู้ตดัสิน 

    4. เพื่อสืบสาน
กีฬาระหว่าง 
คณะ "หาง
นกยูงเกมส"์ 
ซึ่งเป็นกีฬา
ประเพณีที่สืบ
ทอดกันมา
ยาวนานให้มี
กันสืบไป 

4. ได้สืบสาน
กีฬาระหว่าง
คณะ "หาง
นกยูงเกมส"์ 
ซึ่งเป็นกีฬา
ประเพณีที่สิบ
ทอดกันมา
ยาวนานให้มี
กันสืบไป 

4. ได้สืบสาน
กีฬาระหว่าง
คณะ "หาง
นกยูงเกมส"์ 
ซึ่งเป็นกีฬา
ประเพณีที่สิบ
ทอดกันมา
ยาวนานให้มี
กันสืบไป : 
บรรล ุ

4. ควรด าเนิน
กิจกรรมตาม
ก าหนดการที่
ก าหนด 

กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน ์หรือรักษำสิ่งแวดล้อม   

1 โครงการ
พัฒนา
หอพัก
นักศึกษา 

1. เพื่อพัฒนา
หอพักให้มี
ความสะอาด
เรียบร้อยและ
น่าอยู่ 

1. นักศึกษา
เข้าร่วมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
70 ของ
จ านวน
นักศึกษา
ทั้งหมด 

1. นักศึกษา
เข้าร่วม 
จ านวน 256 
คน คิดเป็น
ร้อยละ 46 
ของจ านวน
นักศึกษา
ทั้งหมด : ไม่
บรรล ุ

- 
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    2. เพื่อส่งเสรมิ

ให้นักศึกษา
หอพักในมี
ความสัมพันธ์
อันดีต่อกันท้ัง
ภายในหอพัก
และระหว่าง
หอพัก 

2. นักศึกษา
หอพักมีจิต
สาธารณะรู้จัก
การบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อ
สวนรวมและ
รู้จักการ
ท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 

2. นักศึกษา
หอพักมีจิต
สาธารณะรู้จัก
การบ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อ
สวนรวมและ
รู้จักการ
ท างานร่วมกับ
ผู้อื่น : บรรล ุ

  

    3. เพื่อส่งเสรมิ
คุณภาพชีวิต
ของนักศึกษา
หอพัก 

      

    4. เพื่อฝึกนิสัย
ความมีวินัย
ให้แก่นักศึกษา
หอพักและ
การมีจิต
สาธารณะ 
รู้จักการ
บ าเพ็ญ
ประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม 

      

2 โครงการ
บริจาค
โลหิตเพื่อ
ช่วยเหลือ
ชีวิตเพื่อน
มนุษย ์

1. เพื่อน า
โลหิตทีไ่ดร้ับ
จากการ
บริจาค (ผ่าน
การตรวจสอบ
เรียบร้อย) ไป
ช่วยเหลือชีวิต
เพื่อนมนุษย์ 

1. สามารถ
จัดหาและ
สนับสนุน
โลหิตให้กับ
ศูนย์บริการ
โลหิตแห่งชาต ิ

1. สามารถ
จัดหาและ
สนับสนุน
โลหิตให้กับ
ศูนย์บริการ
โลหิตแห่งชาติ 
จ านวน 
182,400 ยูนิต 
: บรรล ุ

- 
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    2. เพื่อสร้าง

ค่านิยมการให้
โดยไม่หวังสิ่ง
ตอบแทน การ
มีจิตใจ
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ ่
การปลูก
จิตส านึกด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2. นักศึกษามี
ค่านิยม
เกี่ยวกับการ
ให้โยไมห่วังสิ่ง
ตอบแทน มี
จิตใจ
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ ่

2. นักศึกษามี
ค่านิยม
เกี่ยวกับการ
ให้โยไมห่วังสิ่ง
ตอบแทน มี
จิตใจ
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ ่
: บรรล ุ

  

กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม   

1 กิจกรรม
ราชภัฏ
น้อมพล ี
เทิดพระ
บารมีทั่ว
หล้า 

1. เพื่อเป็น
การแสดง
ความ
จงรักภักดีแด่
องค์สมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ัว 
มหาวชิราลง
กรณ บดินทร
เทพยวรางกูร 

1. ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม ไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

1. ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม  
จ านวน 6,000 
คน คิดเป็น
ร้อยละ 80 : 
บรรล ุ

- 

    2. เพื่อส่งเสรมิ
คุณธรรม
จริยธรรม
นักศึกษาใน
ด้านความ
กตัญญูกตเวที 
ความเสยีสละ 
จิตสาธารณะ 

2. ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 90 

2. ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความพึงพอใจ 
ร้อยละ 90 : 
บรรล ุ
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2 กิจกรรม

วันแม่
แห่งชาติ 
ปี
การศึกษา 
2561 

1. เพื่อเปิด
โอกาสให้
บุคลากรและ
นักศึกษาได้
แสดงความ
จงรักภักดีแด่
สมเด็จพระ
นางเจ้าสิริกติิ์
พระบรมราชินี
นาถ ในรัชกาล
ที่ 9 

1. นักศึกษา
ช้ันปีท่ี 2 เข้า
ร่วมกิจกรรม
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

1. นักศึกษา
ช้ันปีท่ี 2 เข้า
ร่วมกิจกรรม 
จ านวน 1,255 
คน คิดเป็น
ร้อยละ 84 : 
บรรล ุ

- 

    2. เพื่อส่งเสรมิ
คุรธรรม
จริยธรรม
นักศึกษาใน
ด้าน ความ
กตัญญูกตเวที 

2. นักศึกษา
เกิดความ
กตัญญู ความ
รัก ความ
สามัคคีและ
ร่วมมือกันจัด
กิจกรรมขึ้น 

2. นักศึกษา
เกิดความ
กตัญญู ความ
รัก ความ
สามัคคีและ
ร่วมมือกันจัด
กิจกรรมขึ้น : 
บรรล ุ

  

3 พิธีไหว้คร ู
ปี
การศึกษา 
2561 

1. เพื่อเปิด
โอกาสให้
นักศึกษาของ
มหาวิทยาลยั
ได้แสดงความ
กตัญญูกตเวที
ต่อครูอาจารย ์

1. นักศึกษา
ของ
มหาวิทยาลยั 
ช้ันปีท่ี 1 และ 
ช้ันปีท่ี 3 
(เทียบโอน) 
ร้อยละ 80 
เข้าร่วม
กิจกรรม 

1. นักศึกษา
ช้ันปีท่ี 1 และ 
ช้ันปีท่ี 3 ของ
มหาวิทยาลยั 
เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ านวน 1,500 
คน คิดเป็น 
ร้อยละ 100 : 
บรรล ุ

1. ควรแบ่ง
ช่วงเวลาใน
การจัด
กิจกรรม เป็น
ภาคเช้ากับ
ภาคบ่าย 
เพื่อให้
กิจกรรมของ
กลุ่มที่ 1 ไม่มา
ทับซ้อนเวลา
กับกิจกรรม
ของกลุ่มที่ 2 

    2. เพื่อสืบสาน
ประเพณี
วัฒนธรรมอัน
ดีงามของไทย
ให้สืบต่อไป 

2. นักศึกษา
เกิดจิตส านุก 
มีความกตญัญู
กตเวทีต่อครู
อาจารย ์

2. นักศึกษา
เกิดจิตส านุก 
มีความกตญัญู
กตเวทีต่อครู
อาจารย์ : 
บรรล ุ

  



74 
 

 

ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
4 โครงการ

ท าบุญ
หอพัก
เสรมิสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรม 

1. เพื่อให้
นักศึกษามี
ความสามัคคี
ในหมู่คณะ
และมสี่วนร่วม
ในการจัด
กิจกรรม 

1. นักศึกษา
หอพักเข้าร่วม
กิจกรรม
ท าบุญหอพัก
เสรมิสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรม ร้อย
ละ 70 ของ
จ านวน
นักศึกษา
หอพักท้ังหมด 

1. นักศึกษา
หอพักเข้าร่วม
กิจกรรม
ท าบุญหอพัก
เสรมิสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรม 
จ านวน 207 
คน คิดเป็น
ร้อยละ 37 
ของจ านวน
นักศึกษา
หอพักท้ังหมด 
: ไม่บรรล ุ

- 

    2. เพื่อให้
นักศึกษาได้
ประพฤติ
ปฏิบัติตาม
หลักทาง
พระพุทธศาส
นา 

2. นักศึกษา
หอพัก 
ประพฤติตาม
หลักการทาง
พระพุทธศาส
นาและเกดิ
ความเป็นสริิ
มงคลแก่ตัว
นักศึกษาเอง
ในการอยู่
หอพัก 

2. นักศึกษา
หอพัก 
ประพฤติตาม
หลักการทาง
พระพุทธศาส
นาและเกดิ
ความเป็นสริิ
มงคลแก่ตัว
นักศึกษาเอง
ในการอยู่
หอพัก : บรรล ุ

  

    3. เพื่อให้
นักศึกษาน้อง
ใหม ่ได้มีขวัญ
ก าลังใจในการ
อยู่หอพักและ
มี
ความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างพี่
กับน้อง 
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กิจกรรมส่งเสริมศลิปะและวัฒนธรรม   

1 พิธีบายศรี
สู่ขวัญสาน
สัมพันธ์
น้องพี่
หอพักใน 

1. เพื่อสร้าง
ความรักความ
สามัคคีในหมู่
คณะและการ
มีส่วนร่วมใน
การจัด
กิจกรรม 

1. นักศึกษา
หอพักเข้าร่วม
ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 80 

1. นักศึกษา
หอพักเข้าร่วม 
จ านวน 560 
คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 : 
บรรล ุ

- 

    2. เพื่อให้
นักศึกษาไดส้ืบ
สาน
ศิลปวัฒนธรร
มประเพณีอัน
ดีงามของไทย 

2. นักศึกษา
หอพักมีขวัญ
ก าลังใจในการ
อยู่หอพักและ
มี
ความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างพี่
กับน้อง อีกทั้ง 
ยังเป็นการ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรร
มไทยท่ีดีงาม
ด้วย 

2. นักศึกษา
หอพักมีขวัญ
ก าลังใจในการ
อยู่หอพักและ
มี
ความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างพี่
กับน้อง และ
ได้รับการ
ส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรร
มไทยท่ีดีงาม : 
บรรล ุ

  

    3. เพื่อให้
นักศึกษา
หอพักได้มี
ขวัญก าลังใจ
ในการอยู่
หอพักและมี
ความสัมพันธ์
ที่ดีระหว่างรุ่น
พี่กับรุ่นน้อง 
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2 โครงการ

สืบสาน
บุญ
ประเพณี
เทศน์
มหาชาติ
เทิดพระเกี
ยรติ
สมเด็จ
พระ
เจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 
10 

1. เพื่อเป็น
การ
เทิดพระเกยีร
ติสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวมหา
วชิราลง
กรณบดินทร
เทพยวรางกูร 

1. นักศึกษา
ของ
มหาวิทยาลยั
เข้าร่วมไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว ้

1. นักศึกษา
ของ
มหาวิทยาลยั
เข้าร่วม 
จ านวน 805 
คน คิดเป็น
ร้อยละ 81 
ของ
กลุ่มเป้าหมาย
ที่ก าหนดไว้ : 
บรรล ุ

- 

    2. เพื่อส่งเสรมิ
ให้นักศึกษาได้
อนุรักษ์และ
สืบสานบญุ
ประเพณีอัน
เนื่องด้วย
พระพุทธศาส
นา 

2. ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การสืบสาน
บุญประเพณี
เทศน์พระ
มาลัยและ
เทศน์มหาชาติ
ในระดับดีขึ้น
ไป ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

2. ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การสืบสาน
บุญประเพณี
เทศน์พระ
มาลัยและ
เทศน์มหาชาติ
ในระดับด ีคิด
เป็นร้อยละ 
80 : บรรล ุ
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    3. เพื่อน า

รายได้สมทบ
ทุนโครงการ
สนับสนุน
นักศึกษา
ท างานเพื่อหา
รายได้ระหว่าง
เรียน กองทุน
อาหาร
กลางวันและ
สมทบทุนใน
การบูรณะ
ศาลาพระพุทธ
อุตรมงคลของ
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
อุตรดิตถ ์

      

3 โครงการ
สืบสาน
บุญ
ประเพณี
รดน้ าด า
หัว ปี
การศึกษา 
2561 

1. เพื่อแสดง
ความกตัญญู
ต่อคณาจารย ์

1. นักศึกษา
มหาวิทยาลยั 
เข้าร่วม
กิจกรรมไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ 80 

1. นักศึกษา
มหาวิทยาลยั 
เข้าร่วม
กิจกรรม 
จ านวน 2,000 
คน คิดเป็น
ร้อยละ 80 : 
บรรล ุ

1. ควรจัด
กิจกรรม
ในช่วงเย็น 
เนื่องจาก
อากาศร้อน 
และ
ก าหนดการมี
การเลือน
ออกไป 
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    2. เพื่อเปิด

โอกาสให้
นักศึกษาได้
ตระหนักและ
เห็นคุณคา่ของ
ประเพณีอันดี
งาม รักษา
และสบืสาน
ประเพณีอันดี
งาม ซึ่งเป็น
เอกลักษณ์
ประจ าชาติให้
คงอยู่สืบไป 

2. นักศึกษาได้
ตระหนักถึง
คุณค่าและ
ความส าคญั
ของประเพณี
อันดีงาม 

2. นักศึกษา
ตระหนักถึง
คุณค่าและ
ความส าคญั
ของประเพณี
อันดีงาม : 
บรรล ุ

  

    3. เพื่อส่งเสรมิ
คุณธรรม
จริยธรรม
ให้กับ
นักศึกษาใน
ด้านความ
กตัญญูและ
ความสามัคคี
ในหมู่คณะ 

      

 
     จากนั้น ได้น าผลการประเมินดังกล่าวมาประกอบการจัดท าแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 และเสนอต่อที่ประชุมรองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและผู้รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา เพ่ือพิจารณา       
ให้ความเห็นชอบ พร้อมใช้ผลการประเมินดังกล่าวมาประกอบการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในครั้งต่อไป เช่น ได้น าผลการประเมินกิจกรรม
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 มาใช้ในการปรับปรุงการจัด
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2/2562 โดยการเชิญวิทยากรจาก
ส านักงานจัดหางานจังหวัดมาให้ความรู้เกี่ยวกับการสัมภาษณ์งานและการ
เขียนประวัติส่วนตัว รวมทั้ง ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานและ
แหล่งงานที่สามารถสืบค้นได้ เป็นต้น 
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5 มหาวิทยาลัย โดยผู้รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษาและผู้น านักศึกษา

ก าหนดวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 
2561 จ านวน 1 ข้อ ได้แก่  เ พ่ือส่ ง เสริมการจัดกิจกรรมให้นักศึกษา               
มีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ "คนเก่ง คนดี มีจิตอาสา" 

โดยได้ด าเนินการวางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ที่ก าหนด  และด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนที่ก าหนด            
ซึ่งสามารถสรุปผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแผนได้ ดังนี้ (เอกสาร
หมายเลข 1.5-5(1)) 

วัตถุประสงค ์ ตัวชี้วัด 
ผลกำร

ด ำเนินกำร 
กำรบรรลุ
ตัวชี้วัด 

1. เพื่อส่งเสริม
การจัดกิจกรรม
ให้นักศึกษามี
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พงึ
ประสงค์ "คนเก่ง 
คนดี เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น" 

 1. ด าเนินการจัด
กิจกรรมตามแผน
อย่างน้อยร้อยละ 
80 ของกิจกรรม
ที่ก าหนด  

ด าเนินการจัด
กิจกรรมตามแผน 
จ านวน 27 
กิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 100 

บรรลุ 

 2. ด าเนินการจัด
กิจกรรมให้
ครอบคลุม
ประเภทต่างๆ 
ดังนี ้

  

 2.1 กิจกรรม
ส่งเสริม
คุณลักษณะ
บัณฑิตที่พงึ
ประสงค์ ไม่น้อย
กว่า 10 กิจกรรม 

จัดกิจกรรม 
จ านวน 13 
กิจกรรม 

บรรลุ 

 2.2 กิจกรรมกีฬา
หรือการส่งเสริม
สุขภาพ ไมน่้อย
กว่า 3 กิจกรรม 

จัดกิจกรรม 
จ านวน 5 
กิจกรรม 

บรรลุ 

1.5-5(1) ตารางประเมินผล
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
และสรุปผลกิจกรรม            
ปีการศึกษา 2561 
1.5-5(2) รายงานการประชุม
รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและผู้รับผิดชอบงาน
กิจการนักศึกษา ครั้งที่ 
1/2562 วันที่ 29 พฤษภาคม 
2562 (วาระที่ 4.1) 
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 2.3 กิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ 
หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม ไม่
น้อยกว่า 2 
กิจกรรม 

จัดกิจกรรม 
จ านวน 2 
กิจกรรม 

บรรลุ 

 2.4 กิจกรรม
เสริมสร้าง
คุณธรรม
จริยธรรม ไม่น้อย
กว่า 3 กิจกรรม 

จัดกิจกรรม 
จ านวน 4 
กิจกรรม บรรลุ 

 2.5 กิจกรรม
ส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม 
ไม่น้อยกว่า 2 
กิจกรรม 

จัดกิจกรรม 
จ านวน 3 
กิจกรรม บรรลุ 

 3. กิจกรรมที่
ด าเนินการต้อง
บรรลุ
วัตถุประสงค์ของ
กิจกรรม อย่าง
น้อยร้อยละ 80 
ของกิจกรรมที่
ด าเนินการ หรือ 
อย่างน้อยจ านวน 
18 กิจกรรม 

กิจกรรมที่
ด าเนินการบรรลุ
วัตถุประสงค์ 
จ านวน 27 
กิจกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 100 

บรรลุ 

 
     กองพัฒนานักศึกษา ได้น าผลด าเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 เข้าที่ประชุมรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
ผู้รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 
วาระที่ 4.1 การประเมินผลความส าเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ปีการศึกษา 2561 เพ่ือขอที่ประชุมร่วมกันประเมินผลความส าเร็จ
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 โดยที่ประชุม     
มีมติดังนี ้
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     1. รับทราบ ผลการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 
2561 พบว่า การด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการ ตามแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา บรรลุตามวัตถุประสงค์ของแผนที่ก าหนดไว้ จ านวน 1 ข้อ 
คือ เพ่ือส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้นักศึกษามีคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
"คนเก่ง คนดี เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น" ผลการด าเนินการ ได้ด าเนินการจัด
กิจกรรมตามแผนซึ่งครอบคลุมกิจกรรมประเภทต่างๆ จ านวน 27 กิจกรรม 
และกิจกรรมที่ด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมที่ก าหนดไว้ จ านวน 
27 กิจกรรม 

2. เห็นชอบ ให้ปรับลดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาลง โดยให้มุ่งเน้นกิจกรรม
ที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พ่ึงประสงค์และกิจกรรมจิตอาสา 

3. เห็นชอบ ให้เพ่ิมกิจกรรมเกี่ยวกับจิตอาสา โดยให้สอดแทรกไป         
ในกิจกรรมหลัก เช่น กิจกรรมสักการะพระยาพิชัย ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์ 
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีการเดินขบวนของนักศึกษาจากอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบ
หัก ถึง วัดพระแท่นศิลาอาสน์ ระยะทางกว่า 14 กิโลเมตร และระหว่างทาง   
มีการแจกน้ า แจกขนม ซึ่งท าให้เกิดขยะระหว่างทาง ควรจัดจิตอาสาตามเก็บ
ขยะปิดท้ายขบวนนักศึกษาและท าความสะอาดวัดพระแท่นศิลาอาสน์ 
เนื่องจากเป็นสถานที่หลักในการจัดกิจกรรม (เอกสารหมายเลข 1.5-5(2)) 

6      มหาวิทยาลัย โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้ด าเนินการจัดท าแผนการ
พัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
     1. ด าเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบงานกิจการ
นักศึกษาและผู้น านักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2562 
วันที่ 21 - 22 พฤษภาคม 2562 ณ ณ ห้องประชุมวงศ์วรกุล ชั้น 5 อาคาร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และเขื่อนดิน 
บ้านท่าเรือ อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ผู้เข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย 
รองคณบดีฝ่ ายกิจการนักศึกษา ผู้ รับผิ ดชอบงานกิจการนักศึกษา 
คณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา คณะกรรมการสโมสร
นักศึกษา และคณะกรรมการหอพักนักศึกษา  
     2. ผู้น านักศึกษา ได้แก่ คณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา 
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และคณะกรรมการหอพักนักศึกษา ประชุม
ร่วมกันเพ่ือสรุปผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 และ
จัดท า (ร่าง) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยน า
สรุปผลการจัดกิจกรรมและข้อเสนอแนะที่ได้จากการประชุมผู้น านักศึกษา 
มาประกอบการพิจารณา และกองพัฒนานักศึกษาได้น าเสนอ (ร่าง) แผนการ

1.5-6(1) แผนกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ปี 2562 
1.5-6(2) รายงานการประชุม
รองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและผู้รับผิดชอบงาน
กิจการนักศึกษา ครั้งที่ 
1/2562 วันที่ 29 พฤษภาคม 
2562 (วาระที่ 4.2) 
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ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน หลักฐำน 
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ต่อที่ประชุมรองคณบดีฝ่าย
กิจการนักศึกษาและผู้รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา เพ่ือพิจารณา 
     3. ที่ประชุมรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและผู้รับผิดชอบงานกิจการ
นักศึกษา ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2562 วาระท่ี 4.2 แผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ได้ด าเนินการพิจารณา (ร่าง) 
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ซึ่งจัดท าโดยผู้น า
นักศึกษา โดยพิจารณาร่วมกับผลการประเมินความส าเร็จของแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2561 ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบ 
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยให้เพ่ิมกิจกรรม
เกี่ยวกับจิตอาสา ได้แก่ กิจกรรมจิตอาสาในโครงการสักการะพระยาพิชัย 
ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์ กิจกรรมจิตอาสาในการแข่งขันกีฬาระหว่างคณะ 
กิจกรรมจิตอาสาในงานเดิน-วิ่งประเพณีเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย 
กิจกรรมจิตอาสาในงานวันเด็กแห่งชาติ เพ่ือพัฒนาให้นักศึกษามีอัตลักษณ์
ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด (เอกสารหมายเลข 1.5-6(2)) 

 
 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษำระดับปริญญำตรี 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนประเมินตนเอง         

 6 ข้อ  6 ข้อ บรรลุ  5 คะแนน 

 
สรุปผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ องค์ประกอบที่ 1 
จุดเด่น 

1. หลักสูตรผ่านการประเมิน 71 หลักสูตร จากทั้งหมด 71 หลักสูตร คิดเป็นร้อยละ 100 
2. มีการให้บริการนักศึกษาหลายๆ ด้าน และการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาหลากหลายโครงการ 

จุดที่ควรพัฒนำ 
1. เพ่ิมคุณวุฒิปริญญาเอกของอาจารย์ 
2. เพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 

 
 
 
 



83 
 

 

องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย 
 
ตัวบ่งช้ีที่  2.1  ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

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 
 
เกณฑ์มำตรฐำน 

ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน 

1 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค ์

2 สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้                                                                                                                                                     
- ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้

ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ 

เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด

แสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

3 จัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
4 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ

หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ                   
งานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  

5 มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น 

6 มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร 
1      จากพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ได้ก าหนดให้

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ที่มี        
พันธกิจหลักในการสอน วิจัย ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์จึงได้จัดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นหน่วยงานเทียบเท่า
คณะเพ่ือท าหน้าที่เป็นหน่วยบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ซึ่งใน
การด าเนินการเพ่ือการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย สถาบันวิจัย
และพัฒนามีการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย คือระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัย ที่แสดงอยู่หน้าเว็ปไซด์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
(เอกสารหมายเลข 2.1-1 (1)) ซึ่งเป็นระบบที่จัดท าขึ้นเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
งานวิจัยของบุคลากร และสร้างเครือข่ายการสื่อสารกับนักวิจัย ขับเคลื่อน
ระบบโดยการสื่อสารผ่านทางระบบอีเมล์ เพ่ือให้ระบบมีการเคลื่อนไหว     
อย่างต่อเนื่อง โดยระบบสารสนเทศการวิจัยดังกล่าว จะประกอบด้วยข้อมูล
เกี่ยวกับ  
     (1) การบริหารงานวิจัย  
     (2) การสนับสนุนด้านทุนวิจัย  
     (3) การสนับสนุนด้านแหล่งทุนวิจัย และ  
     (4) รายงานโครงการวิจัย  
     โดยระบบดังกล่าวมีประโยชน์ ดังนี้  
     1. รวบรวมข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์  
     2. เกิดศูนย์กลางข้อมูลส าหรับการจัดเก็บเอกสารงานวิจัยและเผยแพร่
เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์  
     3. มีระบบบริหารจัดการข่าวสารที่เลือกผู้รับได้ตามโครงสร้างการบริหาร
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  
     4. มีระบบสื่อสารอัตโนมัติส าหรับการขับเคลื่อนฐานข้อมูลให้มีความ
น่าสนใจอยู่เสมอ  
     5. สมาชิกหรือนักวิจัย สามารถเข้าใช้ระบบ และได้ผลประโยชน์จากการ
ใช้ระบบ  
     6. ส่งเสริมการสร้างความเข้มแข็งในกระบวนการวิจัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์  
     นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ยังได้มีการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการวิจัยและการจัดการข้อมูลแบบมีส่วนร่วม ชื่อศูนย์จัดการ

2.1-1(1) เว็ปไซด์สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์   
2.1-2(2) ศูนย์จัดการข้อมูล
งานวิจัยเพื่อท้องถิ่น
http://lrdsystem.com/ 
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ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร 
งานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น (เอกสารหมายเลข 2.1-2 (2)) ที่รวบรวมข้อมูลทั้งในส่วน
ของสถานการณ์ปัญหาพ้ืนที่และนวัตกรรม องค์ความรู้ ชุดความรู้ โดยเฉพาะ
ระบบการจัดการข้อมูลเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่มหาวิทยาลัยและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพหลักเชื่อมภาคีที่เกี่ยวข้องเพ่ือการน า
ใช้และพัฒนาต่อเนื่องตัวอย่างส าคัญ คือ ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการวิจัยและ
พัฒนาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือเป็นศูนย์กลางของเครือข่าย     
ในการสะสมองค์ความรู้และข้อมูลสถานการณ์ปัญหาและความต้องการของ
พ้ืนที่ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนดยุทธศาสตร์ 
แผนงาน โครงการที่สนองต่อปัญหาความต้องการในชุมชนท้องถิ่นของต าบล 
นอกจากนี้ภาคีท่ีเกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยจัดการความรู้และวิจัยชุมชนระดับ
ต าบล (TRMU) ยังสามารถเชื่อมข้อมูลใช้ในการพัฒนาโครงการเพ่ือขอ
สนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนเพ่ิมจากภายนอกได้อย่างหลากหลาย     
โดยมีนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเขียนและพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลของเครือข่ายมหาวิทยาลัยทั้ง 10 แห่งร่วมเป็นทีมพัฒนาโปรแกรม
ให้สามารถเพ่ิมความสมบูรณ์และขยายผลต่อไปในอนาคตได้อย่างเป็นระบบ 
ซึ่งการด าเนินงานดังกล่าวเป็นการด าเนินงานภายใต้ชุดโครงการวิจัยและ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยการสนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือพัฒนาฐานข้อมูล
เพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Database) ในเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและ
เชื่อมโยงข้อมูลของภาคีเครือข่ายเพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ประกอบด้วย
ฐานข้อมูล 4 ด้าน คือ  
     1) การพัฒนาโจทย์วิจัยคุณภาพ ประกอบด้วย หัวข้อปัญหา พ้ืนที่            
ผู้ประสาน นักวิจัยที่เก่ียวข้อง ผู้เชี่ยวชาญที่แนะน า  
     2) ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ ประกอบด้วย ค้นหาและแสดง 
ความสัมพันธ์ ได้แก่ ปัญหา งานวิจัย นักวิจัย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประสาน พ้ืนที่ที่
พบปัญหา  
     3) ระบบสนับสนุนการใช้ประโยชน์ ประกอบด้วย ปัญหาที่ด าเนินการ 
งานวิจัยที่สนับสนุน นักวิจัยร่วม ผู้ เชี่ยวชาญ พ้ืนที่ด าเนินการ ผลการ
ด าเนินการ และข้อเสนอแนะ และ  
     4) ระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย กลุ่มปัญหา กลุ่มงานวิจัย กลุ่มนักวิจัย 
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มพ้ืนที่ และกลุ่มอ่ืน ๆ ซึ่งมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ที่เป็นแกนน าน าร่องในการด าเนินงานแล้ว 10 แห่ง ได้แก่ มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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ล าปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ        
สุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยองค์กรณ์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครปฐม 

2      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ ในประเด็นต่อไปนี้ 
     1. มีสถาบันวิจัยและพัฒนา (เอกสารหมายเลข 2.1-2(1)) เป็นหน่วยงาน
หลักในการบริหารจัดการงานวิจัยในภาพรวมของมหาวิทยาลัยซึ่งสถาบันวิจัย
และพัฒนาเป็นส่วนราชการที่เทียบเท่าระดับคณะในมหาวิทยาลัยตามการ
แบ่งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 23 มิถุนายน 2549 
ท าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจเพ่ือรองรับการด าเนินการตามระบบการจัดการ
งานวิจัยและพัฒนาให้มีประสิทธิภาพได้แก่ การบริหารจัดการด้านการวิจัย 
การส่งเสริมสนับสนุนการวิจัย การฝึกอบรม การบริการวิชาการเป็นกลไก
หลักของมหาวิทยาลัยในการเชื่อมต่อกับกลไกระดับคณะคือ หน่วยจัดการ
งานวิจัย ที่ท าหน้าที่เชื่อมข้อมูลสถานการณ์ปัญหาจากพ้ืนที่เพ่ือการวิจัยและ
ปฏิบัติพันธกิจขององค์กรแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วมกับเครือข่ายองค์กร
ภาคี  ผ่ านหน่วยจัดการความรู้ และวิจั ยชุมชน ( Tambon Research 
management Unit : TRMU) เกิดกลไกการท างานของแกนน าชุมชน       
เพ่ือการจัดการตนเองและการเชื่อมโยงผลจากการวิจัยและบริการวิชาการ
ของคณาจารย์ ส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนให้เกิดความเข้มแข็งสามารถ
พ่ึงตนเองได้อย่างยั่งยืน  
     นอกจากนี้สถาบันวิจัยและพัฒนายังได้จัดตั้งศูนย์บูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม (เอกสารหมายเลข 2.1-2(2)) เพ่ือท างาน      
เชิงรุกเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เป็นศูนย์ประสานงานเพ่ือ
การบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน หน่วยงานภาคี และเครือข่ายที่
เกี่ยวข้องและเป็นศูนย์ประสานการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
เพ่ือพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับสังคมในเขตพ้ืนที่บริการ 
(อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน และสุโขทัย) 2) เป็นศูนย์รวบรวมสารสนเทศ องค์ความรู้
นวัตกรรม งานวิจัย เพ่ือพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับ
สังคม และ 3) เป็นศูนย์ประสานงานเพ่ือการพัฒนากลไกและระบบสนับสนุน
การวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
กับสังคม  

2.1-2 (1) เว็ปไซด์สถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 
http://research.uru.ac.th/
svphome/index.php 
2.1-2 (2) ประกาศจัดตั้งศูนย์
บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ 
2.1.-2 (3) สัญญาทุนการ
ด าเนินงานกับแหล่งทุนภายใน
และภายนอก 
2.1.-2 (4) แบบบันทึกลงนาม
ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย 
2.1.-2 (5) เวปไชต์ส านัก    
วิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 
http://library.uru.ac.th/in
dex.html 
2.1-2 (6) ข้อมูลสารสนเทศ
งานวิจัย สถาบันวิจัยและ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์
http://research.uru.ac.th/
svphome/index.php  
2.1-2 (7) รายชื่อผู้น า
บุคลากรวิจัย 
2.1-2(8) เอกสาร
ประกอบการจัดประชุมเวที
น าเสนองานวิจัยเชิงพ้ืนที่โดย
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     ด าเนินการในรูปแบบของคณะกรรมการ โดยมีรองอธิการบดีฝ่ายพันธกิจ
สัมพันธ์เป็นประธานด าเนินงาน มีรองผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
เป็นเลขานุการ มีทีมวิชาการที่เป็นอาจารย์จากแต่ละคณะ หน่วยงาน         
ในมหาวิทยาลัยเป็นทีมวิชาการในการขับเคลื่อนงานด้านวิชาการตามศาสตร์
และสาขาที่ตนเองมีความถนัดและเชี่ยวชาญ มีบทบาทในการเชื่อมเครือข่าย
เพ่ือการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์ ทั้งหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
(ระดับมหาวิทยาลัย คณะ หลักสูตร หน่วยงานสนับสนุน) และหน่วยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีบทบาทส าคัญดังนี้ 1. เชื่อมโยงการสนับสนุน
จากแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก 2. สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม งานวิจัย 
เพ่ือชุมชนท้องถิ่น 3. บริการวิชาการเพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในชุมชนท้องถิ่น 4. บูรณาการพันธกิจ บูรณาการศาสตร์ และสร้าง
การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม 5. สร้างผู้เชี่ยวชาญ 
พัฒนานักวิชาการรุ่นใหม่ และเชื่อมโยงภาคีสนับสนุนวิชาการด้านการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น 6. พัฒนาระบบสนับสนุนด้านวิชาการ โดยการสร้างฐานข้อมูล 
กลไกภายใน/ภายนอก พื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสื่อสารสาธารณะ รวมทั้ง
การจัดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพ สถานการณ์ปัญหา 
และความต้องการของหน่วยงาน/องค์กร เพ่ือให้เกิดกลไกเชิงระบบที่เป็น
ภาพรวมการขับเคลื่อนงานที่มีความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างเป็นรูปธรรมและ
ยั่งยืน 
      โดยมีรูปธรรมผลงานที่แสดงถึงศักยภาพในการเป็นกลไกการจัดการ
งานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยกับภาคีเครือข่ายให้ได้ใช้
ประโยชน์เพือ่การพัฒนาในพื้นที่ (เอกสารหมายเลข 2.1-2 (3))  ดังนี้  
     1. เป็นจุดจัดการในการประสานงานเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงาน
โครงการวิจัยและบริการวิชาการในรูปแบบพันธกิจสัมพันธ์กับสังคมทั้งที่เป็น
ทุนภายในมหาวิทยาลัยและทุนภายนอกมหาวิทยาลัยโดยศูนย์บูรณาการพันธ
กิจสัมพันธ์มีหน้าที่ในการสนับสนุนการด าเนินงานโครงการในเชิงยุทธศาสตร์ 
การประสานงาน การบริหารจัดการกลาง และหนุนการขับเคลื่อนงานในชุด
โครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้โดยมีกิจกรรม    
ที่ส าคัญ ดังนี้ 1.1 สนับสนุนกลไกการท างานของภาคีเครือข่ายโดยการ
ออกแบบการท างานที่ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏกับภาคีเครือข่ายได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการบริหารงานโครงการวิจัยและก าหนดแนวทางการขับเคลื่อนงาน 
1.2 สนับสนุนการเพ่ิมขีดความสามารถ (Capability Building) บุคลากรของ

สถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือ
กับชุมชนท้องถิ่นโดย 
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
2.1-2(9)) ค าสั่งไปราชการ
เพ่ือเข้าร่วมกิจกรรมการ
ประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้ง
ที่ 5 ” 
2.1-2(10)) เอกสาร
ประกอบการน าเสนองานวิจัย
เชิงพ้ืนที่โดยสถาบันวิชาการ
คู่ความร่วมมือกับชุมชน
ท้องถิ่น 
2.1-2(11)) เอกสาร
ประกอบการจัดประชุม
ปฏิบัติการเพ่ือเสริมสมรรถนะ
การทบทวนวรรณกรรมอย่า 
งมีระบบ 
(SystematicReview) และ
การสังเคราะห์งานวิจัยสู่การ
ใช้ประโยชน์ 
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มหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่ายด้านการวิจัยโดยการพัฒนาชุดความรู้ คู่มือ 
เครื่องมือการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนางานวิจัยเชิงพ้ืนที่  และหลักสูตรเพ่ือเป็น
แนวทางในการเสริมสมรรถนะด้านวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ให้มหาวิทยาลัย
และภาคีเครือข่ายได้น าไปปรับใช้ตามบริบท 1.3 พัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือพัฒนา
เชิงพ้ืนที่ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและเชื่อมโยงข้อมูลของภาคี
เครือข่ายเพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกัน 1.4 ติดตามประเมินเพ่ือเสริมพลังการ
วิจัยเชิ ง พ้ืนที่ของภาคี เครือข่าย และ 1.5 การสังเคราะห์นวัตกรรม             
องค์ความรู้เพ่ือการต่อยอดขยายผลและใช้ประโยชน์ทั้งเชิงพ้ืนที่และเชิง
นโยบาย ได้แก่  1) โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นศูนย์จัดการ
เครือข่ายสุขภาวะชุมชน (ศจค.) จ านวน  2 แห่ง ได้แก่ อบต.บัวใหญ่ และ
อบต.เจดีย์ชัย จังหวัดน่าน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเครือข่าย จ านวน 
40 แห่ง) 2) การพัฒนาสมรรถนะผู้น าบุคลากรวิจัยเพ่ือการพัฒนาระบบ
บริหารงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏกับสังคม ชุมชน
ท้องถิ่น (ปี 2561 – 2562) โดยประยุกต์ใช้หลักสูตรเสริมสมรรถนะผู้น า
บุคลากรวิจัยเชิงพ้ืนที่ผ่านการสร้างงานวิจัยเพ่ือชุมชน สังคม ท้องถิ่นตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการสนับสนุนของส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) 3) มีความร่วมมือกับส านักพัฒนาภาคีสัมพันธ์และ
วิเทศสัมพันธ์ (สภส.) ในการด าเนินโครงการสนับสนุนด้านวิชาการของภาคี
เครือข่ายสุขภาวะภาคเหนือ (ปี 2561) เพ่ือเป็นกลไกทางวิชาการสนับสนุน
การขับเคลื่อนงานของภาคีเครือข่ายสุขภาวะภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด 4)   
.โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการผลิตทุเรียนหลงลับแล-หลินลับแลใน
ระบบวนเกษตรเพ่ือความมั่นคงทางด้านเกษตรและอาหารของจังหวัด
อุตรดิตถ์  (2560 – 2561) 5) โครงการสังเคราะห์ผลงานวิจัยและเสริมพลัง
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นน่าอยู่  (2559 – 2562) 
5) โครงการจัดการความรู้และเสริมพลังเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ       
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นน่าอยู่ (2558 – 2561) 6) โครงการวิจัยและพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (2558 – 2561)          
7) โครงการศูนย์นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (SPOKE) ระยะที่ 
1 และ 8) การสานพลังภาคีเครือข่ายสร้างนวัตกรรมพัฒนาการอ่านออกเขียน
ได้เพ่ือส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาวะท่องเที่ยวสร้างสรรค์ 8) โครงการ
ประเมินสถานภาพองค์ความรู้สู่การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์           
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     2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือให้เกิดการบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยอย่างมีส่วนร่วมกับทุกภาคส่วน ได้แก่ MOU กับ
หน่วยงานระดับจังหวัดและระดับอ าเภอทั้ง 9 อ าเภอของจังหวัดอุตรดิตถ์เพ่ือ
การพัฒนาจังหวัด MOU กับ อปท.คู่ความร่วมมือเพ่ือการขับเคลื่อนนโยบาย
สาธารณะของเครือข่ายระดับจังหวัดของจังหวัดน่าน และจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบบูรณาการ พ.ศ. 2561 – 2563 โครงการอ่างเก็บ
น้ าห้วยน้ ารี (เอกสารหมายเลข 2.1-2(4)) 
             2. มีส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ (เอกสาร
หมายเลข 2.1-2(5)) ที่เป็นแหล่งในการศึกษาค้นคว้าในการด าเนินงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ ด าเนินการภายใต้วิสัยทัศน์ “เป็นหน่วยงานสนับสนุน    
ทางวิชาการหลักของมหาวิทยาลัย ที่ ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศ            
ที่หลากหลายรูปแบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ ตรงตาม
ความต้องการของผู้ใช้บริการและมาตรฐานสากล เพ่ือสนับสนุนการเรียนการ
สอนและการวิจัยของมหาวิทยาลัย รวมทั้งสนับสนุนการศึกษาค้นคว้าด้วย
ตนเอง และเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมด้าน สารสนสนเทศในการเข้าสู่การ
เป็นประชาคมอาเซียน และเชื่อมโยงกับแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย รวมถึงท้องถิ่น ภายใต้หลักการพ่ึงพาตนเองตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” 
     3. มีระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศที่สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ทั้งของหน่วยงานระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ซึ่งระบบ
สารสนเทศดังกล่าวจะปรากฏอยู่หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานระดับคณะ และ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่เป็นระบบสารสนเทศกลางของมหาวิทยาลัย  
(เอกสารหมายเลข 2.1-2(6)) 
     4. มีกิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ดังนี้  
     4.1 จัดกิจกรรมเสริมสมรรถนะด้านการวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ให้กับ
ผู้น าบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่ายผ่านการปฏิบัติการจริง
ในโครงการวิจัยประเมินสถานภาพองค์ความรู้สู่การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 
ได้แก่ การเสริมสมรรถนะด้านการจัดการข้อมูลเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเชิง
พ้ืนที่ การเสริมสมรรถนะด้านการจัดท าแผนที่ทิศทางการวิจัยและยุทธศาสตร์
การวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์  โดยมีผู้น าบุคลากรนักวิจัยระดับ
คณะกับภาคีคู่ความร่วมมือ เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 60 คน (เอกสาร
หมายเลข 2.1-2 (7))   
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     4.2 จัดเวทีน าเสนองานวิจัยเชิงพ้ืนที่โดยสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือ
กับชุมชนท้องถิ่นโดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ระหว่างวันที่ 31 
มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องประชุมราชนครินทร์ อาคาร 100 ปี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอวไลยอลงกรณ์ฯ ปทุมธานี กิจกรรมหลักภายในงาน 
ได้แก่ การสรุปภาพรวมผลการด าเนินงานชุดโครงการวิจัยและพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นน่ าอยู่  โดย เครือข่ ายมหาวิ ทยาลัยราชภัฏ เวทีอภิปราย : 
ประสบการณ์ความส าเร็จวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ของเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เวทีอภิปราย และน าเสนอผลงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ โดยแบ่ง
ออกเป็น 5 ประเด็น ประกอบด้วย 1) ประเด็นการดูแลสุขภาพ 2) ประเด็น
เกษตรอาหารปลอดภัย 3)ประเด็นการพัฒนาเด็กและเยาวชน 4) ประเด็น
เศรษฐกิจชุมชน และ 5) ประเด็นการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม โดยการจัด
งานในครั้ งนี้มีนักวิจัยและคู่ความร่วมมือจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยวไลยอลงกรณ์ฯ และมหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ เข้าร่วมภายในงาน (เอกสารหมายเลข 2.1-2(8)) 
        4.3  สนับสนุนให้นักวิจัย บุคลากรของมหาวิทยาลัยฯ ได้เข้าร่วมใน
การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 5 ”          
สหวิชาการกับการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนตาม
ศาสตร์พระราชา  ซึ่ งจั ดขึ้ น ระหว่ างวันที่  2 – 5 ธั นวาคม 2561 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังวัดเพชรบุรี โดยภายในงานครั้งนี้ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.วจี ปัญญาใสและคณะท างาน ได้น าผลการด าเนินจาก
โครงการสานพลังภาคีเครือข่ายสร้างนวัตกรรมพัฒนาทักษะการอ่านออก
เขียนได้ เพ่ือส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาวะ เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงาน
ครั้งนี้ด้วย และในโอกาสนี้ได้มีการมอบโล่รางวัล "นักวิจัยดีเด่น" ให้กับนักวิจัย
จากมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์อดุลย์ พุกอินทร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชา เทคโนโลยีอุตสาหการ เข้ารับ
คัดเลือกให้เป็นนักวิจัยดีเด่น รับโล่และประกาศเกียรติคุณจากผู้แทนองค์
มนตรีในครั้งนี้ด้วย (เอกสารหมายเลข 2.1-2(9)) 
     4.4 จัดกิจกรรมเพ่ือน าเสนองานวิจัยเชิงพ้ืนที่โดยสถาบันวิชาการคู่ความ
ร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2561 ภายใต้ชุด
โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราช
ภัฏภายใต้แนวคิด “มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือของชุมชนท้องถิ่น”โดยมี
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 5 แห่ง จาก 4 ภูมิภาค และองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นท่ีเป็นคู่ความร่วมมือ 210 แห่ง ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศน าร่อง
ด าเนินงาน โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างคน สร้างงาน สร้างเครือข่ายกับ
มหาวิทยาลัยและภาคีจากทุกภูมิภาค ให้เกิดกลไกเชิงระบบที่พัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นต่อเนื่องโดยใช้งานวิจัยเป็นเครื่องมือเชื่อมประสานสร้างคน สร้างการ
เรียนรู้ สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมการบริหารงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ 
ให้กับมหาวิทยาลัยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพ้ืนที่บริการของ
มหาวิทยาลัยนั้น ๆ การน าเสนอผลงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ทั้งภาคบรรยายและ
นิทรรศการ จ านวน 428 เรื่อง แบ่งเป็น 5 ประเด็น คือ ประเด็นเศรษฐกิจ 
108 เรื่อง ประเด็นอาหารปลอดภัย 45 เรื่อง ประเด็นการดูแลสุขภาพ 81 
เรื่อง ประเด็นการจัดการขยะ 118 และประเด็นการพัฒนาเด็กและเยาวชน 
46 เรื่อง และเวทีสะท้อนมุมมองการด าเนินงานและแนวทางการขับเคลื่อน
งานสถาบันวิชาการคู่ความร่วมมือชุมชนท้องถิ่น (เอกสารหมายเลข 2.1-
2(10))  
     4.5 จัดประชุมปฏิบัติการเพ่ือเสริมสมรรถนะการทบทวนวรรณกรรม
อย่างมีระบบ (Systematic Review) และการสังเคราะห์งานวิจัยสู่การใช้
ประโยชน์ส าหรับนักวิ จั ยของมหาวิทยาลัยและภาคี เครือข่ ายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง วันที่ 29 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมเอบีน่า 
กรุงเทพมหานคร (เอกสารหมายเลข 2.1-2(11)) 
      4.6 จัดประชุมเพ่ือน าเสนอข้อเสนอเชิงนโยบายด้านพันธกิจสัมพันธ์ของ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏคู่ความร่วมมือชุมชนท้องถิ่นชุดโครงการวิจัย
เพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่โดยเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยการ
สนับสนุนของส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)        
โดย เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง ระหว่างวันที่ 3-4 กรกฏาคม 
2562 ณ ห้องประชุมศูนย์สารนิเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในเวทีการ
ประชุมวิ ชาการระดับชาติ  The 6th Engagement Thailand Annual 
Conference 2019 พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชา เพ่ือสร้างคุณค่า
และพัฒนาชุมชนท้องถิ่ นอย่ า งยั่ ง ยืน  Engagement with the King's 
Philosophy for Highly Valued and Sustainable Local Development  
เพ่ือน าเสนอผลการพัฒนาต่อข้อเสนอเชิงนโยบายด้านพันธกิจสัมพันธ์ของ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏคู่ความร่วมมือชุมชนท้องถิ่นที่ได้จากการ
สังเคราะห์การด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยคู่ชุมชนท้องถิ่น   
     4.7 จัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ราชภัฏอุตรดิตถ์วิจัย 
2561 : นวัตกรรมการวิจัยบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ สู่การพัฒนาท้องถิ่น
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ยั่ ง ยื น  (Innovative Research and Engagement for Sustainable 
Community Development) ร ะ ห ว่ า ง วั น ที่  2-3 สิ ง ห า ค ม  2561 
งบประมาณทั้งสิ้น 3,202,000 บาท  (เอกสารแนบ หมายเลข 2.1-4(8)      
การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “ นวัตกรรมการวิจัยบูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์ สู่การพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน” ซึ่งรวมทั้งการน าเสนอผลงานด้าน “FMS 
พันธกิจสัมพันธ์ เพ่ือสร้างสรรค์สังคม” และการน าเสนอผลงานด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งสิ้น 55 ผลงาน ซึ่งได้รวมไว้ในเล่มบทคัดย่อ
และก าหนดการน าเสนอในการประชุมวิชาการเพ่ือใช้ประกอบการน าเสนอ
และประชุมวิชาการไว้ทั้งหมด (เอกสารหมายเลข 2.1-2(13)) 

3      มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์     
โดยจัดสรรงบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยตามประกาศ   
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง กรอบวงเงินการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายจากเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 2557 จ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 ของงบประมาณรายจ่ายของเงินรายได้เพ่ือเป็นกองทุนวิจัยส าหรับบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (เอกสารหมายเลข 
2.1-3(1)-(2)) และนอกจากนี้มหาวิทยาลัยยังได้จัดสรรงบประมาณแผ่นดิน   
ในแต่ละปีงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนให้แก่บุคลากร ในการท าการวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ โดยในปี 2561 ทางมหาวิทยาลัยได้จัดสรร “งบประมาณ
แผ่นดิน” ออกเป็น 3 แผนบูรณาการคือ   
     1. แผนบูรณาการการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมในอุตสาหกรรม
ยุทธศาสตร์และเป้าหมายของประเทศ งบประมาณ 572,200 บาท  
     2. แผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาหรือสร้างความ
เข้มแข็งด้านสังคม ชุมชน ความมั่นคง และคุณภาพชีวิตประชาชนตาม
ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยแบ่งออกเป็น 2 กิจกรรมคือ  
          2.1 กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาเพ่ือความมั่นคง สังคม และการ
พัฒนาที่ยั่งยืน งบประมาณ 920,000 บาท และ  
          2.2 การจัดการความรู้การวิจัย เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาชุมชนและ
สังคม และเพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ งบประมาณ 8,455,900 บาท    
     3. แผนบูรณาการการวิจัยและพัฒนาเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ที่มี
ศักยภาพ แบ่งออก 2 กิจกรรม   
         3.1 การวิจัยพื้นฐานเพื่อสร้างสะสมองค์ความรู้ทางด้านวิชาการเชิงลึก
ที่มีศักยภาพตามสาขาการวิจัย งบประมาณ 1,179,000 บาท 

2.1-3 (1) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง กรอบวงเงินการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายจากเงิน
รายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
2557 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 
2556 
2.1-3 (2) ประกาศการให้ทุน
สนับสนุนทุนวิจัยจากกองทุน
วิจัยประจ าปีงบประมาณ 
2557 
2.1-3 (3) ประกาศการให้ทุน
สนับสนุนทุนวิจัยจาก
งบประมาณแผ่นดินประจ าปี
งบประมาณ 2561 
2.1-3 (4) สัญญารับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
งบประมาณแผ่นดินประจ าปี
งบประมาณ  2561 
2.1-3 (5) สัญญารับ
ทุนอุดหนุนการวิจัยจาก
กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏอุตรดิตถ์  ประจ าปี
งบประมาณ 2561   
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          3.2 การวิจัยประยุกต์เชิงลึกหรือต่อยอดเพ่ือน าไปใช้แก้ไขปัญหาการ
ด าเนินของหน่วยงาน งบประมาณ 4,984,100 บาท 
      รวมงบประมาณที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน        
ทั้งสิ้น 16,111,200 บาทถ้วน (เอกสารหมายเลข 2.1-3(4))  
      ส าหรั บ งบประมาณ “ทุน อุดหนุนการวิ จั ยจากกองทุนวิ จั ย ” 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ในปี 2561 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรทุนอุดหนุน
ไปในวงเงิน 6,236,700 บาทถ้วน (เอกสารหมายเลข 2.1-3(5)) 

4      มหาวิทยาลัยได้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยในเวทีการประชุมวิชาการและการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ โดยได้สนับสนุนงบประมาณให้หน่วยงานระดับคณะเพ่ือเป็นงบ
พัฒนาบุคลากร (เอกสารหมายเลข 2.1-4(1)) และนอกจากนี้มหาวิทยาลัย    
ยังได้รางวัลจูงใจส าหรับบุคลากรเพ่ือการเผยแพร่ผลงานวิจัย ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง การให้รางวัลตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (เอกสารแนบ 
หมายเลข 2.1-4(2)) และการจัดให้มีโครงการการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ราชภัฏอุตรดิตถ์วิจัย 2561 : นวัตกรรมการวิจัยบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์ สู่การพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน ( Innovative Research and 
Engagement for Sustainable Community Development) ร ะหว่ า ง
วันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 งบประมาณทั้งสิ้น 3,202,000 บาท (เอกสารแนบ 
หมายเลข 2.1-4(3)) การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “นวัตกรรมการ
วิจัยบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ สู่การพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน” ซึ่งรวมทั้งการ
น าเสนอผลงานด้าน “FMS พันธกิจสัมพันธ์ เพ่ือสร้างสรรค์สังคม” และการ
น าเสนอผลงานด้านความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งสิ้น 55 ผลงาน ซึ่งได้
รวมไว้ในเล่มบทคัดย่อและก าหนดการน าเสนอในการประชุมวิชาการเพ่ือใช้
ประกอบการน าเสนอและประชุมวิชาการไว้ทั้งหมด (เอกสารหมายเลข 2.1-
4(4)-(5)) 

2.1-4 (1) รายละเอียด
งบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2559 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
2.1-4 (2) ประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่อง                         
การให้รางวัลการตีพิมพ์                 
ในวารสารวิชาการ 
2.1-4 (3) สรุปรายงานผล
โครงการการประชุมวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติ ราช
ภัฏอุตรดิตถ์วิจัย 2561 : 
นวัตกรรมการวิจัยบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์ สู่การพัฒนา
ท้องถิ่นยั่งยืน  
(Innovative Research and 
Engagement for 
Sustainable Community 
Development)   
 2.1-4 (4) เล่มรายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับชาติราชภัฏวิจัย 2561 
“ นวัตกรรมการวิจัยบูรณา
การพันธกิจสัมพันธ์ สู่การ
พัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน” 
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2.1-4 (5) เล่มรายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการ
ระดับนานาชาติ ทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม    

5      มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญ
และก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรือ         
งานสร้างสรรค์ดีเด่น โดยผ่านการด าเนินงานของศูนย์บูรณาการพันธกิจ
สัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ด าเนินงานตามบทบาทการเป็นแกน
ประสานการด าเนินงานพันธกิจสัมพันธ์ระดับมหาวิทยาลัย (Engagement 
Cluster) โดยมีกิจกรรมส าคัญ ดังนี้  
     1.1) สนับสนุนการพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานพันธกิจ
สัมพันธ์ระดับคณะโดยมีตัวอย่างรูปธรรมผลงาน คือ สนับสนุนทุนวิจัยเพ่ือ
ประเมินสถานภาพองค์ความรู้สู่การพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยก าหนดให้ทุก
คณะมีพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือออกแบบระบบและกลไกการท างานในระดับ
อ าเภอเพ่ือใช้ข้อมูลเป็นฐานในการก าหนดกรอบการขับเคลื่อนนโยบาย 
แผนงาน และโครงการระดับคณะและหน่วยงานโดยมีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
จัดการความรู้ และเสริมสมรรถนะด้านการวิจัยและพัฒนาเชิงพ้ืนที่ให้กับ
บุคลากรของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง (เอกสารหมายเลข 2.1-5(1)-(1))  
     1.2) จัดกิจกรรมเสริมสมรรถนะการวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือการขับเคลื่อนงาน
พันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยและภาคี (เอกสารหมายเลข 2.1-5 (2))  
     โดยมุ่งเน้นการเสริมทักษะและศักยภาพเฉพาะด้านการวิจัยเชิงพ้ืนที่
ให้กับแกนน าภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนของมหาวิทยาลัยและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นคู่ความร่วมมือในการขับเคลื่อนงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ตั้งแต่ต้นน้ า 
กลางน้ า และปลายน้ าได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยออกแบบ
กิจกรรมให้สอดคล้องกับระบบการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมหนุนเสริมตั้งแต่ต้นทาง ระหว่างทาง และ
ปลายทางโดยประยุกต์ใช้หลักสูตรเสริมสมรรถนะการวิจัยเชิงพ้ืนที่ที่มีการ
ปรับปรุงรูปแบบกิจกรรมให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของ
ผู้น าบุคลากรวิจัยเน้นโดยการเรียนรู้จากแบบปฏิบัติที่ดีและท าแผนแบบ        
มีส่วนร่วมและมีการสานพลังเครือข่ายเรียนรู้เพ่ือพัฒนาต่อเนื่อง โดยจุดเน้น
ของแต่ละหลักสูตร (เอกสารหมายเลข 2.1-5 (3)) มีดังนี้  

2.1-5 (1) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานโครงการประเมิน
สถานภาพองค์ความรู้สู่การ
พัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์  
2.1-5 (2) แผนปฏิบัติการ
โครงการประเมินสถานภาพ
องค์ความรู้สู่การพัฒนา
จังหวัดอุตรดิตถ์    
2.1-5 (3) หลักสูตรเสริม
สมรรถนะนักวิจัยเชิงพ้ืนที่ 4 
หลักสูตร 
2.1-5 (4) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง ผลการตัดสินรางวัล
ผลงานวิจัยเด่น ประเภท
นักศึกษา ประจ าปี 2561 
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     (1) การเสริมสมรรถนะนักจัดการข้อมูลเพ่ือการวิจัยเชิงพ้ืนที่ เน้นเสริม
สมรรถนะให้กับนักวิชาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคู่ความร่วมมือ
และนักวิชาการในมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยของมหาวิทยาลัย         
ให้สามารถในการจัดการและเชื่อมโยงข้อมูลเพ่ือจัดท า Research Mapping 
ทั้งในส่วนที่เป็นประเด็นปัญหาเพ่ือการวิจัย และประเด็นปัญหาเพ่ือการ
พัฒนาให้ตรงตามความต้องการของพ้ืนที่  
     (2) การเสริมสมรรถนะนักวิจัยเชิงพ้ืนที่ เน้นเสริมสมรรถนะให้นักวิชาการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏและนักวิชาการในพื้นที่ให้สามารถปฏิบัติการวิจัยเพ่ือ
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ได้ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทางโดยมีการน าใช้
ข้อมูล TCNAP RECAP ร่วมกับวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและความต้องการ
โดยบูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือการแก้ไขปัญหาและ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น ผลการด าเนินงานช่วยให้นักวิจัยได้เพ่ิมทักษะและ
ประสบการณ์การวิจัยเชิงพ้ืนที่ด้านการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ปัญหา   
เพ่ือการก าหนดโจทย์วิจัยเชิงพ้ืนที่ และการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเชิง
พ้ืนที่  
     (3) การเสริมสมรรถนะบริหารงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ เน้นเสริมสมรรถนะให้    
นักบริหารงานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีทักษะด้านการบริหารงานวิจัย
เพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เริ่มตั้งแต่การพัฒนาโจทย์วิจัย
และข้อเสนอโครงการวิจัยให้ชัดเจน การติดตามสนับสนุนการด าเนินงานวิจัย      
ให้ประสบความส าเร็จ และการเผยแพร่สู่ระบบและกลไกที่สามารถน า
ผลการวิจัยไปใช้และขยายผลได้ ผลการด าเนินงานดังกล่าวช่วยให้นักบริหาร
ได้เสริมทักษะกระบวนการในการบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ และได้แนว
ทางการพัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ระดับคณะ
เพ่ือการยกระดับคุณภาพงานวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของหน่วยงานระดับ
คณะ  
     (4) การเสริมสมรรถนะที่ปรึกษาวิชาการวิจัยเชิงพ้ืนที่ เน้นเสริมสมรรถนะ
ให้นักวิชาการที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยเชิง พ้ืนที่มีทักษะในการ             
ให้ค าปรึกษาเพ่ือสนับสนุนเชิงวิชาการและให้ค าปรึกษากระบวนการวิจัยเชิง
พ้ืนที่ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า และปลายน้ า ให้แก่ นักบริหารงานวิจัย นักวิจัย 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องให้บรรลุเป้าหมายการวิจัย ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งในระบบ
สนับสนุนและกลไกสนับสนุนการวิจัยเชิงพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย ผลการ
ด าเนินการดังกล่าวช่วยให้ที่ปรึกษาวิชาการวิจัยเชิงพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏอุตรดิตถ์ได้เสริมทักษะและฝึกประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาวิชาการ
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วิจัยเชิงพ้ืนที่ด้านการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยจากกรณีศึกษา และได้ฝึก
ปฏิบัติการจริงในการให้ค าปรึกษาวิชาการวิจัยกับนักวิจัยเพ่ือพัฒนาข้อเสนอ
โครงการวิจัยเชิงพ้ืนที่  
     (5) มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มี
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ดีเด่น โดยในแต่ละปีมหาวิทยาลัยจะมีการ
มอบรางวัลส าหรับผลงานวิจัยเด่น และนักวิจัยดีเด่น ให้ส าหรับนักวิจัย และ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
เป็นประจ าทุกปี (เอกสารหมายเลข 2.1-5(4)) 

6      มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สิน
ทางปัญญาของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ โดยได้มี
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ.2552 (เอกสารหมายเลข 2.1-
6(1)) ว่าด้วยการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา จัดตั้งคณะกรรมการที่มีอธิการ
เป็นประธาน และคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ      
ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา (เอกสารหมายเลข 2.1-6(2)) มีการจัดตั้ง
หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (เอกสาร
หมายเลข 2.1-6(3)) ซึ่งเป็นหน่วยงานในการรับผิดชอบ ดูแล บริหารจัดการ
ด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพ่ือสร้างกลไก    
ในการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยการสร้างเครือข่ายและความ
ร่วมมือภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมพัฒนาท้องถิ่น รวมไปถึงการ
พัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ของประเทศ ซึ่งด าเนินการโดยบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยที่ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา (เอกสารหมายเลข 2.1-6(4)) โดยจะท าหน้าที่ด าเนินการให้บริการ
สืบค้นฐานข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา การท าแผนที่สิทธิบัตร การยื่นจด
ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ เช่น การยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร     
การเผยแพร่งานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพออกสู่ เชิงพาณิชย์           
การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดไปจนถึงการใช้
ประโยชน์และการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับ
อนุมัติแล้ว และประสานงานการให้บริการด้านการจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญาและการจัดการเทคโนโลยีแก่หน่วยงาน บุคลากร นักศึกษา ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และสถาบันการศึกษาอ่ืนที่เ ข้าร่วมเป็น
เครือข่าย ตลอดจน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงผู้ประกอบการ 
และให้บริการสืบค้นฐานข้อมูล ด้านทรัพย์สินทางปัญญา การท าแผนที่
สิทธิบัตร การยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ เช่น การยื่นจด

2.1-6 (1) ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ว่าด้วยการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 
2552 
2.1-6 (2)ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
2.1-6 (3)ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง การจัดตั้งส านักงาน
หน่วยจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา มหาวิททยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 
2.1-6 (4) ใบอนุญาตเป็น
ตัวแทนสิทธิบัตร จากกรม
ทรัพย์สินทางปัญญา 
2.1-6 (5) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการกับ
ส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 



97 
 

 

ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร 
สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร การเผยแพร่งานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพ
ออกสู่เชิงพาณิชย์ การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอาทิ  เช่น 
ตลอดไปจนถึงการใช้ประโยชน์และการจัดสรรผลประโยชน์ที่ เกิดจาก
ทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับอนุมัติแล้ว นอกจากนี้ยังมีการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรโดยการส่งไปฝึกปฏิบัติ (On the Job Training) ในสถาบันการศึกษา
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (เอกสารหมายเลข 2.1-6(5)) ในการส่งบุคลากร        
ให้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริง เข้าร่วมการสัมภาษณ์อาจารย์ นักวิจัย การเจรจา
ต่อรองตลอดจนการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา เช่นการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การจัดท า
สัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิ สัมมนาและอบรมที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา และเปิดโอกาสให้บุคลากรที่รับผิดชอบดูแล     
เข้าร่วมทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เช่น หลักสูตรการการบริหารจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทางปัญญา      
การเจรจาต่อรอง Patent Search, Patent Landscape, Patent Mapping, 
Business Model และการอนุญาตให้ใช้สิทธิ เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนให้มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
ต่างๆ เพ่ือกลับมาพัฒนางานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ของมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ให้ความส าคัญต่อการ
ท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งภาคเอกชน
เสมอมา ในการสนับสนุนการด าเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยที่ความ
ร่วมมือดังกล่าวอาจอยู่ ในรูปของการท าวิจัยในลักษณะของ Contract 
Research และ Co-Research การถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เป็น
ผลจากการท าวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ การพัฒนาและ
ยกระดับขีดความสามารถของเอกชนในการท าวิจัย โดยผ่านการให้บริการ
ด้านการให้ค าปรึกษา แก้ไขปัญหา การฝึกอบรม สัมมนา และการพัฒนา
บุคลากร เป็นต้น โดยมีหน่ วยงานทั้ ง ในระดับคณะและศูนย์ /ส านัก              
ในมหาวิทยาลัย เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ Talent Mobility และหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ที่เป็นหน่วยงาน
หลักในการด าเนินการดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยให้ความช่วยเหลือสนับสนุน
ภาคเอกชนในการให้ค าปรึกษาแนะน าการน าผลงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยี
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ไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ และการท าวิจัยร่วมกับภาคเอกชน การบริหาร
จัดการโครงการต่างๆ และการให้งบสนับสนุนการด าเนินการเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ซึ่งมหาวิทยาลัยยังมี
ข้อตกลงความร่วมมือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ เช่น หอการค้าจังหวัด 
สภาอุตสาหกรรมจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด ชมรมและกลุ่มผู้ประกอบการ
ภาคอุตสาหกรรมต่างๆ ในการพัฒนาศักยภาพของภาคเอกชน/อุตสาหกรรม
ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

 
 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกกำรบริหำรและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนประเมินตนเอง         

6 ข้อ 6 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์  
ชนิดชองตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์กำรประเมิน  
         คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมิน (เงินสนับสนุนงานวิจัยหรือ     
งานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน) ของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 
 
ผลรวมของผลกำรประเมินเงินสนับสนุนงำนวิจัยของทุกคณะ 

คณะ ผลประเมิน 
1. เกษตรศาสตร์ 5 
2. ครุศาสตร์ 4.50 
3. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 
4. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 
5. วิทยาการจัดการ 5 
6. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 
7. วิทยาลัยนานาชาติ 5 
8. วิทยาลัยน่าน 5 

ผลรวมค่ำคะแนนของทุกคณะ 39.50 
จ ำนวนคณะทั้งหมด 8 

คะแนนที่ได ้ 4.94 
 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนประเมินตนเอง         

5 คะแนน 4.94 คะแนน ไมบ่รรลุ 4.94 คะแนน 
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ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ ปีกำรศึกษำ 2561 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ กษ. คศ. ทอ. มส. วจ. วท. วนช. วนน. 
1.การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.62 3.36 3.47 3.48 3.60 3.48 3.28 3.27 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 5 2.64 3.69 5 5 2.34 1.39 
1.3 อาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1.47 1.79 3.04 0.85 1.98 2.32 1.56 0.93 
1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 5 5 5 5 5 2.50 5 5 
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 5 5 5 5 5 4 3 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 5 5 5 5 5 5 5 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 4.18 4.19 4.03 3.84 4.26 3.88 3.53 3.10 
2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 5 5 5 5 4 5 4 5 

2.2 เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 5 4.50 5 5 5 5 5 5 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 5 5 5 5 3.47 5 3.44 1.95 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 5.00 4.83 5.00 5.00 4.16 5.00 4.15 3.98 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 4 5 3 5 5 5 5 5 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

4. การท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 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 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของคณะ 

5 5 5 5 5 5 5 5 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 5 5 5 5 5 5 5 5 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

เฉลี่ยทั้งหมด 4.55 4.59 4.40 4.46 4.47 4.48 4.12 3.89 
ระดับคุณภำพ ดีมำก ดีมำก ดี ดี ดี ด ี ดี ด ี
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ตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ผลลัพธ์ 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนนที่ได้ในระดับสถาบันเป็นค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยของทุกคณะและหน่วยงานวิจัยในสถาบัน 
สูตรกำรค ำนวณ 

 
คะแนนที่ได้ =    ผลรวมของคะแนนผลการประเมินผลงานทางวิชาการของทุกคณะและหน่วยงานวิจัย 

จ านวนคณะและหน่วยงานวิจัยทั้งหมดในสถาบัน 
  
ผลรวมของผลกำรประเมินผลงำนทำงวิชำกำรของทุกคณะ 

คณะ ผลประเมิน 
1. เกษตรศาสตร์ 5 
2. ครุศาสตร์ 5 
3. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 5 
4. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 5 
5. วิทยาการจัดการ 3.47 
6. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 
7. วิทยาลัยนานาชาติ 3.44 
8. วิทยาลัยน่าน 1.95 

ผลรวมค่ำคะแนนของทุกคณะ 33.86 
จ ำนวนคณะทั้งหมด 8 

คะแนนที่ได ้ 4.23 

 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงำนวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนประเมินตนเอง         

4.50 คะแนน 4.23 คะแนน ไมบ่รรลุ 4.23 คะแนน 
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ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ ปีกำรศึกษำ 2561 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ กษ. คศ. ทอ. มส. วจ. วท. วนช. วนน. 
1.การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.62 3.36 3.47 3.48 3.60 3.48 3.28 3.27 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 5 2.64 3.69 5 5 2.34 1.39 
1.3 อาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1.47 1.79 3.04 0.85 1.98 2.32 1.56 0.93 
1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 5 5 5 5 5 2.50 5 5 
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 5 5 5 5 5 4 3 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 5 5 5 5 5 5 5 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 4.18 4.19 4.03 3.84 4.26 3.88 3.53 3.10 
2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 5 5 5 5 4 5 4 5 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5 4.50 5 5 5 5 5 5 

2.3 ผลงำนทำงวิชำกำรของอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 5 5 5 5 3.47 5 3.44 1.95 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 5.00 4.83 5.00 5.00 4.16 5.00 4.15 3.98 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 4 5 3 5 5 5 5 5 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

4. การท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 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 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของคณะ 

5 5 5 5 5 5 5 5 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 5 5 5 5 5 5 5 5 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

เฉลี่ยทั้งหมด 4.55 4.59 4.40 4.46 4.47 4.48 4.12 3.89 
ระดับคุณภำพ ดีมำก ดีมำก ดี ดี ดี ด ี ดี ด ี
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สรุปผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ องค์ประกอบที่ 2 
จุดเด่น 

2. มีแหล่งเงินทุนและทุนสนับสนุนงานวิจัยเป็นจ านวนมาก 

จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ส่งเสริมให้มีการท าผลงานทางวิชาการและส่งเสริมการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย 
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องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

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 
 
เกณฑ์มำตรฐำน 

ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน 

1 ก าหนดชุมชนหรือองค์การเป้าหมายของการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่ วมมือ  
ระหว่างคณะหรือหน่วยงานเทียบเท่า 

2 จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือองค์การเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 1 
3 ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน 
4 ชุมชนหรือองค์การเป้าหมายด าเนินการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
5 สถาบันสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนาชุมชนหรือองค์การ

เป้าหมาย 
6 ทุกคณะมีส่วนร่วมในการด าเนินการตามแผนบริการทางวิชาการแก่สังคมของสถาบันตามข้อ  2   

โดยมีจ านวนอาจารย์ เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของอาจารย์ทั้งหมดของสถาบัน ทั้งนี้ต้องมี
อาจารย์มาจากทุกคณะ 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร 
1      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ก าหนดชุมชนหรือองค์กรเป้าหมายของการ

ให้บริการวิชาการแก่สังคมโดยมีความร่วมมือ ระหว่างคณะหรือหน่วยงาน
เทียบเท่าเพ่ือด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น โดยมีขั้นตอนในการก าหนดพื้นที่เป้าหมายในการด าเนินงานดังนี้  
     1.1 แต่งตั้งคณะท างานของมหาวิทยาลัย คือ คณะกรรมการขับเคลื่อนงาน
ระดับมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการขับเคลื่อนงานระดับคณะ  (เอกสาร
หมายเลข 3.1-1(1)) 
     1.2 ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ 
และน่านซึ่งเป็นจังหวัดในเขตพ้ืนที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยเพ่ือชี้แจง
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายใน
การด าเนินพันธกิจสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของจังหวัด (เอกสาร
หมายเลข 3.1-1(2)) 
    1.3 น าเสนอยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 
2579 ให้กับหัวหน้าส่วนทุกภาคส่วนในจังหวัดเพ่ือสร้างความเข้าใจและขอ
อนุญาติในการลงพื้นท่ีร่วมกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน  
    1.4 ประสานงานกับภาคีเครือข่าย (นายอ าเภอ/และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง) 
เพ่ือรวบรวมข้อมูล และก าหนดพื้นที่เป้าหมายการด าเนินงาน    
    1.5 ออกแบบการด าเนินงานและก าหนดพ้ืนที่รับผิดชอบเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนากระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ของคณะกับอปท.
และภาคีที่มีหน่วยจัดการความรู้และวิจัยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(TRMU - Tambon Research Management Unit) กับหน่วยจัดการงานวิจัย
และพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย (RMU - Research Management Unit) 
ร่วมมือกันท างานเพ่ือพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้เพ่ือการแก้ไขปัญหาของพื้นที่
ร่วมกันที่เป็นกลเชิงระบบพัฒนาต่อเนื่อง  (เอกสารหมายเลข 3.1-1(3))  

3.1-1(1)) ค าสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 0014/ 
2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น 
3.1-1(2) รายชื่อหมูบานเร่งรัด
อันดับ 1 ป 2560 ระดับ 
จังหวัด 
3.1-5(3) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของหน่วยงาน
คู่ความร่วมมือ 
เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนงานวิจัย
และพันธกิจสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ที่สนองต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 
โดยความร่วมมือขององค์กร
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 

2 
 

     มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนบริการวิชาการโดยมีส่วนร่วมจากชุมชนหรือ
องค์การเป้าหมายการด าเนินงานตามโครงการฯ โดยมีขั้นตอนดังนี้  
     2.1 ประชุมปฏิบัติการออกแบบการท างานระดับมหาวิทยาลัย และระดับ
คณะโดยมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดท าประกาศรับข้อเสนอโครงการฯ ที่ได้จากข้อมูล
สถานการณ์ปัญหาของพ้ืนที่ 3 จังหวัด ประกาศเป็นกรอบประเด็นปัญหาเพ่ือ
การออกแบบยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนโจทย์ตามเนวเศรษฐกิจ
พอเพียง จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน เพ่ือให้หน่วยงานระดับคณะได้ส่งข้อเสนอ
โครงการเพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณด าเนินการฯ พร้อมทั้งร่วมก าหนด

3.1-2 (1) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง รับข้อเสนอโครงการ
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิต และ
เศรษฐกิจชุมชนตามเนว
เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด
อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน  
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แผนปฎิบัติการโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2562  
     2.2 แต่ละคณะประสานงานกับภาคีเครือข่าย (นายอ าเภอ/และหน่วยงาน
ในพ้ืนที่เป้าหมายที่เกี่ยวข้อง) เพ่ือร่วมกันออกแบบและวางแผนการท างาน    
ในพ้ืนที่ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการฯ ในระดับมหาวิทยาลัยฯ  
     2.3 มหาวิทยาลัยร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ลงพ้ืนที่หมู่บ้านเป้าหมาย
เพ่ือรับฟังสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่  
     2.4 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสังเคราะห์ข้อมูลร่วมกันระหว่าง    
มหาวิทยาลัยและภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนของข้อมูลที่เป็นสภาพปัญหาและ
ความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ ข้อมูลหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอับดับ 1 และ
ข้อมูลจากหน่วยงานในพ้ืนที่เพ่ือก าหนดปฏิทินการปฏิบัติงานและออกแบบ
กิจกรรมตามสภาพปัญหาความต้องการร่วมกัน  โดยมีจ านวนทั้งสิ้น 11 
โครงการ (เอกสารหมายเลข 3.1-2(1)) 
     2.5 ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานที่ก าหนดไว้ เพ่ือท างานเชิงพ้ืนที่ร่วมกัน
ระหว่าง ภาคีเครือข่าย มหาวิทยาลัย ชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย
มหาวิทยาลัยมีบทบาทเป็นผู้สนับสนุนองค์ความรู้ในการแก้ไขปัญหา ตามความ
ต้องการของท้องถิ่น บนพ้ืนฐานความเชี่ยวชาญตามศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
(เอกสารหมายเลข 3.1-2(2)) 

3.1-2 (2) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง ประกาศผลการพิจารณา
ข้อเสนอโครงการพัฒนาพื้นที่
ต้นแบบเพื่อยกระดับคุณภาพ
ชีวิตและเศรษฐกิจชุมชนตาม
เนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด
อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน  
3.1-2 (3) ข้อเสนอโครงการ
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตและ
เศรษฐกิจชุมชนตามเนว
เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด
อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน  
3.1-2 (4) แผนปฎิบัติการ
โครงการตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ประจ าปีงบประมาณ 2562 
3.1-3 (5) Onepage สรุปผล
การด าเนินงานโครงการ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

3      ผลจากการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ท าให้ชุมชน
เป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งที่มีหลักฐานที่ปรากฏชัดเจน       
(เอกสารหมายเลข 3.1-3 (1)) ดังนี้  

1. โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจ
ชุมชนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน (แก้ไขปัญหา
ความยากจน) ซึ่งด าเนินการใน 3 หมู่บ้าน ในพ้ืนที่ 3 จังหวัดที่เป็นเขตบริการ
ของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

     1.1  บ้านวังกอง ต าบลสองคอน อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์  
     1.2  บ้างค้างปินใจ ต าบลแม่พุง  อ าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่  
     1.3  บ้านน้ าแก่นใต้ ต าบลน้ าแก่น อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  

3.1-3 (1) รายงานสรุปผลการ
ด าเนินโครงการตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 
3.1-3 (2) Onepage สรุปผล
การด าเนินงานโครงการ
พัฒนาพื้นที่ต้นแบบเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิต และ
เศรษฐกิจชุมชนตามแนว
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ผลการบริการวิชาการตามโครงการดังกล่าวท าให้ประชาชนในพ้ืนที่ 3 หมู่บ้าน 
จ านวน 230 ครัวเรือน ประชากรจ านวน 143 คน ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
และถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยี ในด้านการผลิตทางการเกษตร เรื่อง การ
จัดการดิน การจัดการแมลงศัตรูพืช การเพ่ิมมูลค่าวัตถุดิบทางการเกษตร การ
จัดการของเหลือทิ้งทางการเกษตรเป็นอาหารสัตว์ และพลังงานทางเลือก และ
ด้านสุขภาพและผู้สูงอายุ เรื่องการดูแลสุขภาพเพ่ือลดรายจ่าย การใช้นวัตกรรม
แก้ปัญหาสุขภาพเครื่องผ่าฟักทอง พัฒนาอาชีพของผู้สูงอายุด้วยผลิตภัณฑ์สมุน
ไพร่ รวมถึงด้านการส่งอาชีพ เรื่องการจัดการกลุ่มทอผ้า และการสร้างมูลค่า
จากสมุนไพร การยกระดับฝีมือแรงงาน การแปรรูปเม็ดมะม่วงหิมพานต์ มันสับ
ปะหลัง การเลี้ยงกุ้งฝอย การสร้างสื่อดิจิทัลเพ่ือการท่องเที่ยวชุมชน ส่งผลให้
ประชาชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายมีรายได้เพ่ิมขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของ
ผู้เข้าร่วมโครงการและสามารถลดรายจ่ายในการด ารงชีวิตลงได้ (เอกสาร
หมายเลข 3.1-3 (2)) 

2. โครงการพันธกิจสัมพันธ์เ พ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งมีการ
ด าเนินงานใน 3 จังหวัด จ านวน 15 ผลิตภัณฑ์ชุมชน ดังนี้ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 5 ผลิตภัณฑ์ (เอกสารหมายเลข 3.1-3 (3)) 

1. กระยาสารทงาด า กลุ่มสัมมาชีพบ้านเกาะตาเพชร อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 
2. ข้าวเม่า/กระยาสารท กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านโคกงาม อ.

ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 
3. พายทุเรียน กลุ่มบ้านนอกด่าน อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ 
4. ข้าวแต๋น กลุ่มข้าวแต๋น อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 
5. เบญจรงค์ กลุ่มอนุสรณ์เบญจรงค์ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

จังหวัดแพร่ จ านวน 5 ผลิตภัณฑ์ (เอกสารหมายเลข 3.1-3 (4)) 
1. หมูกระจก กลุ่มสัมมาชีพชุมชนบ้านดง เจริญ ม.๑ ต.แม่หล่าย อ.เมือง

แพร่ 
2. น้ าพริกน้ าย้อย กลุ่มน้ าพริกน้ าย้อย ม.๒ ต. ไทรย้อย อ.เด่นชัย 
3. น้ าพริกตราแม่ศรีนวล วิสาหกิจชุมชนน้ าพริกตรา แม่ศรีนวล  หมู่บ้าน

แพะโรงสูบ ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย 
4. ชาเจียวกู่หลาน* กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่ลัว ออร์แกนิค ต.ป่าแดง อ.เมือง 

จ.แพร่ 
5. หม้อฮ่อมเขียนเทียน* กลุ่มผ้าหม้อฮ่อมเขียน ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร่ 

จังหวัดน่าน จ านวน 7 ผลิตภัณฑ์ (เอกสารหมายเลข 3.1-3 (5-6)) 
1. มะขามแช่อิ่ม กลุ่มผ้าทอบ้านป่าต้าง อ.บ้านหลวง จ.น่าน 

เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัด
อุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน 
3.1-3 (3) โครงการพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัด
อุตรดิตถ์ 
3.1-3 (4) โครงการพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดแพร่ 
3.1-3 (5) โครงการพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อยกระดับ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน จังหวัดน่าน 
3.1-3 (6) รายงานผลการ
ด าเนินงานโครงการขับเคลื่อน
หนึ่งต าบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ใน
พ้ืนที่จังหวัดน่าน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
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2. ลูกชิดเชื่อม กลุ่มแปรรูปลูกชิด อ.บ้านหลวง จ.น่าน 
3. ผ้าทอบ้านซาวหลวง วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง  
4. ผ้าทอมือ  วิสาหกิจชุมชนทอผ้าบ้านนาปงพัฒนาบ้านนาปงพัฒนา 
5. แอ๊ปข้าวลายเพ้น กลุ่มจักสานไม้ไผ่บ้านปัวชัย บ้านปัวชัย ต.ฝายแก้ว อ.

ภูเพียง จ.น่าน 
6. ผลิตภัณฑ์ผ้าขิด วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสมใจหมายผ้าทอ  
7. ผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่ วิสาหกิจชุมชนผ้าทอลายโบราณ บ้านป่าฝางสามัคคี 

ผลการบริการวิชาการตามโครงการดังกล่าวท าให้ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้ยกระดับ
คุณภาพ และมีผลิตภัณฑ์ที่ได้ผ่านการยื่นขอรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(มผช.) โดยมีหลักฐานใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) โดยส านักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัด ได้แก่ 1. ผลิตภัณฑ์ผ้าขิด (ฝ้ายแกมไหม ย้อมสีธรรมชาติ) 
วิสาหกิจชุมชน กลุ่มสมใจหมายผ้าทอ 2. ผลิตภัณฑ์ผ้าจก (ฝ้ายแกมไหม ย้อมสี
ธรรมชาติ) กลุ่มทอผ้าบ้านซาวหลวง และผลิตภัณฑ์ผ้ามัดหมี่ (ไหม ย้อมสี
ธรรมชาติ) 3. วิสาหกิจชุมชนผ้าทอลายโบราณบ้านป่าฝางสามัคคี       

โดยในการด าเนินงานของแต่ละโครงการฯ มหาวิทยาลัยร่วมกับคณะที่
รับผิดชอบได้มีการติดตามประเมินผลการด าเนินงานโดยการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ การน าเสนอความก้าวหน้าผลการด าเนินงานเป็นระยะๆ และการติดตาม
ในพ้ืนที่เพ่ือน าผลการประเมินตามแผนปฏิบัติงานมาสรุปการด าเนินงานเพ่ือคืน
ข้อมูลย้อนกลับให้กับชุมชน ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือวางแผนใน
การด าเนินงานในปีต่อไป 

4 
 

     จากการออกแบบการท างานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัย และองค์กร
ท้องถิ่นในพ้ืนที่เป้าหมายทั้งระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด เพ่ือให้เกิดการ
พัฒนากระบวนการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ของคณะกับอปท.
และภาคีที่มีหน่วยจัดการความรู้และวิจัยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(TRMU - Tambon Research Management Unit) กับหน่วยจัดการงานวิจัย
และพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย (RMU - Research Management Unit) 
ร่วมมือกันท างานเพ่ือพัฒนานวัตกรรม องค์ความรู้เพ่ือการแก้ไขปัญหาของพื้นที่
ร่วมกันที่เป็นกลไกเชิงระบบ ท าให้ชุมชนเป้าหมายมีการพัฒนาตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง  โดยมีการต่อยอดขยายผลการด าเนินงานต่อเนื่องในปีงบประมาณ 
2563 และยกระดับเป็นพ้ืนที่ต้นแบบเพ่ือเป็นพ้ืนที่เรียนรู้ (พ้ืนที่ไข่แดง) ใน
ระดับหมู่บ้าน ต าบล และอ าเภอ ในการต่อยอดขยายผลไปรูปแบบการท างาน
ท างานในลักษณะพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับสังคมไปยัง

3.1-4 (1) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง รับข้อเสนอโครงการตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 
2563 
3.1-4 (2) ยุทธศาสตร์การวิจัย
ที่สนองต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 
แพร่ น่าน 
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ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร 
พ้ืนที่ใหม่ที่มีการประกาศเพ่ิมเติมในปีงบประมาณ 2563  (เอกสารแนบ
หมายเลข 3.1-4 (1))  
      และนอกจากนี้ผลจากการด าเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์การพัฒนา
ท้องถิ่นดังกล่าว ช่วยให้ได้ข้อมูลสถานภาพองค์ความรู้ ข้อสรุปประเด็นปัญหา
เร่งด่วน และกรอบประเด็นปัญหาวิจัยของพ้ืนที่ จ าแนกตามหมวดหมู่ออกเป็น 
6 ประเด็นหลัก ได้แก่ ประเด็นสาธารณสุข ประเด็นวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี 
ประเด็นเกษตร ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ประเด็นการเมือง การ
ปกครองการบริหารจัดการชุมชนแบบมีส่วนร่วม ประเด็นการศึกษา และ
ประเด็นการท่องเที่ยว สังคม วัฒนธรรมและศาสนา เศรษฐกิจที่น าไปสู่การ
จัดท ายุทธศาสตร์และแผนบูรณาการวิจัยที่สนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่
จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน โดยความร่วมมือขององค์กรภาคีที่เกี่ยวข้อง อย่าง
เป็นรูปธรรม เบื้องต้นได้มีการน าใช้ข้อมูลปัญหาความต้องการของพ้ืนที่และผล
การประเมินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยในการพัฒนาแผนงานวิจัย
และแผนบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2563 (เอกสาร
หมายเลข 3.1-4(2))  

5 
 

     มหาวิทยาลัยสามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกใน
การพัฒนาชุมชนหรือองค์การเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรม(เอกสารหมายเลข 
3.1-1(1)) จากการออกแบบการท างานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กร
ท้องถิ่นในพ้ืนที่เป้าหมายทั้งระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด ช่วยให้เกิดกลไก
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การวิจัยและแผนงานบูรณาการวิจัยที่สนองต่อ
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์  แพร่และน่าน ในทุกระดับ 
(เอกสารหมายเลข 3.1-5(2)) ประกอบด้วย  
     1. หน่วยจัดการความรู้และวิจัยชุมชนระดับจังหวัด (PRMU) ได้แก่  
ยุทธศาสตร์จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน  
         มีบทบาทส าคัญคือ สนับสนุนเชิงนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุน ก าหนด
มาตรการจูงใจ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงาน ส่งเสริม สนับสนุน 
ก าหนดมาตรการจูงใจทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงาน  
     2. หน่วยจัดการความรู้และวิจัยชุมชนระดับอ าเภอ (DRMU) ได้แก่  
คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ. ) ทั้ ง  3 อ าเภอ 
ประกอบด้วย อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ อ าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ และ
อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
         มีบทบาทส าคัญคือ เป็นทีมวิชาการของหน่วยงานในการจัดการความรู้
สร้างองค์ความรู้เพ่ือใช้ในการพัฒนาอ าเภอ โดยร่วมมือกับ อปท. และองค์กร

3.1-5(1) บันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือ 
การด าเนินงานตามพันธกิจ
ของหน่วยงานคู่ความร่วมมือ 
เพ่ือร่วมกันขับเคลื่อนงานวิจัย
และพันธกิจสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ที่สนองต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 
โดยความร่วมมือขององค์กร
ท้องถิ่นระดับอ าเภอ 
3.1-5 (2) ยุทธศาสตร์การวิจัย
ที่สนองต่อยุทธศาสตร์การ
พัฒนาพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 
แพร่ น่าน 
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ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร 
ภาคีทั้งภายในและภายนอก โดยเฉพาะ RMU ของมหาวิทยาลัย และส่วน
ราชการในจังหวัด  
     3. หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ (RMU) ซึ่งเป็นหน่วยบริหาร
จัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ในระดับคณะ ของมหาวิทยาลัยฯ  
        มีบทบาทส าคัญคือ เป็นทีมวิชาการของหน่วยงานในการออกแบบบริหาร
จัดการงานวิจัยโดยร่วมมือกับอปท.และองค์กรภาคีทั้งภายในและภายนอก 
ก าหนดแผนงานและพัฒนางานวิจัยค้นหา เชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือ
เพ่ือให้เกิดการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยอย่างมีส่วนร่วมกับทุก
ภาคส่วน และเป็นศูนย์ประสานงานในการเชื่อมระบบเครือข่ายการขับเคลื่อน
งานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม  

     4. หน่วยจัดการความรู้และวิจัยชุมชน(TRMU) ได้แก่ คณะกรรมการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอ าเภอ (พชอ. ) ทั้ ง 3 อ าเ ภอ ประกอบด้วย 
คณะกรรมการหมู่บ้าน 3 หมู่บ้าน ประกอบด้วยคณะกรรมการหมู่บ้านวังกอง 
ต าบลสองคอน อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ คณะกรรมการหมู่บ้างค้างปินใจ 
ต าบลแม่พุง  อ าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ และคณะกรรมการหมู่บ้านน้ าแก่นใต้ 
ต าบลน้ าแก่น อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน  
         มีบทบาทส าคัญคือ เป็นทีมวิชาการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ท าหน้าที่ในการจัดการข้อมูล วิเคราะห์ และเชื่อมโยงข้อมูลทั้งในส่วนของ   
ภาควิชาการและข้อมูลชุมชนเพ่ือใช้ในการพัฒนาต าบลโดยร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคีท่ีเกี่ยวข้องทั้งภายในและภายใน 

6 
 

     มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามแผนบริการวิชาการแก่สังคม นอกจากการ
มุ่งเน้นให้ชุมชนเป้าหมายได้รับการพัฒนาและมีความเข้มแข็งด าเนินการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องแล้ว มหาวิทยาลัยยังมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาระบบกลไก
การบริหารจัดการงานพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์กับ
สังคมและบุคลากรได้พัฒนาศักยภาพของตนเองผ่านการด าเนินงานในโครงการ
ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย โดยมีศูนย์บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ เป็นหน่วย
ประสานงานเพ่ือให้เกิดการจัดการความรู้จากการด าเนินงาน ดังนั้นเพ่ือการ
พัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาเครือข่ายการท างานอย่างต่ อเนื่องนั้น 
มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดให้ทุกคณะได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้บริการ
วิชาการของ ซึ่งมีอาจารย์จากทุกคณะเข้ามีส่วนร่วม และในระดับคณะ/
โครงการแผนงานจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบแผนงานที่มีความ
เชี่ยวชาญในประเด็นที่รับผิดชอบเพ่ือท าหน้าที่พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือการ

3.1-6 (1) ข้อเสนอโครงการ
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
จ านวน 11 โครงการอุตรดิตถ์ 
3.1-6 (2) ค าสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 0014/ 
2562 เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน 
โครงการตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น 
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ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร 
ขับเคลื่อนงานตามโครงการดังกล่าวฯ รวมจ านวนทั้งสิ้น 58 คน คิดเป็นร้อยละ 
14.29 ของอาจารย์ทั้งหมด 406 คน รายละเอียดดังนี้  
     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 คน 
     คณะวิทยาการจัดาการ 7 คน 
     คณะเกษตรศาสตร์ 4 คน 
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 คน 
     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 คน 
     คณะครุศาสตร์ 5 คน 
     วิทยาลัยนานาชาติ 3 คน  
     วิทยาลัยน่าน 6 คน 
     สถาบันวิจัยและพัฒนา 13 คน 
     วิทยาเขตแพร่ 1 คน 

 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 3.1 กำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนประเมินตนเอง         

6 ข้อ 6 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 

 
สรุปผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น 

1. มีการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
จุดที่ควรพัฒนำ - 
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องค์ประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี    กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

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 

6–7 ข้อ 
 
เกณฑ์มำตรฐำน 

ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน 

1 ก าหนดผู้รับผิดชอบในการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม   
2 จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์

ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
3 ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
4 ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ที่วัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
5 น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6 เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
7 ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปะและวัฒนธรรมซ่ึงเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ  
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ผลกำรด ำเนินงำน 
ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร 
1      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน          

กองศิลปวัฒนธรรม โดยมีพันธกิจที่สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย
เพ่ือดูแลงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย และเพ่ือให้การด าเนิน
ของกองศิลปวัฒนธรรมด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล
ตามแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่ได้ก าหนดไว้ โดยมีผู้อ านวยการส านักงาน
อธิการบดี เป็นประธานกรรมการ มีการแต่งตั้งรองผู้อ านวยการและหัวหน้า
กลุ่มงานในการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 3 กลุ่มงาน ได้แก่ 
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานและประสานงานทั่วไป หัวหน้ากลุ่มการวิชาการ
และวิจัย และหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมอนุรักษ์และเผยแพร่ นอกจากนี้ยังมี
แต่งตั้งอาจารย์จากหลักสูตรต่างๆ ในมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการ และมี
ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรมเป็นเลขานุการภายใต้การก ากับดูแลของ
ผู้ช่วยอธิการบดี (เอกสารหมายเลข 4.1-1(1)-(3)) 

4.1-1(1) ค าสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์                 
ที่ 2475/2557 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน    
กองศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
4.1-1(2) ค าสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์                         
ที่ 2148/2557 เรื่อง แต่งตั้ง
รองผู้อ านวยการ หัวหน้ากลุ่ม
งานกองศิลปวัฒนธรรม 
4.1.1 (3) ค าสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตดิตถ์                          
ที่ 3210/2561 เรื่อง
มอบหมายงาน                         
ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วย
อธิการบดี ปฏิบัติราชการ    
แทนอธิการบดี 

2      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยกองศิลปวัฒนธรรม ได้จัดท าแผน     
ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จของแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมดังนี้  
     วัตถุประสงค์ของแผน 
     วัตถุประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามวัฒนธรรมประเพณีไทยให้กับ
นักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสืบทอดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
     วัตถุประสงค์ที่ 2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือการศึกษาพัฒนาและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้กับนักศึกษาและผู้สนใจ  
     วัตถุประสงค์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือบูรณาการการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา 

4.1-2(1) แผนปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
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ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร 
     วัตถุประสงค์ที่ 4 สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
     ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน 
     1. มีการจัดโครงการ/กิจกรรม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 16 
โครงการ 
     2. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 
2,000 คน 
     3. มีโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
     4. ร้อยละ100 ของโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม             
ที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
     และมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณในการด าเนินการจัดกิจกรรม
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามที่ก าหนดไว้ในแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
เป็นเงิน 722,900 บาท (เอกสารหมายเลข 4.1-2(1)) 

3      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยกองศิลปวัฒนธรรมได้มีการก ากับ
ติดตามการด าเนินงานตามแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยการจัดการ
ประชุมคณะกรรมการด าเนินงานกองศิลปวัฒนธรรม เพ่ือให้คณะกรรมการ
รับทราบผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของกองศิลปวัฒนธรรม และเพ่ือให้
คณะกรรมการได้เสนอแนวทางการจัดโครงการ/กิจกรรมโดยค านึงถึงความรู้
ความเข้าใจที่นักศึกษาจะได้รับตลอดจนนักศึกษาและผู้ที่เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม สามารถน าผลจากการเข้าร่วมกิจกรรมไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ 
นอกจากนี้กองศิลปวัฒนธรรมได้มีการก ากับติดตามการด าเนินงานตามแผน
โดยการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 เป็นรายไตรมาส 6 เดือน และ 12 เดือน ท าให้ทราบ
ถึงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1-3(1) รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 
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ตัวบ่งชี้ควำมส ำเร็จ
ของโครงกำร 

ค่ำ
เป้ำหมำย 

ผลกำรด ำเนินงำน
ตำมค่ำเป้ำหมำย 

บรรลุ /  
ไม่บรรลุ 

เชิงปริมาณ : จ านวน
โครงการ/กิจกรรม 

16 โครงการ 15 โครงการ ไม่บรรล ุ

เชิงปริมาณ : จ านวน
ผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม 

2,000 คน 4,353 บรรล ุ

เชิงคุณภาพ: ร้อยละ
ของโครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 80  93.75 บรรล ุ

เชิงเวลา : โครงการ/
กิจกรรมที่แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

ร้อยละ 100 93.75 ไม่บรรล ุ

 
     รวมจ านวนตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ 2562 ทั้งสิ้น 4 ตัวบ่งชี้ บรรลุ 2 ตัวบ่งชี้ คิดเป็นร้อยละ 50       
มีจ านวน 1 โครงการ คือ โครงการคัดลอกจิตรกรรมฝาผนังพ้ืนบ้านโบสถ์     
วัดท้องลับแล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ ที่ไม่สามารถด าเนินการได้เนื่องจากเวลา
ในการจัดกิจกรรมไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาการเปิดเรียนของนักศึกษาและ
ความรู้พื้นฐานของนักศึกษายังไม่พร้อมที่จะด าเนินการจัดกิจกรรมได้ 
(เอกสารหมายเลข 4.1-3(1)) 
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ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร 
4      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยกองศิลปวัฒนธรรมได้มีการประเมิน

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการ
จัดท ารายงานผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ดังนี้ 
     วัตถุประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามวัฒนธรรมประเพณีไทยให้กับ
นักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสืบทอดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
     วัตถุประสงค์ที่ 2 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือการศึกษาพัฒนาและ
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้กับนักศึกษาและผู้สนใจ  
     วัตถุประสงค์ที่ 3 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมเพ่ือบูรณาการการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมของ
นักศึกษา 
     วัตถุประสงค์ที่ 4 สนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 
     ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน 
     1. มีการจัดโครงการ/กิจกรรม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 16 
โครงการ 
     2. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 
2,000 คน 
     3. มีโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
     4. ร้อยละ100 ของโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่แล้ว
เสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
 
     โครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่
ก าหนดตามรายงานผลความส าเร็จของแผนดังนี้   
     1) มีการด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
จ านวน 15 โครงการ 
     2) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมจ านวน 4,353 
คน 
     3) มีโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 15 โครงการ คิดเป็นร้อย
ละ 93.75 ดังนี้ 

4.1-4(1) รายงานผล
ความส าเร็จของแผนท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี 
พ.ศ. 2562  
4.1-4(2) รายงานผลการ
ด าเนินกิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ประจ าปี
การศึกษา 2561 
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          3.1) โครงการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราช
กุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชฯ 
          3.2) โครงการสืบสานบุญประเพณีเทศน์มหาชาติ 
          3.3) โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและ
วันเข้าพรรษา 
          3.4) โครงการส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยดาบไทยต ารับ
พระยาพิชัยดาบหัก 
          3.5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ รูปแบบการจัดตกแต่งสถานที่ใน
งานพิธีการ 
          3.6) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการศาสนพิธีและมารยาทไทย 
          3.7) โครงการสืบสานศิลปวัฒนธรรมความเชื่อและปัญญาของชุมชน 
"ผีกับความเชื่อท่ีคงอยู่ในศตวรรษที่ 21" 
          3.8) พิธีเปิดและลงนามความร่วมมือโครงการมิวเซียมติดล้อ 
          3.9) โครงการวัฒนธรรมศึกษา 
          3.10) โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านเครื่องถ้วยสังคโลก 
          3.11) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการนักสื่อความหมายทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
          3.12) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสืบค้นวัฒนธรรมท้องถิ่น    
การแปลความและสื่อความหมาย 
          3.13) โครงการสืบสานศิลปะมวยไทย "มวยพระยาพิชัยดาบหัก" 
          3.14) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "นวดแผนไทยพ้ืนบ้าน" 
          3.15) โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว 
     นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับท้องถิ่น
ในจังหวัดอุตรดิตถ์อีก 2 กิจกรรม คือ จัดขบวนเทิดเกียรติพระยาพิชัยดาบหัก
กับส านักงานจังหวัดอุตรดิตถ์ และร่วมจัดขบวนนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์
กับชุมชนวัดพระแท่นศิลาอาสน์ จังหวัดอุตรดิตถ์  
     4) โครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลา
ที่ก าหนดคิดเป็นร้อยละ 93.75 และมี 1 โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการ คิดเป็น
ร้อยละ 6.25 คือ โครงการคัดลอกจิตรกรรมฝาผนังพ้ืนบ้านโบสถ์วัดท้อง      
ลับแล อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์เนื่องจากเวลาในการจัดกิจกรรมไม่สอดคล้องกับ
ช่วงเลาการเปิดเรียนของนักศึกษาและความรู้ พ้ืนฐานของนักศึกษา             
ยังไม่พร้อมที่จะด าเนินการจัดกิจกรรมได้ (เอกสารหมายเลข 4.1-4(1)-(2)) 
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ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร 
5      มหาวิทยาลัยฯ โดยกองศิลปวัฒนธรรมได้มีการปรึกษาหารือกับ

คณะกรรมการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรม/โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และการจัดท าแผนงบประมาณประจ าปี พ.ศ.2562  และคณะกรรมการ       
ได้ร่วมพิจารณาโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้สอดคล้อง
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยฯ โดยกองศิลปวัฒนธรรมได้ประสาน       
การด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมกับคณะกรรมการ ตลอดจนหลักสูตร   
ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย และประสานคณะกรรมการพิจารณาการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม ตามกรอบการจัดสรรงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ให้คณะกรรมการพิจารณา และเสนอแผนกิจกรรม/ โครงการ
ท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้  
     1. จัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมตามวัฒนธรรม
ประเพณี จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
          1) โครงการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายเป็นพระ
ราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถ
บพิตรและเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์ บดินทร
เทพยวรางกูร 
          2) โครงการสืบสานบุญประเพณีเทศน์มหาชาติ 
          3) โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและ    
วันเข้าพรรษา 
 
     2. จัดโครงการส่งเสริมกิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างองค์ความรู้และอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมจ านวน 7 โครงการ ดังนี้ 
          1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผู้น าศาสนาพิธีกร 
          2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “มารยาทไทย มารยาทชาวพุทธ” 
          3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปะการผูกผ้าและจับจีบผ้า” 
          4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง         
ในงานพิธีกรรมท้องถิ่นและงานศาสนพิธี” 
          5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบรรยายลักษณะวัตถุ    
ในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น” 
          6) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการอนุรักษ์โบราณวัตถุ       
ในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น 
          7) โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น “การท ากระเบื้องดิน           
ขอจ าลอง” 

4.1-5(1) แผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2563 
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ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร 
     3. จัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือบูรณาการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษาจ านวน 5 โครงการ ดังนี้ 
          1) โครงการจัดนิทรรสการวัฒนธรรมท้องถิ่น บูรณาการร่วมกับ
หลักสูตรการจัดการวัฒนธรรม 
          2) โครงการมอบรมเชิงปฏิบัติการ “การประดิษฐ์หัวผีตลก” บูรณา
การร่วมกับหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว 
          3) โครงการสืบสานศิลปะมวยไทย “มวยพระยาพิชัยดาบหัก” บูรณา
การร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา 
          4) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวดแผนไทยพื้นบ้าน” บูรณาการ
ร่วมกับหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ 
          5) โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิต บูรณาการร่วมกับหลักสูตรสังคม
ศึกษา 
     ส าหรับ 1 โครงการที่ไม่ได้ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  คือ  
     1) โครงการคัดลอกจิตรกรรมฝาผนังพ้ืนบ้านโบสถ์วัดท้องลับแล อ.ลับแล 
จ.อุตรดิตถ์ เนื่องจากเวลาในการจัดกิจกรรมไม่สอดคล้องกับช่วงเวลาการเปิด
เรียนของนักศึกษาและความรู้ พ้ืนฐานของนักศึกษายังไม่พร้อมที่จะ
ด าเนินการจัดกิจกรรมได้ดังนั้นในแผนงบประมาณปี พ.ศ. 2563 จึงยกเลิก
การจัดโครงการดังกล่าวและจัดท าแผนงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ใหม่  
     4. ด าเนินกิจกรรมสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัยและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น รวมทั้งจัดเก็บ
รวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง  
(เอกสารหมายเลข 4.1-5(1)) 

6      มหาวิทยาลัย โดยกองศิลปวัฒนธรรม ได้มีการเผยแพร่การจัดกิจกรรม
หรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชนโดยฝ่าย
ประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยได้มีการจัดท า เว็บไซด์เผยแพร่การจัด
กิจกรรมของมหาวิทยาลัย (เอกสารแนบหมายเลข 4.1-6(1)) นอกจากนี้      
กองศิลปวัฒนธรรมได้มีการเผยแพร่กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม       
ผ่าน facebook ชื่อกองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ 
facebook ชมรมพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
(เอกสารหมายเลข 4.1-6(2)-3)) 

4.1-6(1) เว็บไซต์มหาวิทยาลัย  
4.1-6(2) facebook         
กองศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
4.1-6(3) facebook            
ชมรมพุทธศาสตร์ มรอ. 59 

7 - - 
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สรุปตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนประเมินตนเอง         

6 ข้อ 6 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 

 
ผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ องค์ประกอบที่ 4 
จุดเด่น 

1. มีกิจกรรม/โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นจ านวนมาก 
จุดที่ควรพัฒนำ  - 
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องค์ประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 กำรบริหำรของสถำบันเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ          

กลุ่มสถำบัน และเอกลักษณ์ของสถำบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

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 

 
เกณฑ์มำตรฐำน 

ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน 

1 พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์
ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของ
แผนกลยุทธ์ 

2 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไป
ด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร    
การจัดการเรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

3 ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ
และให้ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 

4 บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่แสดงผลการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน 

5 การก ากับติตตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้ ตาม
ระบบ 

6 การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน 

7 การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ  

 

 



122 
 

 

ผลกำรด ำเนินงำน 
ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร 
1      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ปรับยุทธศาสตร์การด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัย ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น     
ในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) สู่แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย     
โดยก าหนดยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ประกอบด้วย  
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น ก าหนดเป้าหมายได้แก่ การพัฒนา
เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการศึกษา 
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู ก าหนดเป้าหมาย ได้แก่ การผลิต
ครูระบบปิด/เปิด พัฒนาศักยภาพครู และพัฒนานวัตกรรมการผลิตและ
พัฒนาครู  
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา ก าหนดเป้าหมาย ได้แก่ 
ยกระดับความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ พัฒนาอาจารย์
และคุณภาพบัณฑิต  
     ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ ก าหนดเป้าหมาย ได้แก่     
แบ่งพ้ืนที่รับผิดชอบในการพัฒนาท้องถิ่นลดความซ้ าซ้อน พัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลและใช้ทรัพยากรร่วมกัน พัฒนาเครือข่าย และจัดระบบงานสู่ความ
เป็นเลิศและเสริมสร้างธรรมาภิบาล  
     โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยได้มีการวิเคราะห์ SWOT 
โดยผ่านกระบวนการระดมสมองจากกรรมการสภามหาวิทยาลัย, กรรมการ
สภาวิชาการ, กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย , นายกสมาคมศิษย์เก่า 
ผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัย คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ มีผลการวิเคราะห์
ดังต่อไปนี้  
     จุดแข็ง (Strength)  
     1. เป็นต้นแบบการให้บริการวิชาการในรูปแบบพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน
ท้องถิ่นดีท่ีสุดแห่งหนึ่งของประเทศ  
     2. มีนโยบายที่ ชัด เจนในการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น  
     3. มีวัฒนธรรมองค์กรที่สูงยิ่ง อาจารย์ เจ้าหน้าที่ตระหนักในการมีส่วน
ร่วมที่จะปฏิบัติภารกิจการให้บริการวิชาการแบบพันธกิจสัมพันธ์กับชุมชน  
     4. มีศาสตร์หลากหลายสาขาวิชาที่จะน าสู่การพัฒนาท้องถิ่น (สหศาสตร์) 
     5. มีภาคีเครือข่ายเป็นกลไกการท างานเพ่ือสนับสนุนข้อมูลโจทย์หรือ
ประเด็นส าคัญของพ้ืนที่  

5.1-1(1) เอกสารยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2579)  
5.1-1(2) เอกสารแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ.2562 
แผนกลยุ ท ธ์ ท า ง ก า ร เ งิ น 
(งบประมาณโดยสังเขป) 
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     6. มีภาคีเครือข่ายความร่วมมือทั้งระดับพ้ืนที่ อ าเภอ จังหวัด ภูมิภาค
และประเทศโดยเฉพาะในระดับจังหวัดและหน่วยงานในจังหวัดที่พร้อม       
ให้การสนับสนุนและร่วมท างานในการพัฒนาท้องถิ่นกับมหาวิทยาลัย  
     7. มีโรงเรียนสาธิตเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์ให้กับนักศึกษาครู  
     8. คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญ สามารถถ่ายทอดทักษะการจัดการเรียนรู้
แก่นักศึกษาครูให้มีความสามารถสอดคล้องกับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่
21  
     9. มีทรัพยากร (เครื่องมือ ห้องปฏิบัติการ) และสิ่งอ านวยความสะดวก   
ในการจัดการศึกษา  
     10. มีบุคลากรหลากหลายสาขาวิชาและได้รับการสนับสนุนในด้านการ
พัฒนาศักยภาพให้สูงขึ้น ทั้งการศึกษาต่อ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน     
ทั้งในและต่างประเทศ และมีการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นสู่รุ่น  
     จุดอ่อน (Weakness)  
     1. การบูรณาการการท างานระหว่างหน่วยงาน/คณะยังไม่เข็มแข็ง
เท่าท่ีควร  
     2. กลไกเชิงระบบในการประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้ง
ระดับนโยบายและปฏิบัติการท าให้เกิดความทับซ้อน ความซ้ าซ้อนในการ
ท างานพ้ืนที่ช้ า  
     3. ขาดการประสานความร่วมมือในการใช้ข้อมูลท้องถิ่นเพ่ือการวางแผน
ระดับจังหวัดและเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายในระดับภูมิภาค และประเทศ
เพ่ือให้เกิดรูปธรรมทั้งระดับพื้นท่ีและระดับประเทศอย่างต่อเนื่อง  
     4. ทัศนคติของบุคลากรในองค์กร การรับรู้ ความเข้าใจในการท างาน     
ในรูปแบบพันธกิจสัมพันธ์ไม่เท่ากัน ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการออกแบบ         
การท างานในรูปแบบพันธกิจสัมพันธ์  
     5. ด้านการผลิตครูอัตราส่วนอาจารย์สอนครุศาสตร์ที่มีประสบการณ์สอน
ในโรงเรียนมีจ านวนน้อยเมื่อเทียบกับอาจารย์ทั้งหมด  
     6. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีเครือข่ายความร่วมมือกับ โรงเรียน     
ในเขตบริการอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย พิษณุโลก  
     7. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพในการ
ผลิตบัณฑิตครูจากโรงเรียนในเขตบริการอุตรดิตถ์  
     8. บัณฑิ ตป ริ ญญาตรี ยั ง มี จุ ด อ่ อน ในด้ า นภ าษาต่ า งป ร ะ เทศ 
(ภาษาอังกฤษ) ความมั่นใจและความสามารถในการแก้ปัญหา  
     9. สัดส่วนต าแหน่งทางวิชาการยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด     
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     โอกาส (Opportunity)  
     1. มียุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ เ อ้ือต่อการปฏิบัติ พันธกิจ          
ในรูปแบบพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับชุมชนท้องถิ่น  
     2. ยุทธศาสตร์ชาติ และนโยบายรัฐมีแนวโน้มสนับสนุนการวิจัยเพ่ิมมาก
ขึ้น  
     3. แนวโน้มการสร้างภาคีเครือข่ายภายนอก ทุกกลไก ทุกระดับ ทุกมิติ    
ทั้งระดับกลุ่มจังหวัด ภูมิภาค ประเทศท าให้เกิดการบูรณาการข้อมูลและ
สร้างความร่วมมือเพ่ือผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทางและความร่วมมือ       
ในการด้านการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคคลหรือหน่วยงานในต่างประเทศ  
     4. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีเครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียน     
ในเขตบริการอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน สุโขทัย พิษณุโลก  
     5. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับการยอมรับด้านคุณภาพในการ
ผลิตบัณฑิตครูจากโรงเรียนในเขตบริการอุตรดิตถ์  
     6. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นโอกาสให้มหาวิทยาลัยได้มีบทบาทในการ
เพ่ิมผลิตภาพเศรษฐกิจของกลุ่มวัยท างาน เน้นการศึกษาต่อเนื่องเพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนงานและอาชีพ การเกิดอาชีพใหม่ อุดมศึกษาต้องส่งเสริมผู้สูงอายุ
ให้ ยั ง มี ผ ลิ ตภาพทางสั งคมและ เศรษฐกิ จ  ( Social and Economic 
productivity)  
     อุปสรรค (Threat)  
     1. การขยายพ้ืนที่การท างานของมหาวิทยาลัยใหญ่ ทับซ้อนในพ้ืนที่ และ
ซ้ าซ้อนด้านประเด็นการท างาน  
     2. นโยบายการผลิตครูของรัฐบาลมีแนวโน้มลดลงส่งผลต่อโอกาสในการ
มีงานท าของบัณฑิตที่จบการศึกษาสาขาครุศาสตร์  
     3. แนวโน้มนักศึกษาใหม่มีจ านวนลดลงเนื่องจากการภาวะอัตราการเกิด
ของประชากรที่ลดลง  
     4. กฎหมายบาง เรื่ อง ไม่ เ อ้ือต่อการ พัฒนามหาวิทยาลั ย เพราะ
มหาวิทยาลัยมีสภาพแตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายที่เกี่ยวกับการ
ควบคุมคุณภาพ ก าหนดโดยไม่ค านึงถึงความแตกต่างของมหาวิทยาลัยและ
ท้องถิ่น ซึ่งมีความหมายของค าว่าคุณภาพแตกต่างกันไปตามภูมิภาค และ
โดยสภาพความเป็นจริงรัฐบาลไม่สามารถพัฒนาให้เกิดการกระจายคุณภาพ   
ที่เหมือนกันได้  
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     ซึ่งจากการวิเคราะห์ SWOT ดังกล่าว น าไปสู่การพิจารณาปรับทิศทาง 
พันธกิจ นโยบายและเป้าหมายในการพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ตามวิสัยทัศน์ 
สถาบันอุดมศึกษาร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน 
จากนั้นมหาวิทยาลัยน าเสนอแผนยุทธศาสตร์ฯ และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือขอความเห็นชอบ 
และได้รับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2561 
และได้ มี การ พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ ไปสู่ แผนกลยุทธ์ทางการ เงิ น               
โดยปรับปรุงแผนกลุทธ์ทางการเงินให้มีความสอดคล้องสถานการณ์ SWOT 
และแผนยุทธศาสตร์ที่ได้มีการทบทวนและปรับเปลี่ยน มีการก าหนดนโยบาย
ในเรื่องการส่งเสริมการจัดหารายได้และการใช้จ่ายงบประมาณของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ศึกษา
แนวทางการจัดหารายได้ จากการสร้างแบรนด์ที่แท้จริงของมหาวิทยาลัย 
การพัฒนาหลักสูตรที่หารายได้ อาจเป็นหลักสูตรระยะสั้น Non-Degree 
Program เป็นต้น เนื่องจากมีท าการวิเคราะห์ SWOT ในด้านการเงิน พบว่า 
รายได้ค่าธรรมเนียมนักศึกษามีแนวโน้มลดลงเนื่องจากจ านวนนักศึกษาลดลง 
(จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษามากกว่าจ านวนจ านวนนักศึกษาเข้าใหม่) ประกอบ
กับบางหลักสูตรอยู่ในระหว่างกับปรับปรุงหลักสูตรยังไม่มีนักศึกษาใหม่      
เป็นต้น ดังนั้นการใช้งบประมาณของมหาวิทยาลัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
และการเพิ่มสัดส่วนแหล่งงบประมาณท่ีนอกเหนือจากเงินบ ารุงการศึกษาจึงมี
ความจ าเป็นอย่างมาก จึงมีการก าหนดนโยบาย/กลยุทธ์ในการจัดสรร
งบประมาณดังต่อไปนี้  
     การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย  
     1.1 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับจัดสรร
ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) จ านวน 713,931,800 
บาท  
     1.2 เงินรายได้ของมหาวิทยาลัยน ามาจัดสรร จ านวน 145,619,500 บาท 
ซึ่งประกอบด้วย  
     1) เงินบ ารุงการศึกษานักศึกษาภาคปกติ จ านวน 135,103,700 บาท 
จัดสรรร้อยละ 80 เป็นเงิน 108,083,000 บาท  
     2) เงินโครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 7,637,100 บาท 
จัดสรรร้อยละ 80 เป็นเงิน 6,109,700 บาท  
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     3) เงินโครงการจัดการศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ จ านวน 2,480,000 บาท 
จัดสรรร้อยละ 80 เป็นเงิน 1,984,000 บาท  
     4) เงินโครงการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต จ านวน 25,365,100 บาท 
จัดสรรร้อยละ 80 เป็นเงิน 20,292,100 บาท  
     5) เงินรายได้อ่ืนๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินฝากฯ รายรับหอพัก รายได้เบ็ดเตล็ด 
จ านวน 11,438,400 บาท จัดสรรร้อยละ 80 เป็นเงิน 9,150,700 บาท  
     รวมประมาณการรายรับเป็นเงินทั้งสิ้น 895,956,000 บาท จัดสรร       
ในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 เป็นเงิน 859,551,300 บาท ซึ่งยอด
จัดสรรเพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 จ านวน 91,084,500 
บาท (ปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2561 จัดสรร 768,466,800 บาท) คิดเป็น
ร้อยละ 11.85  
     การจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 นี้ 
เป็นไปตามกรอบทิศทางและนโยบายมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. 
2560-2579 ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 
( พ.ศ. 2560 - 2564) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  
     ทั้งนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ก าหนดแนวทางประมาณการรายรับ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้  
     1.งบประมาณแผ่นดิน ตามที่ ได้ รั บจัดสรรตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
     2. เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การประมาณการรายรับเงินรายได้ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดและเพ่ือ
ป้องกันความผิดพลาดอันอาจเกิดขึ้นจากจ านวนนักศึกษาที่เปลี่ยนแปลง 
มหาวิทยาลัยจึงใช้จ านวนนักศึกษาของ การจัดการศึกษาแต่ละประเภท        
ที่ลงทะเบียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เป็นฐานในการค านวณเงิน
รายได้โดยยึดอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด แนวทางการจัดสรรงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณเป็นไปตาม
ระเบียบและตามกรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดังนี้  
     1. จัดสรรตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหาร
งบประมาณการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2556  
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     2. จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น โดยพิจารณาจัดสรรเป็นรายการงบ
พัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์(รายจ่ายส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย)  
     3. จัดสรรงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์โดยให้หน่วยงานเสนองาน/
โครงการ ส าหรับด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานที่สอดคล้องกับ        
แผนยุทธศาสตร์และระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย       
ตามเป้าประสงค์กลยุทธ์ มาตรการ ตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2562 จ าแนกตามยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้  
     ยุทธศาสตร์ที่ 1 พันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่น จัดสรรงบประมาณ 
391.1583 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 41.81  
     ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตครู และบัณฑิตดีมีคุณภาพ จัดสรรงบประมาณ 
289.5035 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 30.94  
     ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา จัดสรรงบประมาณ 
198.4223 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 21.21  
     ยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาระบบการบริหาร จัดสรรงบประมาณ 
56.4771ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.04  
     *หมายเหตุ ยุทธศาสตร์ที่1 รวมงบประมาณจากภายนอกจ านวน 
76.0099 ล้านบาท เช่นงบประมาณจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
งบประมาณจากระทรวงวิทยาศาสตร์ เป็นต้น (ข้อมูลอ้างอิง เอกสารกรอบ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) 
(เอกสารหมายเลข 5.1-1(1)) 

2      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ด าเนินการก ากับ ติดตามส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และการ
ประเมินความคุ้มค่าในการบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งได้ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย
ผู้บริหารที่ก ากับดูแล ตัวแทนจากคณะ ตัวแทนจากกองนโยบายและแผน 
และหัวหน้างานคลัง ร่วมกันก าหนดเกณฑ์ในการปันส่วนงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายต่างๆ เข้าสู่กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง และปันส่วนเข้าสู่ผลผลิต 
เพ่ือน าไปใช้ในการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  
     ขั้นตอนในการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประกอบด้วย  

5.1-2(1) รายงานผลการ
ค านวณต้นทุนต่อหน่วย
ผลผลิตปีงบประมาณ พ.ศ. 
2561  
5.1-2(2) รายงานการประเมิน
ประสิทธิภาพประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561   
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     1. การวิเคราะห์ผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง และกิจกรรม
สนับสนุน แล้วระบุผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง กิจกรรมสนับสนุน     
ที่ต้องค านวณค่าใช้จ่าย  
     2. กระจายเงินงบประมาณค่าใช้จ่ ายทั้ ง เงินงบประมาณแผ่นดิน 
งบประมาณเงินรายได้ ค่าเสื่อมราคาทุกงบรายจ่าย จากหน่วยงานสนับสนุน 
หน่วยงานรองไปสู่หน่วยงานหลัก และกิจกรรมหลักลงสู่ผลผลิต  
     3. รวบรวมต้นทุนรวมในแต่ละกิจกรรมตามกลุ่มผลผลิต จ าแนกเป็น
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละด้าน     
ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก กิจกรรมการให้บริการวิชา
การ ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ เป็นต้น  
     โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีผลการค านวณต้นทุนรวมระดับ
หลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือให้แต่ละคณะน าไปหารจ านวน
นักศึกษาในแต่ละหลักสูตรเพ่ือให้ได้ต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละหลักสูตรเอง 
โดยแต่ละหลักสูตรมีต้นทุนระดับหลักสูตร (ที่ยังไม่ได้น าไปหารจ านวน
นักศึกษา) ดังต่อไปนี้  
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ มีต้นทุนรวม 
15,771,984 บาท  
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร มีต้นทุนรวม 5,151,316 บาท  
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา มีต้นทุนรวม 
3,998,759 บาท  
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย มีต้นทุนรวม 
11,090,309 บาท  
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์  มีต้นทุนรวม 
1,468,294 บาท  
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  มีต้นทุนรวม 
10,371,782 บาท  
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์  มีต้นทุนรวม 
8,622,325 บาท  
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีต้นทุนรวม 2,218,062 บาท  
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีต้นทุนรวม 3,530,155 
บาท  
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     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและ
คอมพิวเตอร์ มีต้นทุนรวม 1,780,698 บาท  
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ มีต้นทุนรวม 1,686,977 
บาท  
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา มีต้นทุนรวม 2,749,147 
บาท  
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ มีต้นทุนรวม 1,624,496 บาท 
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเกาหลี  มีต้นทุนรวม 
1,093,411 บาท  
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน มีต้นทุนรวม 2,061,860 
บาท  
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีต้นทุนรวม 13,527,053 
บาท  
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีต้นทุนรวม 
10,590,464 บาท  
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  มีต้นทุนรวม 
11,465,193 บาท  
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสั งคมศึกษา มีต้นทุนรวม 
15,963,797 บาท  
     หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ มีต้นทุนรวม 
374,884 บาท  
     หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ปริญญาโท) 
มีต้นทุนรวม 874,729 บาท  
     หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ปริญญา
โท) มีต้นทุนรวม 937,209 บาท  
     หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพ่ือพัฒนา
การศึกษา (ปริญญาเอก)มีต้นทนุรวม 249,922 บาท  
     หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
มีต้นทุนรวม 4,842,002 บาท  
     หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า มีต้นทุนรวม 
9,109,529 บาท  
     หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส ารวจและภูมิสารสนเทศ 
มีต้นทุนรวม 4,759,934 บาท  
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     หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ มีต้นทุนรวม 
13,459,124 บาท  
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการพลังงาน 
มีต้นทุนรวม 1,148,950 บาท 
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มี
ต้นทุนรวม 7,632,308 บาท  
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 
มีต้นทุนรวม 3,528,917 บาท  
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มีต้นทุน
รวม 5,498,544 บาท  
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์       
มีต้นทุนรวม 2,954,442 บาท  
     หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 
(ปริญญาโท) มีต้นทุนรวม 820,678 บาท  
     หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ มีต้นทุนรวม 15,995,289 
บาท  
     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์        
มีต้นทุนรวม 24,128,487 บาท  
     หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม มีต้นทุนรวม 4,970,288 บาท  
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว มีต้นทุนรวม 
6,506,558 บาท  
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มีต้นทุนรวม 
18,706,355 บาท  
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี ไทย มีต้นทุนรวม 
1,988,115 บาท  
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีสากล มีต้นทุนรวม 
3,705,124 บาท  
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย มีต้นทุนรวม 
11,025,002 บาท  
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ มีต้นทุนรวม 
18,796,724 บาท  
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น มีต้นทุนรวม 21,146,315 บาท  
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     หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ มีต้นทุนรวม 
1,536,271 บาท  
     หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม มีต้นทุนรวม 
1,003,822 บาท  
     หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มีต้นทุนรวม 
11,745,864 บาท  
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการเป็นผู้ประกอบการ 
มีต้นทุนรวม 2,691,761 บาท  
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มีต้นทุนรวม 
20,065,852 บาท  
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาทรัพยากรมนุษย์ มีต้นทุนรวม 
5,505,874 บาท  
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ มีต้นทุน
รวม 12,479,981 บาท  
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มีต้นทุนรวม 
8,442,340 บาท  
     หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มีต้นทุนรวม 
2,202,350 บาท  
     หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี มีต้นทุนรวม 27,835,252 บาท  
     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ปริญญาโท)    
มีต้นทุนรวม 2,814,113 บาท  
     หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี (ปริญญาโท) มีต้นทุนรวม 
261,724 บาท  
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ มีต้นทุนรวม 
4,550,571 บาท  
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี มีต้นทุนรวม 1,070,723 
บาท  
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา มีต้นทุนรวม 7,048,924 
บาท  
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มีต้นทุน
รวม 3,658,302 บาท  
      หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ มีต้นทุน
รวม 40,955,141 บาท  
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     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา มีต้นทุน
รวม 14,187,075 บาท  
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มีต้นทุน
รวม 10,261,092 บาท  
     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ มีต้นทุน
รวม 6,335,109 บาท  
     หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มีต้นทุน
รวม 40,955,141 บาท  
     ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร ม ห า บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (โท) มีต้นทุนรวม 226,283 บาท  
     ห ลั ก สู ต ร วิ ท ย า ศ า ส ต ร ดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต  ส า ข า วิ ช า ก า ร จั ด ก า ร
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เอก) มีต้นทุนรวม 188,569 บาท  
     หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
(ปริญญาโท) มีต้นทุนรวม 678,794 บาท  
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจีนธุรกิจ มีต้นทุนรวม 17,768,529 
บาท  
     หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ มีต้นทุนรวม 
14,453,505 บาท  
     หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์        
มีต้นทุนรวม 6,192,848 บาท  
     หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ มีต้นทุนรวม 
11,058,657 บาท  
     ทั้งนี้  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยยังมีการประเมิน
ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ เพ่ือประเมินประสิทธิภาพการบริหาร
งบประมาณของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยใน 3 กิจกรรม คือ การพัฒนา
บุคลากร การพัฒนานักศึกษา และการจัดการเรียนการสอน และน าข้อมูลมา
ปรับปรุงกระบวนการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย ได้ก าหนด
ขอบเขตของการประเมินโดย ใช้ข้อมูลการด าเนินงานของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยระหว่าง วันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 พฤษภาคม 2562 โดยใน
การประเมินใช้แนวคิดการประเมินประสิทธิภาพของส านักงบประมาณ 3 
ด้าน คือ  
     1. ด้าน Economy คุ้มค่าและประหยัด โดยเปรียบเทียบต้นทุนในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆในกิจกรรมจัดการเรียนการสอน กิจกรรม
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พัฒนาบุคลากรและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และเทียบต้นทุนกิจกรรมกับ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
     2. ด้าน Efficiency ประสิทธิภาพ โดยประเมินจากประสิทธิภาพในการ
เบิกจ่ายงบประมาณเทียบเคียงกับงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร และ  
     3. ด้าน Effectiveness ประสิทธิผล ประเมินจาก จ านวนบุคลากรและ
นักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา ประโยชน์ที่ได้รับ รวมไปถึง ความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อกระบวนการพัฒนานักศึกษาและการจัดการเรียนการสอน
ของแต่ละคณะ โดยจากผลการประเมินพบว่า  
     1. ด้าน Economy คุ้มค่าและประหยัด ในกิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการใช้จ่ายงบประมาณสูงสุดเป็น
อันดับหนึ่ง รองลงมาคือ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
และวิทยาลัยนานาชาติ ตามล าดับ ในกิจกรรมพัฒนาบุคลากร คณะวิทยาการ
จัดการ มีการใช้จ่ ายงบประมาณสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ ง  รองลงมาคือ           
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตามล าดับ 
และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการใช้
จ่ายงบประมาณสูงสุดเป็นอันดับหนึ่ง รองลงมาคือ วิทยาลัยนานาชาติ และ
คณะครุศาสตร์ตามล าดับ และเมื่อพิจารณาจากค่าใช้จ่ายต่อหน่วยด้านการ
พัฒนาอาจารย์ พบว่า ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อหัวในการพัฒนาอาจารย์ สูงสุดได้แก่ 
คณะวิทยาการจัดการเฉลี่ยหัวละ 13,971 บาท รองลงมาคือวิทยาลัย
นานาชาติ เฉลี่ยหัวละ 9,301 บาท และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เฉลี่ย
หัวละ 8,282 บาท ตามล าดับ โดยทั้งนี้การพัฒนาอาจารย์มีค่าใช้จ่ายเฉลี่ย    
ในภาพรวมทุกหน่วยงาน เฉลี่ ยหั วละ 8,448 บาท ซึ่ ง เมื่ อเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนเฉลี่ย
ในการพัฒนาอาจารย์ที่ถูกลง คือเฉลี่ยใช้งบประมาณในการพัฒนา เพียงคน
ละ 8,448 บาท ต่อคนต่อปี ต่ ากว่าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีต้นทุน
เฉลี่ยอยู่ที่ 9,475 บาทต่อคนต่อปี ด้านค่าใช้จ่ายในการพัฒนานักศึกษาใน
ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัยพบว่า มีจ านวนนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนา 9,488 
คน ใช้งบประมาณ 4,099,190 บาท ใน 179 กิจกรรรม โดยมีต้นทุนในการ
พัฒนานักศึกษาเฉลี่ยหัวละ 432 บาท ทั้งนี้เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนในการ
พัฒนานักศึกษาต่อคนระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561 พบว่า        
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีต้นทุนเฉลี่ยในการพัฒนานักศึกษาที่เพ่ิมขึ้น 
คือเฉลี่ยใช้งบประมาณในการพัฒนาคนละ 432 บาท ต่อคนต่อปี สูงกว่าใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่มีต้นทุนเฉลี่ยอยู่ที่ 211 บาทต่อคนต่อปี  
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     2. ด้าน Efficiency ประสิทธิภาพการเบิกจ่ายงบประมาณเทียบเคียงกับ
งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ในกิจกรรมพัฒนาบุคลากร พบว่า ส่วนใหญ่มีการ
ใช้จ่ายงบประมาณตามกรอบที่ได้รับจัดสรร แต่มีเพียงคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมได้รับจัดสรร 375,000 บาท แต่ใช้งบประมาณไป 435,612 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 116.16 ที่ใช้งบประมาณในการพัฒนาบุคลากรเกินกว่าจ านวน
เงินจัดสรรตามแผน สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
มีการบริหารใช้งบประมาณจากกิจกรรมอ่ืนเช่น งบผู้บริหารและงบประมาณ
ส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษามีหน่วยงานที่ใช้
งบประมาณเกินกว่าที่ได้รับจัดสรรในกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคือ วิทยาลัย
นานาชาติ ได้รับจัดสรร 567,000 บาท แต่ใช้งบประมาณไป 805,386 บาท 
คิดเป็น ร้อยละ 142.04 และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับ
จัดสรร 1,602,600 บาท แต่ใช้งบประมาณไป 1,731,970 บาท คิดเป็น      
ร้อยละ 108.07 สาเหตุที่เป็นเช่นนั้นเพราะนักศึกษามีความสนใจเข้าร่วม
กิจกรรมนักศึกษาเป็นจ านวนมากทางคณะจึงต้องมีการใช้งบประมาณ
เพ่ิมเติมจากกิจกรรมอ่ืนนอกจากนั้นใช้งบประมาณเทียบกับเงินที่ได้รับจัดสรร
ดังต่อไปนี้ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมร้อยละ 81.65 คณะครุศาสตร์ร้อยละ 
74.58 คณะเกษตรศาสตร์ 69.11 คณะวิทยาการจัดการร้อยละ 46.05 และ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร้อยละ 41.10  
     3. ด้าน Effectiveness ประสิทธิผลของการด าเนินงาน ในด้านการ
พัฒนาอาจารย์พบว่า ในภาพรวมของทั้งมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอาจารย์ 
จ านวน 176 คน จากอาจารย์ทั้ งหมด 468 คน คิดเป็นร้อยละ 37.60          
โดยส่วนใหญ่เป็นการประชุมอบรมสัมมนา ร้อยละ 80.60 น าเสนอผลงาน
ทางวิชาการร้อยละ 15.92 ศึกษาดูงาน ร้อยละ 3.48 โดยเมื่อพิจารณาถึง
ประโยชน์ที่ได้รับ พบว่า ประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนาบุคลากรส่วนใหญ่
เป็นประโยชน์ด้านการน ามาใช้พัฒนาการจัดการเรียนการสอนร้อยละ 53 
พัฒนาความรู้ทักษะด้านงานวิจัยร้อยละ 31 พัฒนาหลักสูตรร้อยละ 5 พัฒนา
ฐานข้อมูลและสร้างเครือข่ายร้อยละ 5 ด้านการประชาสัมพันธ์ร้อยละ 4 และ
ด้านอ่ืนๆ ร้อยละ 2 ด้านพัฒนานักศึกษาแต่ละคณะจัดกิจกรรมขึ้นนั้น เมื่อ
สอบถามไปยังนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป จ านวน 385 คน พบว่า นักศึกษาจาก
คณะวิทยาการจัดการมีคะแนนความพึงพอใจต่อกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสูง
ที่สุดเป็นอันดับ 1 คะแนนเฉลี่ย 4.31 รองลงมาเป็นนักศึกษาจากคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คะแนนเฉลี่ย 4.25 และคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คะแนนเฉลี่ย 4.24 ตามล าดับ และในด้านการจัดสภาพแวดล้อม
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ในการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ เมื่อสอบถามไปยังนักศึกษาชั้นปีที่ 
2 ขึ้นไป จ านวน 385 คน พบว่า นักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีคะแนนความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ สูงที่สุด
เป็นอันดับ 1 คะแนนเฉลี่ย 4.33 รองลงมาเป็นนักศึกษาจากคณะครุศาสตร์
คะแนนเฉลี่ย 4.31 และคณะวิทยาการจัดการ คะแนนเฉลี่ย 4.24 ตามล าดับ  
     ทั้ งนี้ รายละเอียดของผลการประเมินในข้างต้นสามารถดู ได้จาก
รายละเอียดการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2561          
(เอกสารหมายเลข 5.1-1(1)-(2)) 

3      มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุมภายในและ
บริหารความเสี่ยง ซึ่งมีอธิการบดีเป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดี
รับผิดชอบงานบริหาร เป็นรองประธานกรรมการ รองอธิการบดี ผู้ช่วย
อธิการบดี คณบดีทุกคณะ บัณฑิตวิทยาลัย ผู้อ านวยการส านักงาน สถาบัน 
วิทยาลัย ศูนย์ โรงเรียนสาธิตฯ เป็นกรรมการ ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบ   
งานประกัน เป็นกรรมการและเลขานุการ บุคลากรส านักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานคุณภาพ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการประชุมร่วมกัน        
เ พ่ือวิ เคราะห์และระบุความเสี่ ยง และปัจจัยที่ก่อให้ เกิดความเสี่ ยง           
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จากเกณฑ์ปัจจัยเสี่ยงตามคู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษา เช่น ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน 
ความเสี่ยงด้านการเงิน ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  
     2. คณะกรรมการด าเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบของ          
ความเสี่ยง โดยแจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาในการเกิดเหตุการณ์ เมื่อกรรมการ
ประเมินครบทุกด้านแล้ว ใช้เครื่องมือ RISK MATRIX คือ ตารางวิเคราะห์     
ค่าความเสี่ยง เพ่ือแยกปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ ยงสูงในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย ทั้งปัจจัยเสี่ยงภายนอกและภายในมหาวิทยาลัย โดยได้ระบุ
ปัจจัยเสี่ยงที่ควรด าเนินการลด ดังนี้  
     1) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้ามาศึกษาไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  
     2) จ านวนบทความวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์ยังมีจ านวนน้อย  
     3) ปริมาณการใช้พลังงานเพิ่มมากขึ้น  
      
     มหาวิทยาลัยได้มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปีการศึกษา 
2561 (เอกสารหมายเลข 5.1-3(1)) ดังนี้  

5.1-3(1) แผนบริหารความ
เสี่ยงมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ประจ าปีการศึกษา 
พ.ศ.2561  
5.1-3(2) รายงานผลการ
ด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 
2561 
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     1) จัดกิจกรรม/โครงการประชาสัมพันธ์จุดเด่นระดับคณะ และระดับ
หลักสูตร ผ่านโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นโดยก าหนดให้มีนักเรียนโรงเรียน
กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้น  
     2) เพ่ิมกิจกรรม/โครงการบริการวิชาการชุมชน ท้องถิ่น เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ในวงกว้าง  
     3) จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดีโอ และเพ่ิมช่องทางสื่อสาร      
ผ่านสื่อโซเซียลมีเดีย  
     4) ด าเนินการส่งชุดส าเนาวีดีโอประชาสัมพันธ์กิจกรรม/โครงการไปยัง
โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ และรวบรวมวีดีโอที่เป็นไฮไลต์ไปยัง
โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย  
     5) หลักสูตรและคณะจัดท าแผนก ากับติดตามการท าผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ภายในหลักสูตรและคณะ  
     6) จัดโครงการเพิ่มศักยภาพคณาจารย์ด้านการท าผลงานวิจัย  
     7) มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์ท างานวิจัยด้านพันธกิจสัมพันธ์      
     8) จัดโครงการเพิ่มศักยภาพอาจารย์ เพ่ือเป็นนักวิจัยเชิงพ้ืนที่  
     9) มีระบบและกลไกติดตาม ประเมินควบคุมของหน่วยงานจัดการ
งานวิจัย  
     10) แต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดการพลังงาน  
     11) ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แนวคิดในการประหยัดพลังงานแก่หน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย  
 
     มีการติดตามผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง (เอกสาร
หมายเลข 5.1-3(2)) โดยความเสี่ยงที่ลดลง เช่น  
     จ านวนนักศึกษาที่เข้ามาศึกษาไม่ตรงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ มีการประเมิน
ความเสี่ยงลดลงจากระดับสูงมากลงมายังระดับสูง ซึ่งควรมีการปรับปรุง
กระบวนการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และประชาสัมพันธ์
หลักสูตรที่ได้ปรับปรุงพัฒนาให้มีความทันสมัยมากขึ้นเพ่ือดึงดูดให้มีนักศึกษา
เข้าเรียนในหลักสูตรนั้นๆ เพ่ิมมากข้ึน  
     ปริมาณการใช้พลังงานเพ่ิมมากขึ้น หลังจากคณะท างานด้านการจัด
การพลังงานจัดท านโยบายและแผนอนุรักษ์พลังงาน และด าเนินการตามแผน
แล้วนั้น ท าให้ปริมาณการใช้พลังงานลดลง และค่าไฟฟ้าโดยรวมลดลงด้วย 
เป็นต้น 
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4 1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  

     มหาวิทยาลัยได้บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ผลการด าเนินงานให้มี
ประสิทธิผลตามเป้าประสงค์ โดยก าหนดแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และ
แผนปฏิบัติการ มีการประชุมก ากับ ติดตาม ประเมินผล  การด าเนินงานของ
คณะ วิทยาลัย ศูนย์ส านัก เป็นระยะ ผ่านการประชุมผู้บริหารโดยต าแหน่ง 
(กบต.) ทุกสัปดาห์ ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจ านวน 
2 ครั้ง ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณจ านวน 3 ครั้ง เพ่ือ
การก ากับการใช้งบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้มากที่สุด จากนั้นกอง
แผนได้น าผลการด าเนินงานเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
ตลอดจนข้อเสนอแนะในการประชุมสภามหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 
5.1-4(1)-(4)) 
 
2) หลักประสิทธิภาพ ( Efficiency )  
     มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพ          
การด าเนินงานในการใช้ทรัพยากร จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัด
การพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ขึ้น เ พ่ือให้ ระบบการจัด
การพลังงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน      
โดยทางคณะกรรมการบริหารจัดการพลังงานได้ประเมินสถานภาพการจัด
การพลังงานเบื้องต้น ประเมินศักยภาพการอนุรักษ์พลังงานและแผนการ
ฝึกอบรมและกิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน มีการด าเนินงาน     
ตามแผน มีการตรวจสอบ วิเคราะห์ ติดตาม ประเมินผล สรุปผล ทบทวน 
และแก้ไขข้อบกพร่องจากการด าเนินงาน (เอกสารหมายเลข 5.1-4(5))   
     นอกจากนี้มหาวิทยาลัยมีการน าระบบสารสนเทศ มาใช้ในการบริหาร
จัดการเพ่ือให้เกดิประสิทธิภาพในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
     1. ด้านการศึกษา : ระบบสารสนเทศงานวิชาการและงานทะเบียน ระบบ
ตรวจสอบผลการเรียน ซึ่งรับผิดชอบโดยกองบริการการศึกษา (เอกสาร
หมายเลข 5.1-4(6))   
     2. ด้านการเงิน : ระบบบริหารการเงิน MIS (เอกสารหมายเลข 5.1-4(7))   
 
 
 
 
 

5.1-4(1) รายงานการประชุม
ผู้บริหารโดยต าแหน่ง 
5.1-4(2) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย 
5.1-4(3) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
งบประมาณ 
5.1-4(4) รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย  
5.1-4(5) รายงานการจัด
การพลังงาน ประจ าปี 2561 
5.1-4(6) ระบบสารสนเทศ
กองบริการการศึกษา 
5.1-4(7) ระบบบริหารการเงิน 
MIS 
5.1-4(8) เว็ปไซต์ 
www.uru.ac.th 
5.1-4(9) โปรมแกรม Line 
5.1-4(10) ค าสั่งมหาวิทยาลัย
เรื่องมอบอ านาจให้รองอธิการ 
ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี 
ผู้อ านวยการศูนย์ ส านัก และ
สถาบัน 
5.1-4(11) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะท างานด้านคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์  
5.1-4(12) หนังสือเชิญประชุม
บุคลากรสายวิชาการและ
บุคลากรสายสนับสนุน 
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3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
     ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ก าหนดกลยุทธ์ในการตอบสนองทันทีทันใดที่ทัน
ต่อเหตุการณ์และผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่     
     1.ก าหนดให้มีการประชุมผู้บริหารโดยต าแหน่ง (กบต.) ทุกวันอังคารของ
สัปดาห์ เพ่ือตอบสนองเรื่องต่างๆ ในมหาวิทยาลัยได้ทันทีทันใด เมื่อมีปัญหา
ก็รายงานในที่ประชุม กบต. เนื่องจากที่ประชุมนี้จะมี หัวหน้าส านักงาน
อธิการบดีเป็นเลขานุการ ซึ่งสามารถน ามติท่ีประชุม น าไปด าเนินการได้ทันที 
     2. ก าหนดให้มีสายตรงอธิการบดี ที่ให้โอกาสส าหรับทุนทั้ งบุคลากร 
นักศึกษา ประชาชน สามารถติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ได้โดยตรง และ 
อธิการบดีสามารถตอบและสนองเรื่องต่างๆ ได้ทันทีทันใด และโดยอธิการบดี
ได้มอบหมายให้เลขา จัดตารางนัดหมายอธิการบดีได้ในกรณีที่อยากปรึกษา
ในรายละเอียดของเรื่องต่างๆ (เอกสารหมายเลข 5.1-4(8)) 
     3. ใช้ระบบการสื่อสารผ่านอินเทอร์ เน็ตในระบบโปรแกรม LINE             
ที่สามารถติดต่อประสานกับผู้บริหารและบุคลากรทุกคนทุกกลุ่มได้ทันทีทันใด 
ทุกที่ ทุกเวลา โดยมีกลุ่มไลน์ของผู้บริหาร กลุ่มไลน์ของอาจารย์ และ       
กลุ่มไลน์ของสายสนับสนุน โดยเฉพาะในกลุ่มไลน์ของอาจารย์ เมื่ออาจารย์มี
ปัญหาเกี่ยวกับสิ่งสนับสนุนการสอน เช่น พัดลม เสีย อาจารย์สามารถแจ้ง
ผ่าน line โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องจะรับรู้และแก้ปัญหาได้ต่อไปอย่างรวดเร็ว  
หรือคณาจารย์อยากทราบเกี่ยวกับปฏิทินการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลง      
เมื่อสอบถามผ่าน line ก็จะได้รับการตอบสนองทันทีจากผู้รับผิดชอบ 
(เอกสารหมายเลข 5.1-4(9)) 
     4. มหาวิทยาลัยมีหน่วยกลาง คือ ศูนย์สื่อสารองค์กร ในการท าหน้าที่
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้  บุคลากรทุกคน              
ทุกกลุ่ม นักศึกษาได้ทราบข้อมูลเพ่ือให้มีการตอบสนองและมีส่วนร่วม              
ในกิจกรรมเป็นการสร้างความสัมพันธ์ได้เป็นอย่างดี  
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1-4(13) ข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ว่าด้วย การบริหารจัดการใน
คณะ วิทยาลัย พ.ศ.2558 
5.1-4(14) ค าสั่งแต่งตั้ง
กรรมการอุทธรณ์และร้อง
ทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัย    
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 
5.1-4(15) รายงานผล        
การติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงาน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 
5.1-4(16) ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส     
ในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 
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4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability )  
     1.ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย     
อย่างเคร่งครัด ทั้งการด าเนินการตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นความรับผิดชอบต่อ
สังคม  
     2. ได้กระจายและมอบอ านาจให้กับผู้บริหารในทุกระดับทั้งรองอธิการบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ ประธานหลักสูตร หัวหน้างาน เพ่ือให้
ทุกคนได้มีความรู้สึกถึงการมีส่วนร่วมและรับผิดชอบร่วมกัน เช่น ก าหนด
วงเงินส าหรับการอนุมัติ ในระดับรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีไม่เกิน 2 
ล้านได้ คณบดี ผู้อ านวยการไม่เกิน 5 แสนบาท (เอกสารหมายเลข 5.1-
4(10)) 
     3. ได้แสดงความรับผิดชอบต่อสถานภาพและอนาคตของบุคลากร        
ทุกคน ทั้งเรื่องความมั่นคงในอาชีพ ความก้าวหน้า เงินเดือน สวัสดิการ 
ศักดิ์ศรี ของบุคลากร เป็นต้น เพราะตระหนักว่าหากบุคลากรมีขวัญและ
ก าลังใจแล้วจะมีความมุ่งมั่นในการท างานเพ่ือสถาบัน โดยจัดตั้งกองทุน
สวัสดิการของมหาวิทยาลัยขึ้น เพ่ือให้สวัสดิการแก่บุคลากร ในเบื้องต้นได้ให้
สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าด ารงชีพหลัง
เกษียณอายุราชการ และสวัสดิการเงินช่วยเหลือครอบครัวส าหรับบุคลากร
ของมหาวิทยาลัยที่เสียชีวิต นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดที่จะให้สวัสดิการด้านอื่นๆ 
อีกด้วย 
 
5. หลักความโปร่งใส (Transparency)  
     1. มหาวิทยาลัยได้มีหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ท าหน้าที่ตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัยและหน่วยงาน โดยก าหนดไว้เป็นแผนการตรวจ
เป็นประจ าทุกปี โดยแผนการตรวจของมหาวิทยาลัยก าหนดไว้ 20 หน่วย
ตรวจ และตรวจสอบกองทุนต่างๆ อีก 18 กองทุน เพ่ือตรวจสอบความ
โปร่งใสในการท างานของผู้บริหาร  
     2. มหาวิทยาลัยได้มีคณะกรรมการทุกระดับ ทุกพันธกิจ  เพ่ือร่วมกัน
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ อย่างโปร่งใส ไม่ปิดบัง มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
การจัดทรัพยากร รวมทั้ง การจัดซื้อ จัดจ้างให้มีความโปร่งใสและเป็นไป     
ตาม พรบ.พัสดุ ตัวอย่างเช่นงานพัสดุ จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตั้งแต่       
การก าหนดราคากลาง กรรมการเปิดซอง กรรมการตรวจรับพัสดุ เป็นต้น  
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     3. มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารที่มีการตรวจสอบในการท างาน        
ทุกระดับ ตั้งแต่ผู้ปฏิบัติ ผู้บริหารระดับต้น ระดับกลาง และระดับสูง  
     4. มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะท างานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพ่ือด าเนินงานด้าน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้อง
กับแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีการจัดท าแผนป้องกันและปราบปราบทุจริตทั้ง
ในระยะสั้นและระยะยาว จัดเตรียมข้อมูล เอกสาร หลักฐานเพ่ือรับการตรวจ
จาก ป.ป.ช. (เอกสารหมายเลข 5.1-4(11)) 
 
6. หลักการมีส่วนร่วม ( Participation)  
     1. มหาวิทยาลัยใช้ระบบการบริหารแบบองค์คณะบุคคลในทุกระดับของ
การบริหาร ตั้ งแต่สาขาวิชา คณะ ศูนย์  ส านัก วิทยาลัย และระดับ
มห า วิ ทย าลั ย  เ พ่ื อ ให้ ทุ กคนมี โ อก าส ในกา รบริ ห า ร ง านร่ ว มกั น                     
โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการส่วนมากจะประกอบด้วยบุคลากร         
ทุกภาคส่วน โดยจุดเด่นคือ มีการปรับปรุงข้อบังคับว่าด้วยสภาคณาจารย์และ
ข้าราชการโดยเปิดโอกาส ให้พนักงานสายสนับสนุนเป็นคณะกรรมการสภา
คณาจารย์และข้าราชการ นอกจากนี้ยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพันธกิจ
สันพันธ์ขึ้น โดยมีบุคลากรจากคณะและหน่วยงานสายสนับสนุน 
     2. ก าหนดให้มีสายตรงอธิการบดี ที่ให้โอกาสส าหรับทุนทั้งบุคลากร 
นักศึกษา ประชาชน สามารถติดต่อ ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ             
ได้โดยตรง สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหาร (เอกสารหมายเลข 5.1-4(8)) 
     3 .  ผู้ บริ ห ารมหาวิทยาลั ยมี การประชุ มอาจารย์ และบุคลากร                   
สายสนับสนุน เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารให้ทุกคนได้ทราบ       
ความเคลื่อนไหวในการบริหาร ซึ่งในปีการศึกษา 2561 ได้มีการประชุม
บุคลากรสายวิชาการ 2 ครั้ง ในวันที่ 16 มกราคม 2562 และ 14 พฤษภาคม 
2562 ประชุมสายสนับสนุน 1 ครั้ง ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 (เอกสาร
หมายเลข 5.1-4(12)) 
    4. มหาวิทยาลัยมีการรวมกลุ่มจัดตั้งสโมสรอาจารย์และข้าราชการ และ
สโมสรพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
เช่น การจัดงานปีใหม่ การจัดงานประเพณีสงกรานต์ การจัดงานวัน
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เกษียณอายุข้าราชการ การจัดแข่งขันกีฬากับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม
ภาคเหนือ เป็นต้น  
 
7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralizatio)  
     1. อธิการบดีได้มีนโยบายในการบริหารโดยการกระจายอ านาจอธิการบดี  
ไปยังรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี และ ผู้อ านวยการทุกระดับ 
เพ่ือให้ความเป็นอิสระในการบริหาร ความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ      
โดยกระจายทั้งงานบริหารทั่วไป งานบุคคล งานการเงิน เช่น ก าหนดวงเงิน
ส าหรับการอนุมัติ ในระดับรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีไม่เกิน 2 ล้าน
ได้ คณบดี ผู้อ านวยการไม่เกิน 5 แสนบาท หรือในงานบุคคลก าหนดให้รอง
อธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ถ้ารับผิดชอบหน่วยงานใด ก็ให้มีการประเมินผล
ปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบนั้น  (เอกสาร
หมายเลข 5.1-4(10)) 
     2. อธิการบดีได้จัดสรรงบประมาณแบบมอบเหมาให้กับให้หน่วยงาน เพื่อ
กระจายอ านาจการตัดสินใจการใช้งบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพและการ
มอบหมายอ านาจให้กับ คณบดี วิทยาลัย และผู้อ านวยการส านักงานต่างๆ 
ได้บริหารจัดการ  โดยก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์      
ว่าด้วย การบริหารจัดการในคณะ วิทยาลัย พ.ศ.2558  
     3. อธิการบดีได้มีนโยบายให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรต่างๆ  ได้มีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ หรือด าเนินการในเรื่องการบริหารหลักสูตร เช่น การวางแผน
การบริหารหลักสูตร การวางแผนการบริหารอาจารย์ การวางแผนการรับ
นักศึกษา การวางแผนเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นต้น โดยก าหนดไว้       
ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วย การบริหารจัดการในคณะ 
วิทยาลัย พ.ศ.2558 (เอกสารหมายเลข 5.1-4(13)) 
 
8. หลักนิติธรรม ( Rule of Law )  
     1. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการบริหารโดยก าหนดกฎ กติกา เพ่ือเป็นแนว
ปฏิบัติในการด าเนินงานในทุกระดับ เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน และมีแนว
ปฏิบัติที่ดีที่จะสนับสนุนให้การบริหารเป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยกฎ 
กติกา มีตั้งแต่ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  
     2. มหาวิทยาลัยได้มีแนวทางและระบบกลไกในการใช้กฎ กติกา        
อย่างรัดกุม โดยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด แต่เมื่อมีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวด   
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ก็จะใช้หลักคุณธรรมหรือความเหมาะสมมาใช้ โดยไม่กระทบหรือมีผลเสียต่อ
มหาวิทยาลัยหรือบุคคล   
     3. มหาวิทยาลัยให้แนวคิดแก่บุคลากรและนักศึกษามีวินัยในตนเอง 
เพ่ือให้การใช้หลักนิติธรรมของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
     4.  มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพ่ือให้การด าเนินการทางวินัย การออกจาก
ราชการ การอุทธรณ์และร้องทุกข์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย (เอกสาร
หมายเลข 5.1-4(14)) 
 
9. หลักความเสมอภาค ( Equality)  
     1 .  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห้ ค ว า ม เ สม อภ า ค กั บบุ ค ล า ก ร  นั ก ศึ ก ษ า                     
ตามสถานภาพของแต่ละบุคคลหรือแต่ละกลุ่ม ให้มีความเหลื่อมล้ าน้อยที่สุด
เท่าท่ีจะท าได้ ตัวอย่างความเสมอภาคท่ีส าคัญ ได้แก่ 
     - ความเสมอภาคในการท าหน้าที่เป็นตัวแทน  
     - ความเสมอภาคในด้านสิทธิต่างๆ ของบุคลากรและนักศึกษา ทั้งสิทธิ
ตามกฎหมายและสิทธิประโยชน์ที่พึงจะได้  
     - ความเสมอภาคทางการศึกษาของนักศึกษา  
     - ความเสมอภาคของความเป็นมนุษย์ที่พึงจะได้รับการดูแลเช่นเดียวกัน 
โดยเฉพาะพนักงานชั่วคราว มหาวิทยาลัยก็ดูแลอย่างดีในหลายประเด็น  
 
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ ( Consensus Oriented )  
     1.  มหาวิทยาลัยได้ยึดหลักมติของเสียงส่วนมากใน การประชุม              
การระดมความคิด การปรึกษาหารือ ในทุกระดับ ทั้งที่เป็นทางการและ       
ไม่เป็นทางการ  
     2. เมื่อมีการเลือกตั้งหรือสรรหาตัวแทนของมหาวิทยาลัยหรือตัวแทนทุก
ระดับ เมื่อเสียง ส่วนมากให้เป็นผู้ใดแล้ว สังคมจะยอมรับในฉันทามติจะเห็น
ได้ว่ามหาวิทยาลัยไม่เคยมีเรื่องวุ่นวายที่ตามมาภายหลังการเลือกตั้งหรือ     
สรรหาเลย สิ่งที่แสดงได้ชัดเจนคือความสามัคคีความร่วมมือจากทุกคน            
ในมหาวิทยาลัย ซึ่งแสดงถึงการบริหาร จัดการแบบธรรมภิบาลอย่างชัดเจน
และมีผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมของมหาวิทยาลัย 
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     นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ าปีงบประมาณ 2561 โดยมีผลการ
ประเมินความสามารถในการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล                 
ดังนี้ 

หลักธรรมำภิบำล 
คะแนน 

(เต็ม 5 คะแนน) 
ควำมสำมำรถ 
ในกำรบริหำร 

1. หลักประสิทธิผล 3.88 สูง 
2. หลักประสิทธิภาพ 3.77 สูง 
3. หลักการตอบสนอง 3.71 สูง 
4. หลักภาระรับผิดชอบ 3.95 สูง 
5. หลักความโปร่งใส 3.78 สูง 
6. หลักการมีส่วนร่วม 3.79 สูง 
7. หลักการกระจายอ านาจ 3.76 สูง 
8. หลักนิติธรรม 3.86 สูง 
9. หลักความเสมอภาค 4.00 สูง 
10. หลักมุ่งฉันทามติ 3.83 สูง 

(เอกสารหมายเลข 5.1-4(15)) 
 
     มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562 มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับดี ได้คะแนน 83.14 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 
คะแนน แยกเป็นตัวชี้วัดได้ดังนี้ 
 

อันดับ ตัวชี้วัด คะแนน 
1 การเปิดเผยข้อมลู 97.14 
2 การปฏิบัตหิน้าท่ี 86.89 
3 การป้องกันการทุจริต 86.61 
4 การใช้อ านาจ 83.97 
5 ประสิทธิภาพการสื่อสาร 79.00 
6 คุณภาพการด าเนินงาน 77.09 
7 การใช้ทรัพย์สินของราชการ 77.00 
8 การใช้งบประมาณ 75.23 
9 การแก้ไขปัญหาการทุจริต 73.48 
10 การปรับปรุงการท างาน 69.91 

(เอกสารหมายเลข 5.1-4(16)) 
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5      จากยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ทีมีปรัชญา 

“มหาวิทยาลัยเพ่ือการศึกษาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” ได้ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พันธกิจสัมพันธกับการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเป้าประสงค์       
ในการบูรณาการพันธกิจทั้งการจัดการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ 
ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม 
และด้านสิ่งแวดล้อม จากยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้
ก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ ที่คลอบคลุมด้านการผลิตบัณฑิต และด้าน
การวิจัย คือ การบูรณาการพันธกิจเพ่ือการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยฯ (เอกสารหมายเลข 5.1-5(1)) มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการก ากับ
ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ มีการ
ด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ ดังนี้  
     1. ในระดับมหาวิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยและ
พันธกิจสัมพันธ์ (กบวจ.) (เอกสารหมายเลข 5.1-5(2)) เป็นคณะกรรมการ
ฝ่ายก ากับติดตามและสนับสนุนการจัดการความรู้ ท าหน้าที่ในการก ากับ 
ดูแล ติดตามและด าเนินการ ในระดับมหาวิทยาลัย และในระดับคณะ           
มีคณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัย (RMU) ที่ เป็นคณะกรรมการ
ด าเนินงาน (เอกสารหมายเลข 5.1-5(3))  
     2. สนับสนุนทุนวิจัยประเภททุนพันธกิจสัมพันธ์ให้กับหน่วยงานระดับ
คณะเพ่ือด าเนินการวิจัยเพ่ือให้เกิดการบูรณาการพันธกิจ ในพ้ืนที่ที่คณะ
รับผิดชอบพ้ืนที่แต่ละอ าเภอ รวม 9 อ าเภอ ซึ่งแต่ละอ าเภอจะมีคณะท างาน
ในพ้ืนที่ที่ท างานควบคู่ไปกับหน่วยจัดการงานวิจัยของคณะที่รับผิดชอบท าให้
เกิดระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ระดับคณะ   
เพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่สู่เป้าหมาย วิสัยทัศน์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ที่เป็นกลไก     
เชิงระบบต่อเนื่องยั่งยืน (เอกสารหมายเลข 5.1-5(4)) ดังนี้  
          2.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด าเนินการในพ้ืนที่ อ าเภอ    
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  
          2.2 คณะครุศาสตร์ ด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอน้ าปาด จังหวัด
อุตรดิตถ์  
          2.3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอท่าปลา 
จังหวัดอุตรดิตถ์  
          2.4 คณะวิทยาการจัดการด าเนินงานในพ้ืนที่อ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์  

5.1-5(1)  ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   
5.1-5 (2)  ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารจัดการ
งานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
5.1-5(3)  ค าสั่งแต่งตั้งหน่วย
จัดการงานวิจัยและพันธกิจ
สัมพันธ์ระดับคณะ 
5.1-5(4)  สัญญาทุนวิจัยพันธ
กิจสัมพันธ์ ปีงบประมาณ 
2561 
5.1-5(5)  แผนปฏิบัติ
โครงการประเมินสถานภาพ
องค์ความรู้สู่การพัฒนา
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
5.1-5(6) ยุทธศาสตร์การ
ขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น 
5.1-5(7) คู่มือการบริหาร
จัดการงานวิจัยและพันธกิจ
สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์กับสังคม  
5.1-5(8) คู่มือการติดตาม
ประเมินเสริมพลังระบบ
บริหารงานวิจัยและพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์กับสังคม 
5.1-5(9) หนังสือสานพลัง
มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ
ชุมชนท้องถิ่น  
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          2.5 คณะเกษตรศาสตร์ด าเนินการในพ้ืนที่ อ าเภอตรอน จังหวัด
อุตรดิตถ์  
          2.6 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด าเนินการในพ้ืนที่ อ าเภอ
พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  
          2.7 วิทยาลัยนานาชาติ และสถาบันวิจัยและพัฒนาด าเนินการ        
ในพ้ืนที่อ าเภอทองแสนขัน ฟากท่า และบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์  
          2.8 วิทยาลัยน่าน ด าเนินการในพ้ืนที่อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน    
     โดยในการสนับสนุนทุนวิจัยดังกล่าวจะมีคณบดีเป็นตัวแทนผู้รับทุน และ
ก าหนดให้ชุดโครงการวิจัยฯ ของแต่ละคณะ หน่วยงาน มีการสังเคราะห์
ระบบการบริหารจัดการโครงการฯ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ และ    
ในระดับมหาวิทยาลัยมีสถาบันวิจัยและพัฒนาท าหน้าที่สั ง เคราะห์             
การด าเนินงานในภาพรวม เพื่อเป็นองค์ความรู้ที่สามารถน าไปเป็นแนวปฏิบัติ
ที่ดีตอ่ไป  
     3. มหาวิทยาลัยจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับหน่วยงานระดับคณะ 
นักวิจัย ผ่านกระบวนการน าเสนอความก้าวหน้าผลงานวิจัยและรายงาน
ผลการวิจัย ทั้งในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจ
สัมพันธ์ (กบวจ.) ที่ประชุมคณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัย (RMU) และ
การประชุมน าเสนอผลการด าเนินงานของหน่วยงานระดับคณะตามแผนการ
ด าเนินงาน (เอกสารหมายเลข 5.1-5(5)-(5)) เพ่ือให้ทุกคณะหน่วยงานได้ร่วม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานเพื่อการบูรณาการวิจัยกับการเรียนการสอน  
     4. ผลการด าเนินงานตามโครงการฯ มหาวิทยาลัยได้มีการถอดบทเรียน 
สรุป และสังเคราะห์ท าให้ได้องค์ความรู้ในการบริหารจัดการงานวิจัยและ
พันธกิจสัมพันธ์ และการท างานแบบคู่ความร่วมมือชุมชนท้องถิ่น และ
สถาบันวิจัยน าองค์ความรู้ที่ได้ดังกล่าวมาจัดท าเป็น  
     - ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (เอกสารหมายเลข 5.1-5(6)) 
     - คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ (เอกสารหมายเลข 5.1-5(7)) 
     - คู่มือการติดตามประเมินเสริมพลังระบบบริหารงานวิจัยและพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับสังคม (เอกสารหมายเลข 5.1-5(8)) 
     - หนังสือสานพลังมหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือชุมชนท้องถิ่น (เอกสาร
หมายเลข 5.1-5(9)) 

5.1-5(10) หนังสือระบบและ
กลไกการบริหารงานวิจัยและ
พันธกิจสัมพันธ์ 
“มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือ
ชุมชนท้องถิ่น” 
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     - หนังสือระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ 
“มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือชุมชนท้องถิ่น” (เอกสารหมายเลข 5.1-5(10)) 
     เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติส าหรับหน่วยงานในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานอ่ืนๆ 
ที่สนใจต่อไป  

6      มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ 2560-2564 (เอกสารหมายเลข
5.1-6(1)) โดยแผนบริหารจะเป็นข้อมูลด้านอัตราก าลังของบุคลากรเริ่มต้น
จากการสรรหา  การรักษาบุคลากรให้คงอยู่  การวางแผนอัตราก าลังทดแทน
เกษียณ  และแผนพัฒนาบุคลากรจะเป็นการพัฒนาศักยภาพในการพัฒนา
บุคลากรในด้านต่างๆ การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของสายวิชาการ การเข้า
สู่ต าแหน่งช านาญการของสายสนับสนุน   
     แผนบริหำร 
     1.กรอบอัตราก าลัง 
     ข้อมูลอัตราก าลังจะแบ่งเป็นข้อมูลอัตราก าลังของสายวิชาการและสาย
สนับสนุนในปัจจุบัน  รวมถึงอัตราที่ต้องการในอนาคตข้างหน้า (เอกสาร
หมายเลข 5.1-6(2)) โดยมีการก ากับติดตามแผนบริหารด้านอัตราก าลังโดย   
ที่ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย  
     2.ระบบการสรรหา  โดยมีการสอบคัดเลือกอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส 
ซึ่งในการคัดสรรบุคลากรจะมีกระบวนการต่างๆคือ การเปิดรับสมัครตาม
ก าหนดระยะเวลาที่ระบุ ผู้ที่ถือว่าเป็นผู้ผ่านการสอบต้องได้คะแนนภาค
ความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้วิชาเฉพาะต าแหน่ง  ภาคความ
เหมาะสมกับต าแหน่งและสัมภาษณ์ ไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าสิบและได้คะแนน
รวมทั้งหมดทุกภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละหกสิบ (เอกสารหมายเลข 5.1-6(3)) และ
รอประกาศผลรายชื่อพร้อมมารายงานตัวที่กองบริหารงานบุคคลตามวันที่
ระบุในประกาศรับสมัครงาน  
     3.การรักษาบุคลากรให้คงอยู่ โดยมีการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ
ทั้งต าแหน่งทางวิชาการ การก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้นในระดับช านาญการของ
บุคลากรสายสนับสนุน การสนับสนุนเงินทุนเพ่ือศึกษาต่อ  รวมถึงการจัด
สวัสดิการต่างๆ เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน   
     4.การวางแผนอัตราทดแทนเกษียณ  มหาวิทยาลัยไม่ได้มีกรอบอัตรา
เกษียณเมื่อบุคลากรพ้นสภาพเนื่องจากเกษียณอายุราชการ แต่จะให้คณะ
หรือหน่วยงานท าหนังสือแสดงเหตุผล ความจ าเป็น ภาระงานและโครงสร้าง

5.1-6(1) แผนบริหารและ
พัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 
2560-2564  
5.1-6(2) กรอบอัตราก าลัง
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 2560-2564  
5.1-6(3) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง การสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2553 
5.1-6(4) ค าสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง จ้าง
อาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ 
5.1-6(5) แบบประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การปฏิบัติงานของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
5.1-6(6) ระเบียบ  ประกาศ  
ค าสั่ง เกี่ยวกับการพิจารณา
จัดสรรทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร    
5.1-6(7) โครงการพัฒนาขีด
ความสามารถของบุคลากร
สายวิชาการสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
5.1-6(8) โครงการจัดท า
วารสารทางวิชาการ
วิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์
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อัตราก าลังของส่วนงาน เสนอต่อกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือ
พิจารณาเป็นรายอัตราเพ่ือเสนอขอจ้าง และคัดเลือกต่อไป (เอกสาร
หมายเลข 5.1-6(4)) 
 
     แผนพัฒนำบุคลำกร 
     1.กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน 
     มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยใช้แบบ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน (เอกสาร
หมายเลข 5.1-6(5)) เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณาความดีความชอบ จะท า
ให้บุคลากรมีการวางแผนการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ รวมถึงเพ่ือให้
มหาวิทยาลัยและผู้บังคับบัญชา มีข้อมูลไปปรับใช้ในการพัฒนาบุคลากร
รวมถึงมีน โยบายในการปรับปรุ งหลักสูตรการฝึกอบรมให้ตรงกับ
กลุ่มเป้าหมาย  เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการท างานเกิด
กระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดกฎเกณฑ์มีทัศนคติและทักษะที่ดีในการ
ปฏิบัติงาน  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  
 
     2.กำรพัฒนำศักยภำพในกำรพัฒนำบุคลำกรในด้ำนต่ำงๆ 
     2.1 การจัดสรรงบประมาณเพ่ือการพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัยได้
จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรให้หน่วยงานได้มีการวางแผนในการ
จัดโครงการสนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้พัฒนา
ตนเองโดยจัดสรรงบประมาณให้บุคลากรสายวิชาการได้รับงบประมาณใน
การพัฒนาตนเองคนละ 10,000 บาท บุคลากรสายสนับสนุนได้รับ
งบประมาณในการพัฒนาตนเองคนละ 5,000 บาท  
     2.2  การจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้พิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร       
ทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน (เอกสารหมายเลข 5.1-6(6)) ดังนี้ 
          2.2.1 ทุนศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยได้มีเกณฑ์ในการจัดสรรทุนส าหรับ
บุคลากรที่ศึกษาต่อในประเทศในระดับปริญญาโทไม่เกิน 200 ,000 บาท 
ระดับปริญญาเอกไม่เกิน 300,000-500,000 บาทและยกเว้นค่าธรรมเนียม
ส าหรับบุคลากรที่ศึกษาต่อภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และส าหรับ
บุคลากรที่ศึกษาต่อในต่างประเทศ ในระดับปริญญาโทไม่เกิน 1 ,000,000 
บาท ระดับปริญญาเอกไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยในช่วงลาศึกษาต่อจะ
ได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษาต่อด้วย 

ประยุกต์ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
5.1-6(9)  ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
ว่าด้วยอัตราค่าจ้าง  
ค่าตอบแทนและเงินประจ า
ต าแหน่งของพนักงาน
มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559 
5.1-6(10) สัญญาจ้างบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
5.1-6(11) ประกาศ เรื่อง 
อัตรารางวัลผลงานทาง
วิชาการส าหรับบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย พ.ศ.2557 
5.1-6(12) เว็บไซต์กอง
บริหารงานบุคคล 
5.1-6(13) โครงการอบรม    
เชิงปฏิบัติการการจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานหลัก (Work 
Manual) ของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัย      
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 
5.1-6(14) โครงการการเขียน
แบบขอรับการประเมินเพ่ือ
แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ที่สูงขึ้นของพนักงาน
มหาวิทยาลัย  ประเภท
ต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ 
5.1-6(15) โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การประชุมชี้แจง
หลักเกณฑ์การประเมินเพ่ือ
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          2.2.2 ทุนน าเสนอผลงานต่างประเทศ  มหาวิทยาลัยได้พิจารณา
จัดสรรทุนน าเสนอผลงานต่างประเทศในกลุ่มประเทศอาเซียนไม่เกิน 30,000 
บาท ประเทศในทวีปเอเชียไม่เกิด 40,000 บาท และประเทศในทวีปอ่ืนๆ     
ไม่เกิน 60,000 บาท 
          2.2.3 ทุนฝึกอบรม มหาวิทยาลัยได้พิจารณาจัดสรรทุนฝึกอบรมเพ่ือ
สนับสนุนเป็นค่าลงทะเบียนฝึกอบรมและสนับสนุนค่าเบี้ยเลี้ยงและค่าที่พัก
ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
     2.3  การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
     มหาวิทยาลัยได้ส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการได้เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการโดยการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรไปยังหน่วยงาน
เพ่ือให้หน่วยงานได้จัดโครงการ/กิจกรรมในการเข้าสู่ต าแหน่ง เช่น 
          2.3.1 โครงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสายวิชาการ       
สู่ต าแหน่งทางวิชาการ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เอกสาร
หมายเลข 5.1-6(7)) เริ่มด าเนินการเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 มีบุคลากร
เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 40 คน และมีผู้อยู่ในระยะที่ 1 (เป้าหมายส่งผลงาน
วิชาการไม่เกิน 2 ปี) จ านวน 23 คน ที่ได้แบ่งประเภทผลงานออกตามความ
ต้องการ 3 ประเภท คือ เอกสารประกอบ การสอน ต ารา หนังสือ และ
บทความวิชาการ ซึ่งคณะได้แต่งตั้งพ่ีเลี้ยงจากอาจารย์ที่ได้รับต าแหน่ง       
ทางวิชาการแล้วเพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์และให้ข้อเสนอแนะในการจัดท า
ผลงานวิชาการ และมีการติดตามการด าเนินงานและรายงานผลเป็นระยะ     
ซึ่งจะได้ด าเนินการโครงการนี้และติดตามผลเป็นระยะ ๆ ตลอด 2 ปี 
          2.3.2  สนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการ เข้าร่วมโครงการ “จัดท า
วารสารทางวิชาการวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์” (เอกสาร
หมายเลข5.1-6(8)) เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีศักยภาพ ในการเขียนบทความ
วิชาการ และได้น าผลงานจากการศึกษาค้นคว้า ไม่ว่าจะผลงานของตนเอง 
หรือโปรเจคของนักศึกษาเพ่ือเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะ ซึ่งระยะต่อไปจะ
จัดพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI เพ่ือน าสู่การขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการได้  
          2.3.3 ในปีการศึกษา 2561 จะจัดโครงการเพ่ือเป็นการเสริม
ประสบการณ์ตามความต้องการเฉพาะศาสตร์ของบุคลากร เช่น โครงการการ
พัฒนาผลงานสู่การขอต าแหน่งทางวิชาการ โครงการเสริมศักยภาพการท า
บทความวิจัยและบทความวิชาการจากงานวิจัยและองค์ความรู้สู่การตีพิมพ์ 

แต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่ง
ที่สูงขึ้นของบุคลากรสาย
สนับสนุน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ 
5.1-6(16) โครงการทบทวน
การวิเคราะห์ค่างานและการ
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน     
ในการขอก าหนดต าแหน่ง    
ที่สูงขึ้น ของพนักงาน
มหาวิทยาลัย ประเภท
ต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะและ
เชี่ยวชาญเฉพาะอุตรดิตถ์ 
5.1-6(17) ระเบียบ/ประกาศ 
เกี่ยวกับสวัสดิการของ
มหาวิทยาลัย 
5.1-6(18) โครงการ 
กตัญญุตา คารวะ สายใย
สัมพันธ์ 2561 
5.1-6(19) โครงการ ศึกษา
วัฒนธรรม-ประเพณี วิถีชุมชน
ลุ่มน้ าโขง  
5.1-6(20) โครงการ กีฬาสาน
สัมพันธ์วันครอบครัว มรอ. 
และกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า 
ต้อนรับปีใหม่ 2562  
5.1-6(21) โครงการ กีฬา
ประเพณีสโมสรอาจารย์และ
ข้าราชการมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏอุตรดิตถ์และสโมสร
นายทหารมณฑลทหารบก     
ที่ 35 “เสมา-กงจักร” ครั้งที่ 
47  
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          2.3.4 โครงการเสริมสมรรถนะนักวิจัยเชิงพ้ืนที่และและพันธกิจ
สัมพันธ์กับสังคม “การเขียนบทความวิจัยเชิงพ้ืนที่เพ่ือการตีพิมพ์ระดับชาติ
และนานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
          มหาวิทยาลัยมีการก ากับติดตามเพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรสายวิชาการ
เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ  ดังนี้ 
          1. มหาวิทยาลัยได้มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ว่าด้วย
อัตราค่าจ้าง  ค่าตอบแทนและเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (เอกสารหมายเลข 5.1-6(9))  ให้พนักงานมหาวิทยาลัย     
สายวิชาการได้รับค่าจ้างตามต าแหน่งแต่ละประเภทตามที่ก าหนดไว้ในขั้นต่ า
ขั้นสูง โดยพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการที่บรรจุแต่งตั้งก่อนวันที่ระเบียบ
นี้มีผลบังคับใช้และได้รับเงินเดือนในอัตราค่าจ้างขั้นสูงตามบัญชีแนบท้าย
ระเบียบนี้แล้ว มีสิทธิได้รับการเลื่อนค่าจ้างต่อเนื่องจากอัตราค่าจ้างขั้นสูงตาม
ระเบียบนี้ไปจนถึงสิ้นปีงบประมาณ 2562 
          2. ในการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการต้องมีผล
การด าเนินงาน (เอกสารหมายเลข 5.1-6(10)) ดังนี้ 
               2.1 มีเอกสารประกอบการสอน  ต ารา  หนังสือ  งานวิจัย  
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม  หรือผลงานวิจัยทางวิชาการอย่างใดอย่าง
หนึ่งที่มีคุณภาพตามประกาศ ก.พ.อ. และของมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ต้องไม่ใช่
งานวิจัย   ที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา  ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
               2.2 ต้องได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่า
ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่เริ่มสัญญา 
               2.3 บุคลากรสายวิชาการสังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ต้องได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการ  
ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่เริ่มสัญญา 
          3. ประกาศ เรื่อง อัตรารางวัลผลงานทางวิชาการส าหรับบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย พ .ศ.2557 (เอกสารหมายเลข 5.1-6(11)) ผลงานทาง
วิชาการ   ที่จัดท าขึ้นเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการสาขาวิชานั้น ๆ เมื่อ
ได้รับอนุมัติต าแหน่งทางวิชาการที่ขอก าหนดต าแหน่งแล้ว ให้ได้รับเกียรติ
บัตรเชิดชูเกียรติและรางวัล  ดังนี้ 
               3.1  ต าแหน่งผู้ช่วยศาตราจารย์  30,000  บาท 

     3.2  ต าแหน่งรองศาตราจารย์  50,000  บาท 
     3.3  ต าแหน่งศาตราจารย์  100,000  บาท 
 

5.1-6(22)  โครงการกีฬา
ประเพณีอาจารย์และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเขต
ภาคเหนือ  ครั้งที่ 2 “กาสะ
ลองค าเกมส์”  
5.1-6(23) โครงการ รักษา  
สืบสานประเพณี วันสงกรานต์ 
มรอ. 2562  
5.1-6(24) โครงการ           
การแข่งขันกีฬาบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา ครั้งที่ 38  
5.1-6(25) คณะกรรมการ
จัดท าแผนบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากร 
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     2.4 การก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน 
     มหาวิทยาลัยได้จัดท าขั้นตอน วิธีการ รวมถึงระเบียบ/ประกาศต่างๆ       
ที่เก่ียวข้อง (เอกสารหมายเลข 5.1-6(12)) ดังนี้  
          2.4.1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง หลักเกณฑ์และ
วิธีการประเมินค่างานเพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นต าแหน่งประเภท
ทั่วไป ระดับช านาญงาน และระดับช านาญงานพิเศษ ต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการและระดับช านาญการ
พิเศษ 
          2.4.2  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง โครงร่าง        
การเขียนผลงานการขอก าหนดระดับต าแหน่ง และแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง
ต าแหน่งที่สูงขึ้น ต าแหน่งประเภททั่วไป และต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
          2.4.3  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และ
วิธีการประเมินบุคคลเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ต าแหน่งประเภท
ทั่วไป ระดับช านาญงาน และระดับช านาญงานพิเศษ ต าแหน่งประเภท
วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการ
พิเศษ 
          2.4.4  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
แต่งตั้ง และระดับคุณภาพของคู่มือปฏิบัติงานหลัก ผลงานวิจัย ผลงานเชิง
วิเคราะห์ ผลงานเชิงสังเคราะห์ และผลงานในลักษณะอ่ืน สาหรับการก าหนด
ระดับต าแหน่ง และแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทต าแหน่ง
ทั่วไป และประเภทต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ  
          และมหาวิทยาลัยได้มีการผลักดันให้มีการก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้นใน
ระดับช านาญการ  โดยได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนดังนี้ 
          1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก 
(Work Manual) ของบุคลากรสายสนับสนุน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
ระหว่างวันที่ 4-5 กรกฎาคม พ.ศ.2561  (เอกสารหมายเลข 5.1-6(13)) 
          2. โครงการการเขียนแบบขอรับการประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้
ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย  ประเภทต าแหน่งวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2561  (เอกสารหมายเลข 
5.1-6(14)) 
          3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์การ
ประเมินเพ่ือแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุน 

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
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/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/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/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
http://personnel.uru.ac.th/value%20analysis/doc5.pdf
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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2562  (เอกสาร
หมายเลข 5.1-6(15)) 

มหาวิทยาลัยมีการก ากับติดตามเพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรสาย
สนับสนุนก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น  ดังนี้ 
          1. การจัดโครงการทบทวนการวิเคราะห์ค่างานและการจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงานในการขอก าหนดต าแหน่งที่สูงขึ้น ของพนักงานมหาวิทยาลัย 
ประเภทต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะและเชี่ยวชาญเฉพาะอุตรดิตถ์ ระหว่างวันที่ 
26-27 ตุลาคม พ.ศ.2561  (เอกสารหมายเลข 5.1-6(16)) 

 2. ประชุมบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการวิเคราะห์ค่างานในการก าหนด
ต าแหน่งที่สูงขึ้นเพ่ือติดตามเร่งรัดการจัดท าผลงาน และมีสัญญาจ้าง 

 3. มหาวิทยาลัยได้มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย
อัตราค่าจ้าง  ค่าตอบแทนและเงินประจ าต าแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 (เอกสารหมายเลข 5.1-6(9))  ต าแหน่งครูผู้สอน
โรงเรียนสาธิต พนักงานมหาวิทยาลัยต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะ และต าแหน่งประเภททั่วไป ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งก่อน
วันที่ระเบียบนี้มีผลบังคับใช้  และได้รับเงินเดือนในอัตราค่าจ้างขั้นสูง         
ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้แล้ว มีสิทธิได้รับการเลื่อนค่าจ้างต่อเนื่องจาก
อัตราค่าจ้ างขั้นสู งตามระเบียบนี้  จนกว่ าจะมีประกาศหลักเกณฑ์               
แนวปฏิบัติการก าหนดระดับต าแหน่งและการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น
ใช้บังคับ และให้เลื่อนค่าจ้างต่อเนื่องได้อีกไม่เกินสามปีงบประมาณ 
          4. ในการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนต้องมีผล
การด าเนินงาน (เอกสารหมายเลข 5.1-6(10)) ดังนี้ 

     4.1 พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  ประเภทวิชาชีพเฉพาะ 
หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

          4.1.1 มีเอกสารคู่มือปฏิบัติงานหลักไม่น้อยกว่า 1 งาน หรือ
งานวิจัยสถาบันที่ไม่ใช่งานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 
เรื่อง 

          4.1.2 ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับช านาญ
การ ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่เริ่มสัญญา 

    4.2 พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประเภททั่วไป 
          4.1.1 มีเอกสารคู่มือปฏิบัติงานหลักไม่น้อยกว่า 1 งาน หรือ

งานวิจัยสถาบันที่ไม่ใช่งานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 
เรื่อง 
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          4.1.2 ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับช านาญ

งาน ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่เริ่มสัญญา 
 
     2.5 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร  มหาวิทยาลัย              
มีสวัสดิการต่างๆ ให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 5.1-
6(17)) ดังนี้ 
          2.5.1 มีระบบสวัสดิการการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญ
ก าลังใจให้กับบุคลากรสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สวัสดิการ
เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย โดยมีการจัดสรรที่พักให้กับบุคลากรอย่างเป็นธรรม 

2.5.2 ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 
2.5.3 ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
2.5.4 มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้งในเชิงป้องกันและ

ส่งเสริม มีสวัสดิการตรวจเช็คสุขภาพประจ าปีของกองพัฒนานักศึกษา 
รวมถึงส่งเสริมการออกก าลังกายในรูปแบบต่างๆ 

2.5.5 มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลโดยวิธีการต่างๆ 
2.5.6 มีกล่องแสดงความคิดเห็นที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน        

เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมมือ        
ในการท างาน มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางระหว่างผู้บังคับบัญชาและ    
ผู้ใต้บังคับ บัญชา รวมทั้งระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน เพ่ือท าให้เกิด
ความรู้สึกท่ีดีและพัฒนางานร่วมกัน 

 มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการเพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ และ
เสริมสร้างสุขภาพกายและจิตใจ  ความสามัคคีเพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดี
ของบุคลากรอันก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนางานและพัฒนามหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 

  1.  โครงการ กตัญญุตา คารวะ สายใยสัมพันธ์ 2561 วันที่ 27 
กันยายน 2561  (เอกสารหมายเลข 5.1-6(18)) 

  2.  โครงการ ศึกษาวัฒนธรรม-ประเพณี วิถีชุมชนลุ่มน้ าโขง วันที่ 
13-15 ตุลาคม 2561  (เอกสารหมายเลข 5.1-6(19)) 

  3.  โครงการ กีฬาสานสัมพันธ์วันครอบครัว มรอ. และกิจกรรมส่ง
ท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562 วันที่ 16 ธันวาคม 2561  (เอกสารหมายเลข 
5.1-6(20)) 

  4.  โครงการ กีฬาประเพณีสโมสรอาจารย์และข้าราชการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และสโมสรนายทหารมณฑลทหารบกที่ 35 
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“เสมา-กงจักร” ครั้งที่ 47 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562  (เอกสารหมายเลข 
5.1-6(21)) 

  5. โครงการ กีฬาประเพณีอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเขตภาคเหนือ  ครั้งที่2  “กาสะลองค าเกมส์” วันที่ 15-17 มีนาคม 2562  
(เอกสารหมายเลข 5.1-6(22)) 

  6. โครงการ รักษา  สืบสานประเพณี วันสงกรานต์ มรอ. 2562 
วันที่ 10 เมษายน 2562  (เอกสารหมายเลข 5.1-6(23)) 

  7. โครงการ การแข่งขันกีฬาบุคลากรส านักงานคณะกรรมการ    
การอุดมศึกษา  ครั้งที่ 38  วันที่ 24-31 พฤษภาคม 2562  (เอกสารหมายเลข
5.1-6(24)) 

 
     กำรก ำกับติดตำมแผนบริหำรและแผนพัฒนำบุคลำกร  
     การก ากับติดตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรจะใช้กลไก         
การติดตามจากการประชุม โดยเลขานุการจะจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน
ตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2560-2564 ทุกรอบ 
6 เดือน เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรบุคคล (เอกสารหมายเลข
5.1-6(25)) เพ่ือประเมินผลความส าเร็จและแก้ไขปรับปรุงแผนต่อไป 

7      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์โดยส านักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
คุณภาพและตรวจสอบภายในท าการก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้         
ทุกหน่วยงานตั้งแต่หน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการ หลักสูตร และคณะ        
โดยมีการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไก ดังนี้  
     1.กำรควบคุมคุณภำพ 
     - ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ จ านวน 5 ข้อ คือ 
          1.การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะประกันได้ว่า
มหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการศึกษาเป็นไปตามพันธกิจ 
เป้าหมายได้มาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยประกัน
ตั้งแต่ศักยภาพ ความพร้อมของมหาวิทยาลัย จนถึงกระบวนการที่มี
ประสิทธิภาพ อันจะน าไปสู่ผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอุดมศึกษาของ
ไทยและสากล  
          2.ปรัชญาการด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาและ
ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาตามบริบทของมหาวิทยาลัย โดยยึดหลักการ

5.1-7(1) ประกาศเรื่อง 
นโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัย     
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 
5.1-7(2) คู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557         
5.1-7(3) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงาน
ประกันคุณภาพ (กบป.) 
5.1-7(4) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
5.1-7(5) ค าสั่งแต่งตั้งผู้ก ากับ
ดูแล และหน่วยงาน
รับผิดชอบตัวบ่งชี้          
ตามมาตรฐานการประกัน
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เบื้องต้นว่า “คุณภาพเป็นของเรา  เกิดจากเรา บริหารจัดการโดยเรา เพ่ือเกิด
ประโยชน์แก่พวกเราและสังคมไทย”  
          3.การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นภารกิจประจ าปกติของทุกภาค
ส่วนและทุกคนในมหาวิทยาลัย ทุกคนต้องตระหนัก ให้ความส าคัญ และ
ปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจ าสม่ าเสมอ ตั้งแต่ระดับมหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย 
สถาบัน ศูนย์ ส านัก กอง ภาควิชา ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน 
          4.การประกันคุณภาพการศึกษาเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุก          
ภาคส่วน มีและด าเนินการตามกระบวนการพัฒนาของวงจรประกันคุณภาพ
อย่างต่อเนื่อง (PDCA)  
          5.ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ต้องสะท้อนสภาพจริงของคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด 
ทั้งนี้เพ่ือผลประโยชน์ของการน าผลการประเมินไปพัฒนาในส่วนที่ดีและ
ปรับปรุง  ในส่วนที่เป็นจุดอ่อน (เอกสารหมายเลข 5.1-7(1))        
     - มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีการก าหนดตัวชี้วัดคุณภาพตามพันธกิจ 
4 ด้าน ได้แก่ คุณภาพของบัณฑิต คุณภาพของการวิจัย คุณภาพการ
ให้บริการวิชาการ และคุณภาพการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒธรรมตามเกณฑ์
มาตรฐานของ สกอ. 
     - การก าหนดตัวบ่งชี้ ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน ใช้ตามคู่มือ                     
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ของ สกอ. 
ระดับหลักสูตร 6 องค์ประกอบ 13 ตัวชี้วัด, ระดับคณะ 5 องค์ประกอบ 13 
ตัวชี้วัด, ระดับมหาวิทยาลัย  5 องค์ประกอบ 13 ตัวชี้วัด (เอกสารหมายเลข 
5.1-7(2))     
     - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ (กบป.)  ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 
คณบดีทุกคณะ ผู้อ านวยการ  ส านัก สถาบัน วิทยาลัย ศูนย์ โรงเรียนสาธิต ฯ 
และบุคลากรส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพ (เอกสารหมายเลข 
5.1-7(3)) 
     - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ ประกอบด้วย อธิการบดี                 
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีทุกคณะ และผู้อ านวยการกองบริการ
การศึกษา เป็นกลไกการท างานหลักในเรื่องของการบริหารหลักสูตร โดยมี
หน้าที่พิจารณาหลักสูตร การจัดแผนการเรียนการสอน เสนอโครงการความ
ร่วมมือ เสนอแต่งตั้งและถอดถอนประธานหลักสูตร ผู้ประสานงานหลักสูตร 
ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์พิเศษ เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 5.1-7(4)) 

คุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
5.1-7(6) แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปี 2561 
5.1-7(7) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 
15 มกราคม 2562  
5.1-7(8) รายงานการประชุม
สภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 
วันที่ 23 มกราคม 2562 
5.1-7(9) รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
2/2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 
2562  
5.1-7(10) ปฏิทิน                        
การด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
5.1-7(11) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการ ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 
15 พฤษภาคม 2562
มาตรฐาน 
5.1-7(12) รายงานการประชุม
สภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2562 
วันที่ 22 พฤษภาคม 2562  
5.1-7(13) รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
6/2562 วันที่ 20 มิถุนายน 
2562 
5.1-7(14) บันทึกข้อความ 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
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     - แต่งตั้งผู้ก ากับดูแล และหน่วยงานรับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามมาตรฐาน                
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์           
โดยมีรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี คอยก ากับ ติดตาม และควบคุม             
การด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 5.1-7(5)) 
     - จัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการตั้งค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้    
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ าปี
การศึกษา 2561 น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่  
1/2562 วันที่ 15 มกราคม 2562 เข้าที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 
วันที่ 23 มกราคม 2562 และสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2562 วันที่22 
กุมภาพันธ์ 2562 (เอกสารหมายเลข 5.1-7(6)-(9))   
     - จัดท าปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปี
การศึกษา 2561 เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงาน (เอกสารหมายเลข 5.1-
7(10)) 
     - เพ่ือเป็นการควบคุมคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับมาตรฐาน
การศึกษาของชาติ พ.ศ.2561 และเป็นแนวทางในการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป มหาวิทยาลัย    
ได้ด าเนินการจัดท ามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ประกอบด้วยมาตรฐาน 5 ด้าน คือ ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน ด้านการวิจัยและ
นวัตกรรม ด้านการบริการวิชาการ ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
และด้านการบริหารจัดการ น าเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการ ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เข้าที่ประชุมสภาวิชาการ
เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเมื่อวันที่ 20 
มิถุนายน 2562 (เอกสารหมายเลข 5.1-7(11)-(13)) 
 
     2.กำรตรวจสอบคุณภำพ 
     - ตรวจสอบคุณภาพโดยแต่งตั้งผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้ ได้แก่ รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดี  เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพ ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า 
ข้อเสนอแนะ และการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
(เอกสารหมายเลข 5.1-7(5)) 
     - ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร/อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร โดยให้หลักสูตรรายงานรายชื่อมายัง สมต. และด าเนินการ
ตรวจสอบรายชื่อดังกล่าวเทียบกับประกาศรายชื่ออาจารย์ประจ าหลักสูตร/

ส ารวจข้อมูลองค์ประกอบที่ 1 
การก ากับมาตรฐาน ระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2561 
5.1-7(15) บันทึกข้อความ 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภายใน ปีการศึกษา 2561 
5.1-7(16) บันทึกข้อความ 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์
แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับหลักศุตร 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
5.1-7(17) ระบบฐานข้อมูล
ประกันคุณภาพการศึกษา 
Che QA Online 
http://202.44.139.56/che
qa3d2561/ 
5.1-7(18) ระบบภาวะการ     
มีงานท าของบัณฑิต 
http://www.employ.mua.
go.th/index.php/Mjl8fHVu
aXY 
5.1-7(19) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการ ครั้งที่ 10/2562 
วันที่ 15 ตุลาคม 2562 
5.1-7(20) รายงานการประชุม
สภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2562 
วันที่ 16 ตุลาคม 2562  
5.1-7(21) รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
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อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรของมหาวิทยาลัย หากพบข้อสังเกตุจะปรึกษา
ผู้บริหารและด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง  (เอกสารหมายเลข 5.1-7(14)) 
     - ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับสถาบัน โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวบ่งชี้รายงานความก้าวหน้า      
ในการด าเนินงานส่งมา สมต. เพ่ือรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ (เอกสาร
หมายเลข 5.1-7(15)) 
     - ตรวจสอบการด าเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร โดยให้หลักสูตรรายงานความก้าวหน้าในการด าเนินงานมายัง
คณะ และคณะส่งมา สมต. เพ่ือรายงานให้ผู้บริหารรับทราบ (เอกสาร
หมายเลข 5.1-7(16)) 
     - ตรวจสอบคุณภาพการจัดท าข้อมูลรายงานประเมินตนเองในระบบ 
CHE QA Online (เอกสารหมายเลข 5.1-7(17)) 
     - ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบการกรอกภาวะการมีงานท าของบัณฑิต
ปริญญาตรีในแต่ละหลักสูตรใน http://www.employ.mua.go.th/ และ
แจ้งผลการกรอกข้อมูลให้นักวิชาการประกันคุณภาพระดับคณะและอาจารย์
ประจ าหลักสูตรได้รับทราบ เพ่ือติดตามให้นักศึกษาเข้ามากรอกข้อมูลให้ได้
จ านวนมากที่สุด (เอกสารหมายเลข 5.1-7(18)) 
     3.กำรประเมินคุณภำพ 
     - ด าเนินการประเมินคุณภาพตามปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2561  
     - ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่ 15 กรกฎาคม 
ถึง 30 สิงหาคม 2562 
     - ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วันที่ 7-10 ตุลาคม 2562 
     - ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน  วันที่  18-19 
พฤศจิกายน 2562 
     - มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัยตามคุณสมบัติที่ สกอ. ก าหนด  
     - จัดท าสรุปผลการประเมินระดับหลักสูตรและคณะ ปีการศึกษา 2561  
และรายงานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 10/2562 
วันที่ 15 ตุลาคม 2562 รายงานที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2562 วันที่ 
16 ตุลาคม 2562 และสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 10/2562 วันที่ 18 ตุลาคม 
2562 (เอกสารหมายเลข 5.3-7(19)-(21)) 

10/2562 วันที่ 18 ตุลาคม 
2562 

http://www.employ.mua.go.th/
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ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร 
     - หลังจากการด าเนินการประเมินคุณภาพแล้ว หลักสูตร คณะ และ
มหาวิทยาลัยจะจัดท ารายงานผลการประเมินผ่านระบบ CHE QA Online 
และส่ง สกอ. ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562  
     - จะด าเนินการจัดท าสรุปผลการประเมินระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 
2562 และรายงานที่ประชุมผู้บริหาร, คณะกรรมการบริหารวิชาการ ,        
สภาวิชาการ และสภามหาวิทยาลัย ภายในเดือนธันวาคม 2562 

 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 5.1 กำรบริหำรของสถำบันเพื่อกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนประเมินตนเอง         

7 ข้อ 7 ข้อ บรรลุ  5 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



158 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2   ผลกำรบริหำรงำนของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 
คะแนนที่ได้ =   คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
                                  จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบัน 
 
ผลรวมของผลกำรประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

คณะ ผลประเมิน 
1. เกษตรศาสตร์ 4.55 
2. ครุศาสตร์ 4.59 
3. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.40 
4. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.46 
5. วิทยาการจัดการ 4.47 
6. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.48 
7. วิทยาลัยนานาชาติ 4.12 
8. วิทยาลัยน่าน 3.89 

ผลรวมค่ำคะแนนของทุกคณะ 34.96 
จ ำนวนคณะทั้งหมด 8 

คะแนนที่ได ้ 4.37 
 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ผลกำรบริหำรงำนของคณะ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนประเมินตนเอง         

4.30 คะแนน   4.37 คะแนน บรรลุ 4.37 คะแนน 
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ผลกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน ระดับคณะ ปีกำรศึกษำ 2561 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ กษ. คศ. ทอ. มส. วจ. วท. วนช. วนน. 
1.การผลิตบัณฑิต 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.62 3.36 3.47 3.48 3.60 3.48 3.28 3.27 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 5 2.64 3.69 5 5 2.34 1.39 
1.3 อาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1.47 1.79 3.04 0.85 1.98 2.32 1.56 0.93 
1.4 จ านวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจ านวนอาจารย์ประจ า 5 5 5 5 5 2.50 5 5 
1.5 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 5 5 5 5 5 4 3 
1.6 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 5 5 5 5 5 5 5 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 4.18 4.19 4.03 3.84 4.26 3.88 3.53 3.10 
2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 5 5 5 5 4 5 4 5 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5 4.50 5 5 5 5 5 5 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 5 5 5 5 3.47 5 3.44 1.95 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 5.00 4.83 5.00 5.00 4.16 5.00 4.15 3.98 

3. การบริการวิชาการ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 4 5 3 5 5 5 5 5 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3 4.00 5.00 3.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

4. การท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรม 

4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 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 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของคณะ 

5 5 5 5 5 5 5 5 

5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 5 5 5 5 5 5 5 5 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 

เฉลี่ยทั้งหมด 4.55 4.59 4.40 4.46 4.47 4.48 4.12 3.89 
ระดับคุณภำพ ดีมำก ดีมำก ดี ดี ดี ด ี ดี ด ี
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์กำรประเมิน  

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 
 
เกณฑ์มำตรฐำน 

ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน 

1 มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

2 มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพ่ือพิจารณา 

3 มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

4 น าผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบัน
เพ่ือพิจารณา 

5 น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุงหลักสูตรการด าเนินงานของคณะ
ให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

6 มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร 
1      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์โดยส านักงานคณะกรรมการมาตรฐาน

คุณภาพและตรวจสอบภายใน มีระบบและกลไกในการก ากับติดตาม          
การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ ดังนี้ 
     - แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ (กบป.)  ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 
คณบดีทุกคณะ ผู้อ านวยการ  ส านัก สถาบัน วิทยาลัย ศูนย์ โรงเรียนสาธิต ฯ 
และบุคลากรส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพ (เอกสารหมายเลข 
5.3-1(1)) 
     - แต่งตั้ งคณะกรรมการบริหารวิชาการ ประกอบด้วย อธิการบดี          
รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ คณบดีทุกคณะ และผู้อ านวยการกองบริการ
การศึกษา เป็นกลไกการท างานหลักในเรื่องของการบริหารหลักสูตร โดยมี
หน้าที่พิจารณาหลักสูตร การจัดแผนการเรียนการสอน เสนอโครงการความ
ร่วมมือ เสนอแต่งตั้งและถอดถอนประธานหลักสูตร ผู้ประสานงานหลักสูตร                 
ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์พิเศษ เป็นต้น ซึ่งจะด าเนินการก ากับ          
การด าเนินหลักสูตรภายในคณะต่างๆ ผ่านการประชุมประจ าเดือนทุกเดือน 
โดยมีส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน         
เป็นหน่วยประสานงาน (เอกสารหมายเลข 5.3-1(2))  
     - แต่งตั้งผู้ก ากับดูแล และหน่วยงานรับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามมาตรฐาน               
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์                   
โดยมอบหมายให้หน่วยงานสายสนับสนุนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับกับตัวชี้วัด
นั้นๆ เป็นผู้รับผิดชอบและด าเนินการรวบรวมข้อมูลในระดับมหาวิทยาลัย 
เช่น ตัวบ่งชี้  1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ผู้รับผิดชอบ คือ                    
กองบริการการศึกษาและส านักมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่
มีคุณวุฒิปริญญาเอก ผู้รับผิดชอบ คือ กองบริหารงานบุคคลและส านักมาตรฐาน 
เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 5.3-1(3)) 
     - ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร 
คณะ และมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
          - เตรียมความพร้อมประเมินภายในระดับหลักสูตร คณะ และ
มหาวิทยาลัย มกราคม – พฤษภาคม 2562 
          - ประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/62 วันที่ 
12 มีนาคม 2562 

5.3-1(1) ประกาศเรื่อง 
นโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษามหาวิทยาลัย     
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 
5.3-1(2) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงาน
ประกันคุณภาพ (กบป.) 
5.3-1(3) ค าสั่งแต่งตั้งผู้ก ากับ
ดูแล และหน่วยงาน
รับผิดชอบตัวบ่งชี้          
ตามมาตรฐานการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
5.3-1(4) ปฏิทิน             
การด าเนินงานประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร คณะ 
มหาวิทยาลัย 
5.3-1(5) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงาน
ประกันคุณภาพ 
ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 13 
มีนาคม พ.ศ.2562 
5.3-1(6) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงาน
ประกันคุณภาพ 
ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 19 
เมษายน พ.ศ.2562 
5.3-1(7) บันทึกข้อความ เรื่อง 
แจ้งผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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ข้อ ผลกำรด ำเนินงำน เอกสำร 
          - ประชุมคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพ ครั้งที่ 2/62 วันที่ 
19 เมษายน 2562 
          - ติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน 2562 
          - ประชุม CHE QA & CHECO Online วันที่ 20 มิถุนายน 2562 
          - ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร วันที่  15 
กรกฎาคม 2562 ถึง 30 สิงหาคม 2562 
          - ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วันที่ 7-10 ตุลาคม 
2562 
          - น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรและ
คณะเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ สภาวิชาการ และสภา
มหาวิทยาลัยเดือนตุลาคม 2562 
          - ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย วันที่ 18-19 
พฤศจิกายน 2562 
          - จัดส่งรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร คณะ และสถาบัน ในระบบ CHE QA Online ภายในวันที่ 30 
พฤศจิกายน 2562 
          - น าผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ สภาวิชาการ และสภา
มหาวิทยาลัยเดือนธันวาคม 2562 
(เอกสารหมายเลข 5.3-1(4)) 
     - มีการติดตามการด าเนินงานร่วมกันระหว่างส านักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน และคณะ/หลักสูตร ผ่านการประชุม
คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา เช่น ปฏิทินการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, ประกาศ
ตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร คณะ และ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2561 , ค าสั่งแต่งตั้งผู้ก ากับดูแล และ
หน่วยงานรับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2561, การจัดท ามาตรฐาน
การศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ , การจัดประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร , การจัดท าร่างคู่มือประกันคุณภาพ
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ, การจัดท า CHE QA & 
CHECO Online (เอกสารหมายเลข 5.3-1(5)-(6)) 

ประจ าปีการศึกษา 2560 
และขอความอนุเคราะห์จัดท า
ข้อมูลงานประกันคุณภาพ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 
5.3-1(8) บันทึกข้อความ เรื่อง 
ขอความอนุเคราะห์กรอก
ข้อมูลแบบติดตามแผนพัฒนา
ประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ าปี
การศึกษา 2561 
5.1-7(9) บันทึกข้อความ เรื่อง 
ขอความอนุเคราะห์ส ารวจ
ข้อมูลองค์ประกอบที่ 1 การ
ก ากับมาตรฐาน ระดับ
หลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2561 
5.3-1(10) กลุ่มไลน์             
กลุ่มเฟสบุ๊ค งานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
5.3-1(11) คู่มือประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557    
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     - มีการติดตามการด าเนินประกันคุณภาพการศึกษาภายในผ่านบันทึก
ข้อความ เช่น ขอความอนุเคราะห์จัดท าข้อมูลงานประกันคุณภาพ ประจ าปี
การศึกษา 2561, ขอความอนุเคราะห์แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2561, ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูล
แบบติดตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ประจ าปีการศึกษา 2561, ขอความอนุเคราะห์ส ารวจข้อมูล
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน ระดับหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 
2561 (เอกสารหมายเลข 5.3-1(7)-(9)) 
     - มีการติดตามการด าเนินงาน การติดต่อ การประสานงานร่วมกันระหว่าง
ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน และคณะ/
หลักสูตร ผ่านกลุ่มไลน์ กลุ่มเฟสบุ๊ค งานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (เอกสารหมายเลข 5.3-1(10) 
     - ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ของ สกอ.  
(เอกสารหมายเลข 5.3-1(11) 

2      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์โดยส านักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
คุณภาพและตรวจสอบภายใน และกองบริการการศึกษาจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและงานบริหารวิชาการ 
เพ่ือวางแผน ด าเนินงาน และก ากับติดตาม จ านวน 2 ชุด คือ  
     1.  คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา (กบป. )          
ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีทุกคณะ 
ผู้อ านวยการ  ส านัก สถาบัน วิทยาลัย ศูนย์ โรงเรียนสาธิต และบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพ มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย 
หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ทบทวนและพัฒนาระบบและกลไกงานประกัน
คุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย   
     2. คณะกรรมการบริหารวิชาการ ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี     
ฝ่ายวิชาการ คณบดีทุกคณะ และผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา มีหน้าที่
พิจารณาเสนอหลักสูตร การจัดแผนการเรียนการสอน เสนอโครงการความ
ร่วมมือ เสนอแต่งตั้งและถอดถอนประธานหลักสูตร ผู้ประสานงานหลักสูตร 
ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์พิเศษ เป็นต้น ซึ่งจะด าเนินการก ากับการ
ด าเนินหลักสูตรภายในคณะต่างๆ ผ่านการประชุมประจ าเดือนทุกเดือน 
 

5.3-2(1) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงาน
ประกันคุณภาพ (กบป.) 
5.3-2(2) ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
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     ซ่ึงคณะกรรมการทั้ง 2 ชุดจะท างานประสานกันโดยมีส านักงาน
คณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน และกองบริการ
การศึกษาท าหน้าที่ประสานการเชื่อมงานระหว่างหลักสูตรและคณะในเรื่อง     
ที่เกี่ยวข้องและรายงานผลการติดตามให้ที่ประชุมสภาวิชาการทราบทุกเดือน 
(เอกสารหมายเลข 5.3-2(1)-(2))  

3      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการ
ด าเนินงานประกัน ดังนี้   
     - จัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2562 ให้ส านักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน เพ่ือด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย การจัดโครงการอบรม
ต่างๆ การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ส านักงาน การจัดประชุม การพัฒนา
บุคลากร การไปราชการ ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค เป็นต้น จ านวน 698,000 
บาท (เอกสารหมายเลข 5.3-3(1)) 
     - จัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2562  เพ่ิมเติมให้ส านักงาน
คณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน เพ่ือด าเนินงานจัด
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร จ านวน 576,000 
บาท (เอกสารหมายเลข 5.3-3(2)) 
     - จัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2562 ให้คณะ และคณะน าไป
จัดสรรให้หลักสูตร เพ่ือด าเนินการตามพันธกิจ 4 ด้าน ได้แก่ คุณภาพของ
บัณฑิต คุณภาพของการวิจัย คุณภาพการให้บริการวิชาการ และคุณภาพการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒธรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน  โดยมีการจัดสรร
งบประมาณแยกตามกิจกรรม คือ การจัดการเรียนการสอน สนับสนุนการจัด
การศึกษา วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาหลักสูตร 
พัฒนาบุคลากร ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา บริการวิทยบริการ และประกัน
คุณภาพ (เอกสารหมายเลข 5.3-3(3)) 
     - จัดสรรพ้ืนที่ในการท ากิจกรรม เช่น จัดพ้ืนที่การรับน้องของแต่ละคณะ 
การจัดพ้ืนที่ในการท ากิจกรรมของชมรมต่างๆ  
     - จัดสรรบุคลากรโดยมีนักวิชาการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 2 
คน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 คน รวมถึงนักวิชาการประกันคุณภาพประจ าคณะๆ    
ละ 1 คน มีหน้าที่ติดต่อประสานงานประกันคุณภาพการศึกษา และเรื่องอ่ืนๆ 
ที่ได้รับมอบหมายทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  
(เอกสารหมายเลข 5.3-3(4)) 

5.3-3(1) แผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ส านักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานคุณภาพและ
ตรวจสอบภายใน 
5.3-3(2) โครงการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 
2561 
5.3-3(3) แผนปฏิบัติราชการ
และงบประมาณรายจ่าย     
ประจ าปีงบประมาณ         
พ.ศ.2562 
http://plan.uru.ac.th/bud
get62/budget2562/budge
t62.html 
5.3-3(4) รายชื่อบุคลากร       
ที่รับผิดชอบงานประกัน
คุณภาพของมหาวิทยาลัยและ
คณะ 
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4      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์โดยส านักงานคณะกรรมการมาตรฐาน

คุณภาพและตรวจสอบภายใน จัดท าสรุปผลการประเมินระดับหลักสูตรและ
คณะ ปีการศึกษา 2561 และรายงานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการ วิชาการ ครั้งที่ 10/62 วันที่ 15 ตุลาคม 2562 รายงานที่ประชุมสภา
วิชาการ ครั้งที่ 11/62 วันที่ 16 ตุลาคม 2562 และสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
10/62 วันที่ 18 ตุลาคม 2562 (เอกสารหมายเลข 5.3-4(1)-(2)) 

5.3-4(1) รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหารงาน
วิชาการ ครั้งที่ 10/62 วันที่ 
15 ตุลาคม 2562 
5.3-4(2) รายงานการประชุม
สภาวิชาการ ครั้งที่ 11/62  
วันที่ 16 ตุลาคม 2562 
5.3-4(3) รายงานการประชุม
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
10/62 วันที่ 18 ตุลาคม 
2562 

5      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์โดยส านักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
คุณภาพและตรวจสอบภายใน น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะระดับ
หลักสูตรและคณะ จากที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ สภาวิชาการ
และสภามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2560 มาปรับปรุงหลักสูตรและคณะ      
โดยจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2561 (เอกสารหมายเลข 5.3-5(1)) ส่งผลให้คะแนน
ประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร คณะ และสถาบัน มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน ดังนี้ 
 

ค่ำเฉลี่ย 
ระดับ 

ปี
กำรศึกษำ

2557 

ปี
กำรศึกษำ

2558 

ปี
กำรศึกษำ

2559 

ปี
กำรศึกษำ

2560 

ปี
กำรศึกษำ

2560 
หลักสตูร 2.28 2.99 3.20 3.38 3.45 

คณะ 3.54 3.83 4.21 4.25 4.37 
สถาบัน 3.80 4.17 4.21 4.44   

5.3-5(1) แผนพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา ปี 2561 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6      ปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยส านักงาน
คณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน เป็นผู้รับผิดชอบ       
ในการประสานงาน และด าเนินการตรวจประเมินทั้งหมด 71 หลักสูตร 
ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม – 30 สิงหาคม 2562 ผ่านการประเมินตาม
องค์ประกอบที่ 1  จ านวน 71 หลักสูตร (เอกสารหมายเลข 5.3-6(1)) 

5.3-6(1) รายงานผล                
การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน                   
ระดับหลักสูตรและคณะ               
ปีการศึกษา 2561 
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สรุปตัวบ่งช้ีที่ 5.3 ระบบก ำกับกำรประกันคุณภำพหลักสูตรและคณะ 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนประเมินตนเอง         

6 ข้อ 6 ข้อ  บรรลุ 5 คะแนน 

 
ผลกำรวิเครำะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนำ องค์ประกอบที่ 5 
จุดเด่น - 
จุดที่ควรพัฒนำ - 
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บทท่ี 3 

สรุปผลกำรประเมินตนเอง  
 

ตำรำงสรุปผลกำรประเมินตนเองรำยตัวบ่งช้ีตำมองค์ประกอบคุณภำพ 

ตัวบ่งชี้คุณภำพ คะแนนประเมินตนเอง 

องค์ประกอบที่ 1 กำรผลิตบัณฑิต 3.99 
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.45 

ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 4.68 

ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1.83 
ตัวบ่งชี้ 1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 
ตัวบ่งชี้ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 
องค์ประกอบที่ 2 กำรวิจัย 4.72 
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 5 
ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 4.94 
ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 4.23 
องค์ประกอบที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำร 
ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

5 

องคประกอบที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

5 

องคประกอบที่ 5 กำรบริหำรจัดกำร 4.79 
ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ   
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

5 

ตัวบ่งชี้ 5.2 ผลการบริหารของคณะ 4.37 

ตัวบ่งชี้ 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 5 

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 4.50 
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ตำรำงกำรวิเครำะห์ผลกำรประเมินระดับสถำบัน 

องค์ประกอบ
คุณภำพ 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย ผลกำรประเมิน 
0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน  
1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
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 5 3.26 5 3.45 3.99 ดี 
องค์ประกอบที่ 2 3 4.94 5 4.23 4.72 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 1 - 5 - 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 1 - 5 - 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5 3 - 5 4.37 4.79 ดีมาก 

รวม 13 3.82 5.00 4.02 4.50 ดี 
ผลกำรประเมิน ดี ดีมาก ดี ดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




