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มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษามาอย่างต่อเนื่อง 
โดยด าเนินงานภายใต้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และ
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา โดยน าระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมาเป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 20 ตัวบ่งชี้ 
  ขอขอบคุณผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า และหน่วยงานทุกหน่วยงาน ที่ได้ช่วยกัน
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ทั้งในด้านการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมต่างๆ เป็นอย่างดี ท าให้มหาวิทยาลัย
สามารถผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปี และในปีการศึกษา 2563 นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า      
จากการท างานของทุกภาคส่วนจะท าให้มหาวิทยาลัยมีผลการประเมินคุณภาพภายในอยู่ในระดับดีขึ้นไป 
เพราะทุกคนในมหาวิทยาลัยมีเป้าหมายร่วมกันคือ พัฒนาการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพ        
ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหำร 

 

  วิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์  “มหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ            
สร้างคุณค่าเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น คือ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อน
การด าเนินงานตามแผนแม่บท ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาพันธกิจหลักเพ่ือขับเคลื่อนสู่การ            
เป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะ
สูง และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพลิกโฉมมหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ น าไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย 
พัฒนาอาจารย์และพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพและมาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562  
  ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีผลการประเมินตนเองในภาพรวม       
อยู่ในระดับดี (4.52 คะแนน) เมื่อพิจารณารายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ       
อยู่ในระดับดีมาก (5.00 คะแนน) องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย อยู่ในระดับดีมาก 
(5.00 คะแนน) องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย อยู่ในระดับดีมาก (4.95 คะแนน) องค์ประกอบที่ 5 การบริหาร
จัดการ อยู่ในระดับดี (4.34 คะแนน) และองค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต อยู่ในระดับดี (4.16 คะแนน) 
ตามล าดับ 
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บทท่ี 1 
ส่วนน ำ 

 
 

ประวัติควำมเป็นมำ  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2479 
ในที่ดินราชพัสดุ ตั้งอยู่เลขท่ี 27 ถนนอินใจมี ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง มีเนื้อท่ี 42 ไร่เศษ มีชื่อเรียกว่า 
"โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร จังหวัดอุตรดิตถ์" เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรจังหวัด (ว.) 
และเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูประชาบาล (ป.ป.) โดยมีประวัติพัฒนาการตามล าดับดังนี้ 
 
 1. โรงเรียนฝึกหัดครูอุตรดิตถ์ 
 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2491 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงเรียนฝึกหัดครูอุตรดิตถ์" และเปิดสอน
หลักสูตร ประกาศนียบัตรครูมูล (ป.) จนถึงปี พ.ศ. 2498 จึงได้เปิดสอนหลักสูตร ประกาศนียบัตร
วิชาการศึกษา (ป.กศ.) และเลิกสอนหลักสูตรอื่นๆ  
 
2. วิทยำลัยครูอุตรดิตถ์ 
 วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2511 ได้ยกฐานะเป็น "วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์" เปิดสอนถึงระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง (ป.กศ. สูง)  
 ปี พ.ศ. 2512 ได้มีการขยายปริมาณงานเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว เมื่อจ านวนนักเรียนที่ต้องการ
เข้าเรียนในวิทยาลัยครูมากขึ้น และความต้องการครูมีมาก จนต้องเปิดสอนให้แก่บุคลลากรภายนอก 
(ภาคค่ า)  
 ปี พ.ศ. 2513 เปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรครูประถม (ป.ป.) เพ่ิมขึ้น ตามความ
ต้องการของต้นสังกัดต่างๆ  
 ปี พ.ศ. 2518 ได้มีการตราพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูขึ้นแล้ว วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ได้รับ
การยกฐานะเป็น วิทยาลัยครู ตามพระราชบัญญัตินี้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2519 ท าให้วิทยาลัยครู
มีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาผลิตครูระดับ ป.กศ. และป.กศ.ชั้นสูง ตามหลักสูตรสภาการฝึกหัดครู
และเปลี่ยนการจัดสอนภาคนอกเวลามาเป็นการสอนฝึกหัดครูต่อเนื่องแทน 
 ปี พ.ศ. 2521 เริ่มเปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี (ค.บ.) เลิกผลิตครูในโครงการฝึกหัดครู ภาค
ต่อเนื่อง โดยที่สถาบัน ได้เล็งเห็นว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าการในจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ 
และน่าน ซึ่งเป็นเขตรับผิดชอบของสถาบัน ยังมีวุฒิต่ ากว่าปริญญาตรี เป็นจ านวนมาก ประกอบกับ
ต้นสังกัดของครูเหล่านี้ มีความต้องการจะพัฒนาครูของตนให้มีความรู้และสมรรถภาพสูงขึ้น สถาบัน
โดยความเห็นชอบของสภาฝึกหัดครูจึงได้จัดให้มีการอบรมครู และบุคลากรทางการศึกษาประจ าการ 
(อคป.) ขึ้น เป็นรุ่นแรกใน ปี พ.ศ. 2522 



2 
 

 

 ปี พ.ศ. 2524 ทางวิทยาลัยได้ขอจัดสรรที่ดิน ต าบลหมอนไม้ ประมาณ 400 ไร่ แต่ทาง
จังหวัดได้ขอจัดสรรให้หน่วยงานอ่ืนๆ ด้วย และส่วนหนึ่งได้จัดท าเป็นสนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ และ
ได้แบ่งสรรที่ดินให้แก่วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ สถาบันได้เข้าไปปักหลักเขตและวัดพ้ืนที่เรียบร้อย ในปี 
พ.ศ. 2530 มีเนื้อที่ 92 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา ซึ่งวิทยาลัยได้พัฒนาที่ดินผืนนี้เป็นศูนย์ฝึกประสบการณ์
วิชาชีพทางการเกษตร และเป็นศูนย์วิจัยค้นคว้าทางเกษตรและเทคโนโลยี 
 ปี พ.ศ. 2526 ได้เริ่มเปิดสอนหลักสูตรวิชาเอกเทคนิคการอาชีพ ระดับ ป.กศ. ชั้นสูง 5 
สาขาวิชา ซึ่งนับว่าได้เริ่มขยายฐานทางวิชาการและวิชาชีพ ออกไปอีกก้าวหนึ่ง 
 ปี พ.ศ. 2527 ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 มีสาระส าคัญให้
วิทยาลัยครูเป็นสถาบันศึกษาและวิจัยทางการสอนวิชาการต่างๆ และผลิตครูถึงระดับปริญญาตรี ท า
ให้วิทยาลัยครูมีฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย จึงได้เปิดสอนวิชาการสาขาอ่ืนในระดับ
อนุปริญญาเพ่ิมขึ้น ในปีการศึกษา 2528 เป็นปีแรก 4 สาขา ได้แก่ ออกแบบประยุกต์ศิลป์, พืชศาสตร์
, ไฟฟ้า และนิเทศศาสตร์ 
 ปี พ.ศ. 2529 ได้จัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ (กศ.บป.) ขึ้นเป็นรุ่นแรก          
ในสาขาวิชาการศึกษาและสาขาวิชาการอ่ืน ทั้งระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี 
 ปี พ.ศ. 2530 ได้เปิดโรงเรียนสาธิตชั้นเด็กเล็กและชั้นอนุบาล ตามที่สภาฝึกหัดครูอนุมัติ 
และมีโครงการขยายเปิดชั้นประถมปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2531 
 ปี พ.ศ. 2533 วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ ได้ร่วมกับสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือนิด้า 
(NIDA) เพ่ือเปิดสอนปริญญาโททางรัฐประศาสนศาสตร์ ภาคพิเศษ เป็นรุ่นแรก ตามโครงการ NIDA-
UTC และ ในปี พ.ศ. 2534 วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ ได้ร่วมมือกับหอการค้าจังหวัดอุตรดิตถ์ ในการเปิด
สอนภาคพิเศษ ส าหรับสมาชิกหอการค้า เพ่ือรับปริญญาทางบริหารธุรกิจ และยกมาตรฐานทาง
การค้าของจังหวัดอุตรดิตถ์ตามโครงการ EBD-UTC 
 
3. สถำบันรำชภัฎอุตรดิตถ์ 
 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานชื่อ "สถาบันราชภัฎ" แทนวิทยาลัยครู สถาบันราชภัฎอุตรดิตถ์จึงมีฐานะเป็นส่วน
ราชการหนึ่งของส านักงานสภาสถาบันราชภัฎ การด าเนินงานของสถาบันขึ้นอยู่กับขอบข่ายที่ก าหนด
ไว้ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฎ พ.ศ. 2537 โดยมีสภาสถาบันราชภัฎ และสภาประจ าสถาบัน
ราชภัฎอุตรดิตถ์ดังกล่าวเป็นผู้ก าหนด 
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4. มหำวิทยำลัยรำชภัฎอุตรดิตถ์  
 วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ
โปรดเกล้าฯ ลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ซึ่งได้น าประกาศ
ลงในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 
พ.ศ. 2547 เป็นต้นไป มีผลท าให้สถาบันราชภัฏทั่วประเทศได้ยกฐานะข้ึนเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีรองศาสตราจารย์ ดร.พินิติ รตะนานุกูล เป็นนายก
สภามหาวิทยาลัย และมีรองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ตั้งอยู่เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์  ทิศเหนือติดกับถนนอินใจมี  ทิศใต้ติดต่อกับสถานีสื่อสารและโทรคมนาคมของ
กระทรวงมหาดไทย ทิศตะวันออกติดกับวิทยาลัยสารพัดช่างอุตรดิตถ์และแขวงการทางอุตรดิตถ์ที่ 1 
ทิศตะวันตกติดกับถนนเลาะคลองชลประทาน รวมพ้ืนที่มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ส่วนกลาง 
วิทยาเขตหมอนไม้ วิทยาเขตล ารางทุ่งกะโล่ วิทยาลัยน่าน และศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ จะมีพ้ืนที่
ทั้งสิ้น 3,038 ไร่ 3 งาน 16 ตารางวา  ซึ่งแบ่งส่วนได้ดังนี้ 
 
ส่วนกลำง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ส่วนกลางมีพ้ืนที่ 190 ไร่ 1 งาน 79 ตารางวา สถานที่นี้
นักศึกษาทุกคณะจะต้องมาท ากิจกรรมต่างๆที่วิทยาเขตส่วนกลาง ในส่วนนี้เป็นที่ตั้งของส านักงาน
อธิการบดี หน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ที่ตั้งคณะ 4 คณะ 2 วิทยาลัยของมหาวิทยาลัย คือ คณะ
ครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย และวิทยาลัยนานาชาติ และอีกส่วนหนึ่งเป็นโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ์
 
วิทยำเขตหมอนไม้ 
 เป็นที่ตั้งของคณะเกษตรศาสตร์ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการเกษตร และเป็น
ศูนย์วิจัยค้นคว้าทางเกษตรและเทคโนโลยี มีเนื้อที่ 92 ไร่ 2 งาน 8 ตารางวา ตั้งอยู่ที่เลขที่ 3 บ้าน
หมอนไม้ ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ส่วนใหญ่จะเป็นอาคารเรียนของคณะ
เกษตรศาสตร์ 
 
วิทยำเขตล ำรำงทุ่งกะโล่ 
 การขยายวิทยาเขตนี้ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่ระหว่างการก่อสร้างตั้งแต่ปีพ.ศ. 2553 ถึง 2567 
รวมระยะเวลา 15 ปี การจัดตั้งเป็นการแก้ไขปัญหาเนื้อที่ของมหาวิทยาลัยส่วนกลางไม่เพียงพอต่อ
การจัดการเรียนการสอนแก่นักศึกษา จึงขยายวิทยาเขตมาจัดตั้ง ณ บริเวณบึงทุ่งกะโล่ โดยมีแนวคิด
ว่ามหาวิทยาลัยท้องถิ่น การสร้างอาคารต้องสูงไม่เกิน 3 ชั้น และมีความกลมกลืนกับศิลปะของ
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ธรรมชาติเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ของคนในชุมชนและท้องถิ่น มีเนื้อที่ 2,000 ไร่ เป็นที่ตั้งของอาคาร
ต่างๆ เช่น อาคารสาธารณสุขศาสตร์ของสาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
 
พื้นที่กำรศึกษำวิทยำเขตนอกจังหวัดอุตรดิตถ์ 

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

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ อ าเภอลอง จังหวัดแพร่ มีพ้ืนที่ 
25 ไร่ 

 
ตรำสัญลักษณ์ประจ ำมหำวิทยำลัย 

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

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

 สีเขียว   แทนค่า แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยในแหล่งธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม 

 

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

 

 สีส้ม   แทนค่า ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 

 

 สีขำว   แทนค่า ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่ง 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
 
สีประจ ำมหำวิทยำลัย 
 
  
 
 
 

ต้นไม้ประจ ำมหำวิทยำลยั 

 
  
 
 
 

 
 
 
ยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ระยะ 20 ปี  
(พ.ศ. 2560 – 2579) 
 
ปรัชญำ 
“มหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” 
 
วิสัยทัศน์ 
“มหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ สร้างคุณค่าเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น” 
 
อัตลักษณ์ 
“บัณฑิตนักคิด นักจัดการ สร้างงานด้วยความรู้คู่คุณธรรม” 
 

 “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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เอกลักษณ์ 
“มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นปัญญาของชุมชน (Wisdom of Community)” 
 
ค่ำนิยมองค์กร  URU  
   U: unity ความเป็นหนึ่งเดียว  
   R: responsibility ความรับผิดชอบ  
   U: Uniqueness ความเป็นเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ 
 
พันธกิจหลัก 

1. ผลิตบัณฑิตดีที่มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีเป็นพลเมืองดีในสังคมและมีสมรรถนะตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

2. ผลิตและพัฒนาครูอย่างมีคุณภาพมาตรฐานของคุรุสภา 
3. วิจัยและบริการวิชาการ  ถ่ายทอดเทคโนโลยี  สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพ

และได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นได้
อย่างเป็นรูปธรรม 

4. พัฒนาท้องถิ่นและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการ   
ที่แท้จริงของชุมชน โดยน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ 

5. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของผู้น าชุมชนให้มีคุณภาพ และความสามารถในการบริหารงานเพ่ือประโยชน์ต่อชุมชน
ท้องถิ่น 

6. พัฒนาระบบบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยหลักธรรมาภิบาล พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาต่อเนื่อง 
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โครงสร้ำงกำรบริหำรมหำวิทยำลัยรำชภัฏอุตรดิตถ์ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

สภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร 

คณะกรรมกำรบริหำรมหำวิทยำลัย 

สภำวิชำกำร คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำรมำตรฐำน
คุณภำพและตรวจสอบภำยใน 

- 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 2563 
 

ผู้บริหำร  
(วันที่ 29 มิถุนำยน พ.ศ.2563 -  27 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2564) 

ต ำแหน่ง 

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

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

และบูรณาการกับการท างาน 
28.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยันต์  ชนะพรหมมา   ผู้อ านวยการส านักงาน Talent Mobility  
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ผู้บริหำร  
(วันที่ 29 มิถุนำยน พ.ศ.2563 -  27 กุมภำพันธ์ พ.ศ.2564) 

ต ำแหน่ง 

29.  อาจารย์ ดร.สุประวีณ์  อ่อนจันทร์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยบริการ จ.แพร่ 
30.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ใจกล้า ผู้อ านวยการโครงการสวนพฤกษศาสตร์ 
31.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัตม์  กมลคุณานนท์ ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป 
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 
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ผู้บริหำร  
(วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2564 –  ปัจจุบัน) 

ต ำแหน่ง 

1.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี  สัตยาภรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดี 
2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัตถา  กรพิทักษ์ รองอธิการบดี 
3.  รองศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  มิ่งฉาย รองอธิการบดี 
4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชชิญาสุ์  ช่างเรียน รองอธิการบดี  
5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ใจกล้า รองอธิการบดี 
6.  อาจารย์ ดร.รดี  ธนารักษ์   รองอธิการบดี 
7.  อาจารย์ ดร.ภาณุรังษ์  เดือนโฮ้ง   ผู้ช่วยอธิการบดี 
8.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัตม์  กมลคุณานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
9.  อาจารย์ ดร.รัชดา  ค าจริง ผู้ช่วยอธิการบดี 
10. อาจารย์ ดร.พุทธดี  อุบลสุข ผู้ช่วยอธิการบดี 
11. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สพุรรษา  จิตต์มั่น ผู้ช่วยอธิการบดี 
12. อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์  จั่นจีน คณบดีคณะครุศาสตร์  
13. อาจารย์ ดร.สุริยา  ค ากุนะ  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมคิด  ทุ่นใจ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาถ  วิกรมประสิทธิ  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
16. อาจารย์ชวลิต  รักษาริกรณ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ 
17. รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์  อินทุวงศ์  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
18. อาจารย์กุลรวี  กลิ่นกลั่น คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ 
19. อาจารย์เจนนภนต์  ภาคภูมิ คณบดีวิทยาลัยน่าน 
20. อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ์  จั่นจีน  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สกุัญญา  รุจิเมธาภาส   ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
22. นายปริญญา  บัววังโป่ง    ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
23. อาจารย์ ดร.กิตติ  เมืองตุ้ม   ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
24. อาจารย์ ดร.พิสุทธิ์  ศรีจันทร์  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

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

และบูรณาการกับการท างาน 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยันต์  ชนะพรหมมา   ผู้อ านวยการส านักงาน Talent Mobility  
30. อาจารย์ ดร.สุประวีณ์  อ่อนจันทร์ ผู้อ านวยการศูนย์วิทยบริการ จ.แพร่ 



11 
 

 

ผู้บริหำร  
(วันที่ 28 กุมภำพันธ์ 2564 –  ปัจจุบัน) 

ต ำแหน่ง 

31.  อาจารย์ธนทัต  สุนทรานนท์ ผู้อ านวยการโครงการสวนพฤกษศาสตร์ 
32.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัตม์  กมลคุณานนท์ ผู้อ านวยการส านักวิชาศึกษาทั่วไป 
33.  นายวิรัตน์  สุกสา ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
34.  นางวารุณี ศรีสอาด ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
35.  นางสาวสินี  กะวิ ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา 
36.  อาจารย์เอกพงศ์  วรรณจักร์ ผู้อ านวยการกองศิลปวัฒนธรรม 
37.  นางสาวศศิรัศมิ์  เสือเมือง ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
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หลักสูตรที่เปิดสอนในปีกำรศึกษำ 2563 
 

ที ่ หลักสูตร คณะ 

1 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์ คณะเกษตรศาสตร ์

2 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะเกษตรศาสตร ์

3 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์

4 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์

5 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร ์

6 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร ์

7 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร ์

8 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนวและบรรณารกัษศาสตร์ คณะครุศาสตร ์

9 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพวิเตอร์ คณะครุศาสตร ์

10 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร ์

11 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร ์

12 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะครุศาสตร ์

13 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร ์

14 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์

15 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร ์

16 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร ์

17 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร ์

18 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศลิป์ คณะครุศาสตร ์

19 หลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ปริญญาโท) คณะครุศาสตร ์

20 หลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ปรญิญาโท) คณะครุศาสตร ์

21 
หลักสตูรครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา 
(ปริญญาเอก) 

คณะครุศาสตร ์

22 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร ์

23 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

24 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

25 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส ารวจและภูมสิารสนเทศ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

26 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

27 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการพลงังาน คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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ที ่ หลักสูตร คณะ 

28 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

29 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

30 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

31 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสอ์ัจฉริยะ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

32 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (ปริญญาโท) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

33 หลักสตูรนิตศิาสตรบณัฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

34 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

35 หลักสตูรศลิปบณัฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

36 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

37 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

38 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

39 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

40 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

41 หลักสตูรศลิปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

42  หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

43 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

44 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

45 หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ์ คณะวิทยาการจัดการ 

46 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ 

47 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธรุกิจสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ 

48 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธรุกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ 

49 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทลั คณะวิทยาการจัดการ 

50 หลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทลั คณะวิทยาการจัดการ 

51 หลักสตูรบญัชีบัณฑติ สาขาวิชาบญัชี คณะวิทยาการจัดการ 

52 หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ปรญิญาโท) คณะวิทยาการจัดการ 

53 หลักสตูรบญัชีบัณฑติ สาขาวิชาบญัชี (ปริญญาโท) คณะวิทยาการจัดการ 

54 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

55 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคม ี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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ที ่ หลักสูตร คณะ 

56 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

57 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

58 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

59 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

60 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

61 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

62 หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

63 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ปริญญาโท) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

64 
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ปริญญาโท) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

65 
หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ปริญญาเอก) 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

66 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาต ิ

67 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาต ิ

68 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ วิทยาลัยน่าน 

69 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ วิทยาลัยน่าน 

 
 

จ ำนวนนักศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2563 
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2564) 

คณะ ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก ผลรวมทั้งหมด 
เกษตรศาสตร์ 73 - - 73 
ครุศาสตร์ 3,158 151 32 3,341 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 620 5 - 625 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 919 - - 919 
วิทยาการจัดการ 776 18 - 794 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 460 19 1 480 
วิทยาลัยนานาชาติ 79 - - 79 
วิทยาลัยน่าน 247 - - 247 

รวมทั้งหมด 6,332 193 33 6,558 
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จ ำนวนอำจำรย์ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2564) 

ที ่ คณะ 
จ ำนวน
อำจำรย ์

ต ำแหน่งทำงวิชำกำร วุฒิกำรศึกษำ จ ำนวน
ลำ

ศึกษำ
ต่อ 

ศ. รศ. ผศ. อ. รวม เอก โท ตรี รวม 

1 คณะเกษตรศาสตร์ 17 - - 4 13 17 8 9 - 17 1 

2 คณะครุศาสตร์ 70 - 4 13 53 70 34 35 1 70 2 

3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 52 - 1 20 31 52 15 37 - 52 - 

4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 86 - - 10 76 86 31 54 1 86 2 

5 คณะวิทยาการจัดการ 56 - - 17 39 56 29 27 - 56 - 

6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 84 - 5 22 57 84 53 31 - 84 3 

7 วิทยาลัยนานาชาติ 15 - - 1 14 15 3 11 1 15 1 

8 วิทยาลัยน่าน 16 - - 2 14 16 4 12 - 16 - 

รวมทั้งหมด 396 - 10 89 297 396 177 216 3 396 9 

 
 

จ ำนวนบุคลำกรสำยสนับสนุน ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
(ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2564) 

ประเภทบุคลำกรสำยสนับสนุน รวม 

1. ข้าราชการ 10 
2. ลูกจ้างประจ า 5 
3. พนักงานมหาวิทยาลัย 282 
4. พนักงานชั่วคราว 160 
5. พนักงานราชการ 22 

รวม 479 
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7. ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีที่ผ่ำนมำ 
ข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีกำรศึกษำ 2563 กำรปรับปรุง/กำรพัฒนำปีกำรศึกษำ 2563 

องค์ประกอบที่ 1 : กำรผลิตบัณฑิต 
1.ควรพัฒนาฐานข้อมูลสารสนเทศผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาเชิงลึกที่สามารถวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานของ  แต่ละหลักสูตรเป็นรายประเด็นของ
แต่ละตัวบ่งชี้ เทียบกับข้อมูลย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการ
หลักสูตรได้อย่างชัดเจนและตรงประเด็น 
 
2.ควรส่งเสริมให้หลักสูตรมีการถอดแนวปฏิบัติที่ดี     
ที่น าไปสู่ผลการด าเนินงานเชิงประจักษ์รายประเด็น 
รวมทั้งส่งเสริมให้หลักสูตรทบทวนผลการเรียนรู้       
ทีค่าดหวังและจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์ 
(Outcomes Based Education-OBE) ซึ่งจะเป็นการ
ยกระดับคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานสากล 
AUN-QA เกณฑ์การเผยแพร่หลักสูตร TQR หรือ
เกณฑ์มาตรฐานสากลอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. มหาวิทยาลัยโดยส านักงานประกันคุณภาพ
การศึกษาได้จัดท าข้อมูลผลการประเมินคุณภาพ
การศึกษาย้อนหลัง 3 ปี โดยใช้โปรแกรม excel      
แยกคะแนนแต่ละตัวบ่งชี้เปรียบเทียบกันในปีการศึกษา 
2560-2562 ท าให้เห็นแนวโน้มการด าเนินงานของ     
ตัวบ่งชี้นั้นๆ  
  
2. มหาวิทยาลัยโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
บูรณาการกับการท างานได้จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การศึกษาผลลัพธ์ (Outcomes Based 
Education-OBE) การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการท างาน (CEWIE) ในวันที่ 29 
พฤศจิกายน 2563 อีกท้ังมหาวิทยาลัยโดยวิทยาลัย
นานาชาติได้จัดโครงการ “การพัฒนาอาจารย์วิทยาลัย
นานาชาติเพ่ือการออกแบบจัดการเรียนการสอน        
ที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
(Outcome-based education (OBE))” ในวันที่ 25 
มกราคม 2564 โดยมีตัวแทนอาจารย์จากทุกคณะ     
เข้าร่วมอบรม นอกจากนี้มหาวิทยาลัยโดยส านักงาน
ประกันคุณภาพได้จัดประชุมงานประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 
1/2564 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 โดยมีวาระการ
ประชุมเรื่อง แนวทางการด าเนินงานแนวปฏิบัติที่ดี 
ระดับหลักสูตร เชิญหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ที่มี
แนวปฏิบัติที่ดีในเรื่องการบริหารจัดการหลักสูตร 
CEWIE ร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้กับหลักสูตรอื่นๆ  
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ข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีกำรศึกษำ 2563 กำรปรับปรุง/กำรพัฒนำปีกำรศึกษำ 2563 
3.การจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ แผนพัฒนา
นักศึกษาด้านดิจิทัล ควรทบทวนองค์ประกอบของแผน 
ซึ่งอาจประกอบไปด้วยหลักการเหตุผลที่เชื่อมโยงกับ
นโยบายการพัฒนานักศึกษาทางของวิทยาลัย 
วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ มาตรการ โครงการ 
รวมทั้งควรจัดท าแผนให้องค์ประกอบต่างๆ ของแผน   
มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกันและเน้นวัดผลลัพธ์หรือ
ผลกระทบที่เกิดกับนักศึกษามากกว่าการวัดในเชิง
ผลผลิตทั้งในระดับโครงการและระดับแผน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษาด าเนินการ
ประชุมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เพ่ือปรับปรุง
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 
ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยปรับปรุง
ตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน ให้เป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ 
ในคราวการประชุม ครั้งที่ 8/2563  
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563 
จำกเดิม 
1. ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผน อย่างน้อยร้อยละ 
80 ของกิจกรรมที่ก าหนด 
2. ผลการจัดกิจกรรมต้องบรรลุตามตัวชี้วัดที่ก าหนด 
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของจ านวนตัวชี้วัดความเสร็จ   
ของวัตถุประสงค์โครงการที่ก าหนดไว้แผนทั้งหมด 
3. ด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ครอบคลุม
ประเภทต่างๆ ดังนี้ 
  3.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม 
  3.2 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ ไม่น้อยกว่า 
5 กิจกรรม 
  3.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
ไม่น้อยกว่า 2 กิจกรรม 
  3.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม       
ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม 
  3.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม              
ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม 
4. ผลการประเมินนักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม มี
ค่าเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.51 
แก้ไขเป็น 
1. ร้อยละของกิจกรรมที่ด าเนินการตามแผน             
ไม่น้อยกว่า 80 ของกิจกรรมที่ก าหนดในแผน 
2. ร้อยละของตัวชี้วัดความส าเร็จของวัตถุประสงค์       
ที่ก าหนดในกิจกรรมต้องบรรลุ ไม่น้อยกว่า 80         
ของจ านวนตัวชี้วัดทั้งหมด 
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4.มหาวิทยาลัยควรก าหนดสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ 
และสมรรถนะด้านดิจิทัลรายชั้นปีของนักศึกษา       
ทุกหลักสูตร เพ่ือพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา                     
ในด้านภาษาอังกฤษและดิจิทัลอย่างต่อเนื่องและ                  
มีผลสัมฤทธิ์ตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. จ านวนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ด าเนินการ            
ไม่น้อยกว่า 5 กิจกรรม และต้องครอบคลุมประเภท     
ทั้ง 5 ประเภท  
4. ค่าเฉลี่ยของผลการประเมินนักศึกษาด้านคุณธรรม
จริยธรรม ไม่น้อยกว่า 3.51 
5. จ านวนนักศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชู             
เป็นแบบอย่าง อย่างน้อย 3 คน 
 
มหาวิทยาลัยโดยวิทยาลัยนานาชาติมีการก าหนด
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง มาตรฐานความสามารถ           
ทางภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
เป็นรายชั้นปี ดังนี้  
ชั้นปีที่ 1 ระดับ CEFR A2,ชั้นปีที่ 2 ระดับ CEFR A2.1 
และชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป ระดับ CEFR B1 และมีการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาภายใต้โครงการพัฒนา
ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21         
ซึ่งจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3  
 
มหาวิทยาลัยโดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศได้ก าหนดสมรรถนะด้านดิจิทัลรายชั้นปี   
ของนักศึกษา ดังนี้ 
ชั้นปีที่ 1 สามารถใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อสืบค้นข้อมูล,   
ตระหนักถึงประเด็นความปลอดภัยออนไลน์ รวมถึงการ
ปกปอ้งข้อมูลและภาพลักษณ์ส่วนตนที่เก่ียวขอ้ง, 
สามารถติดตั้งและใช้ซอฟแวร์ รวมถึงแอพพลิเคชั่นที่
เป็นประโยชน์บนอุปกรณส์่วนตัวทั้งโทรศัพท์มือถือ 
หรือแท็บเล็ตเพ่ือช่วยในการรวบรวมและจัดระเบียบ
บันทึกข้อมูลในการใช้งาน 
ชั้นปีที่ 2 สามารถใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย                  
อย่างสะดวกสบายในการเรียนรู้ 
ชั้นปีที่ 3 สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลาย     
ไดอ้ย่างคุ้นเคย และใช้ค าศัพท์เฉพาะได้พอสมควร 
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5.มหาวิทยาลัยควรพัฒนาระบบกลไกขับเคลื่อนการ
สร้างนวัตกรรมโดยการมีส่วนร่วมของนักศึกษา สู่การ
ใช้ประโยชน์ เพ่ือใช้ในการยกระดับคุณภาพของ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ชุมชนและประเทศ 
โดยอาจด าเนินการแต่ต้นทาง คือ การวางแผนก าหนด
กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา การก าหนดผลลัพธ์ 
ผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรม       
กลางทาง คือ การผลิตนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนกลุ่มเป้าหมาย การก ากับ ติดตาม                   
การด าเนินงาน ปลายทาง คือ การประเมินผลการใช้
ประโยชน์อย่างเป็นระบบ เป็นต้น 

ชั้นปีที่ 4 สามารถผลิตสื่อดิจิทัล เช่น กราฟิก คลิปวีดีโอ
หรือ คลิปเสียง และการบันทึกภาพ หนา้จอ เป็นต้น, 
สามารถใช้เครื่องมือที่หลากหลายได้อย่างสะดวกสบาย
เพ่ือการสนทนาและท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
แบบออนไลน์ รวมถึงการแบ่งปันเอกสารและหรือ
ข้อคิดเห็นการประชุมทางไกล (video-conferencing) 
และการเข้าร่วมสัมมนาผ่านเว็บไซต์ การสัมมนาผ่าน
เครื่องมือและช่องทางท่ีหลากหลาย 
 
5. มหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการ     
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษาหลักสูตร 
“วิศวกรสังคม (Social Engineer)” สู่การสร้าง
นวัตกรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
เมื่อวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมดิอิมพี
เรียลโฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น พิษณุโลก เพ่ือพัฒนา
ทักษะวิศวกรสังคมให้แก่ผู้น านักศึกษา เพ่ือใช้ในการ
พัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น โดยมีขั้นตอน     
ในการด าเนินการดังนี้ 
  1. จัดอบรมเพื่อสร้างทักษะวิศวกรสังคมให้แก่ผู้น า
นักศึกษา (แม่ไก่) 
  2. ผู้น านักศึกษาที่ผา่นการอบรมทักษะวิศวกรสังคม (แม่
ไก่) รวมกลุ่มกับนักศึกษาทั่วไป เสนอโครงการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น (ก าหนด 10 กลุ่มๆ ละ 1 โครงการๆ ละ 1 ชุมชน) 
  3. นักศึกษาน าทักษะที่ได้จากการอบรม (ทักษะวิศวกร
สังคม) พร้อมองค์ความรู้จากการเรียน ลงพื้นทีชุ่มชนเพื่อ
หาข้อมูลและความต้องการของชุมชน จากนัน้น าผลที่ได้มา
ร่วมกันวางแผนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาให้ชุมชน 
  4. มหาวิทยาลัยไดน้วัตกรรมจากการด าเนินการของ
นักศึกษา ทั้งนวัตกรรมกระบวนการ และนวัตกรรมผลผลิต 
จ านวน 5 นวัตกรรม ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)    
เป็นผลให้บางโครงการไม่สามารถด าเนินโครงการได้        
(ไม่สามารถด าเนนิการได้ 5 โครงการ) 
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องค์ประกอบที่ 2 : กำรวิจัย 
1.น าเสนอ/เผยแพร่ผลงานในรูปแบบวารสาร           
ให้มากขึ้นกว่าการน าเสนอในที่ประชุมระดับชาติ 
 
 
2.ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 
 
 
 
3. ควรวางแผนการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่
ชุมชนและน าไปสู่การขอก าหนดต าแหน่งวิชาการ     
จากงานวิจัยรับใช้สังคม 
 
 
4.ควรพัฒนานักวิจัยหน้าใหม่ เช่น จัดอบรมการวิจัย
ส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ และส่งเสริมให้นักวิจัยรุ่นใหม่
เริ่มท าวิจัยร่วมกับนักวิจัยที่มีความช านาญ 

 
1. มีการก าหนดการตีพิมพ์ลงในวารสารวิชาการเป็น
ผลผลิตในการประกาศเปิดรับข้อเสนอโครงการวิจัย 
และระบุในสัญญารับทุนอย่างชัดเจน  
 
2. การก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการใช้ประโยชน์
งานวิจัย มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายตั้งแต่
กระบวนการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยของนักวิจัย 
ตามหลักการพันธกิจสัมพันธ์ 
 
3. มีการอบรมและประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่ม
นักวิจัยที่ยื่นข้อเสนอโครงการของบประมาณสนับสนุน
ทุนวิจัยภายในให้ตั้งเป้าหมายในการยื่นขอก าหนด
ต าแหน่งทางวิชาการรับใช้สังคม 
 
4. ออกแบบให้นักวิจัยรุ่นใหม่เข้าสู่กระบวนการพัฒนา
ของส านักงานคณะกรรมการงานวิจัยแห่งชาติ เพ่ือให้
ได้รับโอกาสในการขอทุนสนับสนุนงานวิจัยต่อยอดจาก
การเข้าร่วมการอบรม 

องค์ประกอบที่ 3 : กำรบริกำรวิชำกำร 
1. มหาวิทยาลัยมีหน่วยงานที่ให้บริการวิชาการ         
ในหลากหลายมิติ การวิเคราะห์ผลกระทบในปัจจุบัน
เน้นไปในเชิงความร่วมมือกับชุมชนในมติเชิงสังคมและ
เป็นการประเมินเชิงคุณภาพ ขาดการวิเคราะห์
ผลกระทบในมิติของการสร้างมูลค่าเพ่ิม (Value 
creation) เช่น การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
การเพ่ิมการจ้างงาน รายได้ของ SMEs ที่เกิดจากการ
ให้บริการของมหาวิทยาลัย  
 
2. การท างานด้านพันธกิจสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ
จ าเป็นต้องมีระบบสนับสนุนที่ดี โดยเฉพาะในสถาบัน 
การศึกษาของรัฐ มหาวิทยาลัยควรวิเคราะห์และ
พิจารณาปรับปรุงระบบสนับสนุนการท างานเพ่ือให้  

 
การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ได้ออกแบบให้ทุกคณะหน่วยงานภายในของ
มหาวิทยาลัยฯ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดพ้ืนที่ 
ประเด็นผ่านกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย และ
ออกแบบการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA   
โดยแต่ละโครงการฯ มีการก าหนด OKR ที่ชัดเจน   
และมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการหนุนเสริม
วิชาการเป็นทีมในการติดตามประเมินเสริมพลัง        
ให้ค าปรึกษาการด าเนินงานเหมือนเป็นนักวิจัยพ่ีเลี้ยง
รวมถึงเป็นทีมสังเคราะห์การด าเนินงานที่ท าให้ผล
กระทบในทุกมิติทั้งมิติเชิงสังคม เชิงคุณภาพ มิติ      
ของการสร้างมูลเพ่ิม ที่เกิดจาการให้บริการของ
มหาวิทยาลัยฯ และนอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้มีระบบ
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เอ้ือต่อท างานด้านพันธกิจสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ 
เช่น การปรับปรุง กฎระเบียบต่างๆ ระบบสนับสนุน
ด้านการเบิกจ่ายงบประมาณที่มีความคล่องตัว ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

สนับสนุนการท างานเพ่ือให้เอ้ือต่อท างานด้านพันธกิจ
สัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ โดยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้  
1. คณะกรรมการบริหารเชิงนโยบาย  ประกอบด้วย 1) 
อธิการบดี 2) รองอธิการบดี 3) ผู้ช่วยอธิการบดี 
บทบาทหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุนเชิงนโยบาย ก ากับ
ดูแลการด าเนินโครงการ และขับเคลื่อนสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ 
2. คณะกรรมการหนุนเสริมทางวิชาการและติดตาม
ประเมินเสริมพลัง มีบทบาทหน้าที่ วางแผนพัฒนา
โครงการให้เป็นไปตามตัวชี้วัด ประเมินผลการด าเนิน
โครงการตามตัวชี้วัดข้อเสนอเชิงนโยบายในการด าเนิน
โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2563 พัฒนาและยกระดับ
งานให้เป็นวิชาการรับใช้สังคม ร่วมถึงการจัดกิจกรรม
เพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัย      
ร่วมจัดการความรู้  ถอดบทเรียน วิ เคราะห์การ
ด าเนินงานโครงการภายใต้ชุดโครงการตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 
2563 ตามระบบ 
3. คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติการ ประกอบด้วย คณบดี 
ผู้อ านวยการ ฯลฯ (ผู้ จัดการโครงการ) หัวหน้า
โครงการ มีบทบาทหน้าที่ ควบคุม ก ากับและติดตาม
โครงการให้เป็นไปตามกิจกรรมและตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้
ขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามกิจกรรมและตัวชี้วัด   
ที่ก าหนดไว้ 
4. คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุน  ประกอบด้วย        
กองนโยบายและแผน และสถาบันวิจัยและพัฒนา     
มีบทบาทหน้าที่ สนับสนุนคณาจารย์ ประสานงาน
โครงการและเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ผลการด า เ นิ น ง าน โค ร งก า รตามยุ ท ธ ศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 
2563 



22 
 

 

ข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีกำรศึกษำ 2563 กำรปรับปรุง/กำรพัฒนำปีกำรศึกษำ 2563 
องค์ประกอบที่ 4 : ด้ำนศิลปวัฒนธรรมและควำม
เป็นไทย 
1.ควรจัดท าแผนการบูรณาการระหว่าง                
กองศิลปวัฒนธรรม คณะ และกองพัฒนานักศึกษา  
เพ่ือจัดตั้งคณะท างานขับเคลื่อนแผนงาน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยอย่างเป็นรูปธรรม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.ควรจัดท าแผนการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
ท้องถิ่นในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทยตามอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างยั่งยืนเพ่ือการสร้าง
ฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ หรือชุมชนต้นแบบ
ศิลปวัฒนธรรม หรือสร้างองค์ความรู้ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยที่ภาคภูมิใจ         
ของท้องถิ่น ครอบคลุมประวัติศาสตร์ ชาติพันธุ์       
ภูมิสังคม อาหาร เครื่องแต่งกาย วิถีชีวิต  ความเชื่อ        
ความศรัทธา และประเพณีต่างๆ  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.มหาวิทยาลัยโดยกองศิลปวัฒนธรรมมีการจัด
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยร่วมกับ
คณะ และกองพัฒนานักศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการในการด าเนินงานการขับเคลื่อน
โครงการหรือกิจกรรมตามแผนท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยมี
คณะกรรมการของกองศิลปวัฒนธรรม และมีการ
จัดท าค าสั่ง โดยมหาวิทยาลัยให้มีคณะกรรมการต่างๆ 
เพ่ือด าเนินโครงการหรือกิจกรรมจากบุคลากรของ
หน่วยงาน ในมหาวิทยาลัยจากหน่วยงานต่างๆ เช่น 
ระดับคณะ หน่วยงานสายสนับสนุนเพื่อเป็น
คณะท างานโครงการหรือกิจกรรมทั้งของหน่วยงาน
และของมหาวิทยาลัย 

 
2.มหาวิทยาลัยโดยกองศิลปวัฒนธรรมมีการจัด
กิจกรรมเพ่ือสร้างองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทยที่ภาคภูมิใจของท้องถิ่น โดยการจัด
โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้ประวัติศาสตร์เมือง
อุตรดิตถ์ ณ บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก อ าเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ์โดยการเชิญวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความเป็นมาของอนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระยาพิชัย
ดาบหัก เจ้าเมืองที่ส าคัญของเมืองอุตรดิตถ์  และจัดให้
มีการการสัมมนาเรื่องประวัติศาสตร์เมืองอุตรดิตถ์    
โดยการเชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์เมืองอุตรดิตถ์ร่วมสัมมนาให้กับนักศึกษา
และผู้สนใจในพ้ืนที่อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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ข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีกำรศึกษำ 2563 กำรปรับปรุง/กำรพัฒนำปีกำรศึกษำ 2563 
3.ควรมีการวางแผนยกระดับงานด้านศิลปวัฒนธรรม
ในพ้ืนที่ที่มีอัตลักษณ์เฉพาะตัวสู่การเป็น Local 
enterprise/Cultural enterprise สร้างโอกาสและ
มูลค่าเพ่ิมเพ่ือก าหนดหรือสร้างมาตรฐาน                     
ด้านศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
4.จัดตั้งคณะท างานในรูปแบบคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนแผนงานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.จัดกิจกรรมหรือโครงการการบูรณาการเรียน       
การสอนของหลักสูตรสาขาวิชากับศิลปวัฒนธรรม    
โดยมีเป้าหมายเพ่ือการสร้างองค์ความรู้ต่างๆ ทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรมด้วยความร่วมมือของคณะและ        
กองศิลปวัฒนธรรม 
 
 
 
 

3.มหาวิทยาลัยโดยกองศิลปวัฒนธรรมได้มีการศึกษา
และเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่มี     
อัตลักษณ์ของท้องถิ่น โดยมีการเก็บรวบรวมข้อมูล
ท้องถิ่นในรูปแบบต่างๆ เช่น เอกสาร ภาพถ่าย         
เพ่ือน าไปสู่การวางแผน เพ่ือน าไปสู่การสร้างโอกาส
และมูลค่าเพ่ิมเพ่ือก าหนดหรือสร้างมาตรฐาน        
ด้านศิลปวัฒนธรรมต่อไป 
 
4.มหาวิทยาลัยโดยกองศิลปวัฒนธรรมได้มีการ
ด าเนินการจัดตั้งคณะท างานในรูปแบบคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนแผนงานศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อน
งานด้านศิลปวัฒนธรรม อาทิ ค าสั่งมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏอุตรดิตถ์ที่ 1776/2563 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินการจัดพิธีถวายผ้าพระกฐิน
พระราชทาน ประจ าปี พ.ศ. 2563  ค าสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ที่ 2981/2563 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงาน พิธีบ าเพ็ญพระราชกุศลอุทิศ
ถวาย แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร      
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที ่1206/2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการจัดพิธีรดน้ าด า
หัวขอพร เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจ าปี 2564 
 
5.ในปีการศึกษา 2563 กองศิลปวัฒนธรรมได้จัด
โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้ประวัติศาสตร์เมือง
อุตรดิตถ์  เป็นโครงการที่จัดให้กับนักศึกษาเอกสังคม
ศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอพิชัยที่สนใจ        
มีวัตถุประสงคเ์พ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนาได้เรียนรู้
ประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ       
ด้านศิลปวัฒนธรรมผ่านมิติทางด้านประวัติศาสตร์ 
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6.จัดกิจกรรมหรือโครงการสืบสาน อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามให้กับนักศึกษา 
เจ้าหน้าทีแ่ละอาจารย์โดยความร่วมมือของกองพัฒนา
นักศึกษาและกองศิลปวัฒนธรรม 

และเพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์และทัศนคติในการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  
           นอกจากนี้กองศิลปวัฒนธรรมมีการให้การ
สนับสนุนเป็นที่ปรึกษาและเป็นผู้ประสานงานโครงการ
ให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการหลักสูตรวิศวกรสังคม 
โดยการร่วมมือกับกองพัฒนานักศึกษา โดยการ
สนับสนุนให้ความร่วมมือในการจัดโครงการเที่ยวบ้าน
พ่อกันเมาะ โดยให้นักศึกษาที่มีภูมิล าเนาในพ้ืนที่
อ าเภอพิชัยได้จัดท าเส้นทางการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้อง
เชิงประวัติศาสตร์ที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับประวัติท่านพ่อ
พระยาพิชัยดาบหัก และโครงการรอรักษ์ท่ีทุ่งเศรษฐี 
โดยการเชิญชวนนักศึกษาเอกสังคมศึกษาที่มีความ
สนใจในการอนุรักษ์โบราณวัตถุท่ีชาวชุมชนห้วยบงเก็บ
รักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์วัดทุ่งเศรษฐี  โดยการเชิญวิทยากร
จากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก สุโขทัย
มาให้ความรู้ในการอนุรักษ์โบราณวัตถุที่ถูกวิธีให้กับ
นักศึกษาและชาวชุมชนห้วยบง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
6.กองศิลปวัฒนธรรม กองพัฒนานักศึกษา และ
หน่วยงานในมหาวิทยาลัย ได้ร่วมจัดกิจกรรมหรือ
โครงการสืบสาน อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณี
อันดีงามให้กับอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย อาทิ  โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี 
ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้
พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุขเพ่ือน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพล    
อดุยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และโครงการส่งเสริม
ความรักสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเอง
และผู้อ่ืนภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขเนื่องในเทศกาลวัน
สงกรานต์ ประจ าปี 2564 
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ข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินปีกำรศึกษำ 2563 กำรปรับปรุง/กำรพัฒนำปีกำรศึกษำ 2563 
องค์ประกอบที่ 5 : กำรบริหำรจัดกำร 
1.มหาวิทยาลัยควรมีการก าหนดเป้าหมายในการ
พัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน       
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย ทั้งเชิงปริมาณและกรอบ
เวลาที่ชัดเจนเพ่ือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรที่เกิดข้ึนในแต่ละรอบปี 
และสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลป้อนกลับเพ่ือการ
ปรับปรุงการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
 
 
 
 
2. จากผลการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานมหาวิทยาลัย   
ในบางมิติ เช่น มิติด้านความพึงพอใจของนักศึกษา    
ต่อสภาพแวดล้อม และการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน เมื่อพิจาณาจากต้นทุนของหลักสูตร และสัดส่วน
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน         
มีจุดสังเกตว่าในบางหน่วยงานมีสัดส่วนในด้านต้นทุน
ต่อหลักสูตร และได้รับการจัดสรรงบประมาณ       
เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเฉลี่ยค่อนข้าง
สูงแต่กลับมีผลประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ค่อนข้างต่ ากว่าหน่วยงานอ่ืน  มหาวิทยาลัยจึงควร
ส่งเสริมและสนับสนุนให้แต่ละหน่วยงาน น าผลการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหลักสูตร สัดส่วนงบประมาณและ
ผลสะท้อนจากการด าเนินงานในแต่ละมิติไปใช้ในการ
ปรับปรุงผลการด าเนินงานในระดับหลักสูตรและคณะ
ให้ตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้เรียนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียมากยิ่งขึ้น 
 
 

 
1.มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประจ าปีงบประมาณ 
2563  (แผนรายปี) โดยสอดคล้องกับประเด็น
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ 
2560 – 2564 แผนพัฒนาบุคลากรจะเป็นการพัฒนา
ศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ การเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการของสายวิชาการ การเข้าสู่
ต าแหน่งช านาญการและช านาญงานของสายสนับสนุน 
ทัง้เชิงปริมาณและกรอบเวลาที่ชัดเจนตาม
ปีงบประมาณ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงในการ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาบุคลากรที่เกิดข้ึน    
ในแต่ละรอบปี 
 
2. จากข้อเสนอแนะตามผลการประเมินปีการศึกษา 
2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ด าเนินการ
ก ากับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุน ให้ทุกคณะด าเนินการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตในระดับหลักสูตร   
ของตนเอง และประเมินความคุ้มค่าในการบริหาร
จัดการหลักสูตร และส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะ       
มีการประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ     
ในด้านการพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดการศึกษา   
ด้านพัฒนานักศึกษา โดยมีการเปรียบเทียบต้นทุน     
ในการด าเนินงานในแต่ละคณะ และเปรียบเทยีบ
ระหว่างปีงบประมาณ รวมถึง การค านวณต้นทุนต่อ
หน่วยในแต่ละหลักสูตร เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของ
การบริหาร หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
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3.คณะและมหาวิทยาลัยควรร่วมกันถอดบทเรียน           
จากกลยุทธ์ในการส่งเสริมและพัฒนาให้อาจารย์ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการที่แต่ละหน่วยงานน ามาใช้          
เพ่ือวิเคราะห์หาจุดแข็งจุดอ่อนของแต่ละกลยุทธ์         
เพ่ือก าหนดทิศทางและแนวทางในการพัฒนาอาจารย์     
ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.ควรปรับปรุงตัวชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินงาน
ด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน        
ให้สามารถสะท้อนผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน    
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานได้อย่าง
เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.มหาวิทยาลัยมีการจัดอบรมและให้ค าปรึกษา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางปฏิบัติ รวมถึงทบทวน     
แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพื่อจะได้ระบุ
ปัญหา วิเคราะห์หาจุดแข็งจุดอ่อน ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดท าผลงานทางวิชาการรวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการ
ต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้ได้ชัดเจนมากขึ้น โดยมอบหมาย
ให้อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ไปแล้วเป็นพ่ีเลี้ยง พร้อมเชิญผู้อาวุโส
และเลขานุการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการให้ความรู้
และให้ค าปรึกษาโดยจัดอบรมกลุ่มใหญ่หรือกลุ่มย่อย   
        ทั้งนี้อาจารย์สามารถน าผลงานที่ก าลังจะเริ่ม
หรืออยู่ระหว่างจัดท ามาปรึกษาหรือสอบถามแนวทาง
ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ ที่ ก.พ.อ.ก าหนด 
 
4. มหาวิทยาลัยโดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
บูรณาการกับการท างานได้จัดท าแผนการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏอุตรดิตถ์ มีการก าหนดโครงการและกิจกรรม   
ในแผนงาน มีการปรับปรุงตัวชี้วัดความส าเร็จของการ
ด าเนินงานให้สามารถวัดได้ตามวัตถุประสงค์ของแผน
ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ของ
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ดังนี้ 
- เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (CWIE) ของ
มหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ 
- เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะใน
ศตวรรษท่ี 21 ของมหาวิทยาลัยและสถาน
ประกอบการ 
- เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการทดสอบมาตรฐาน
วิชาชีพและทักษะฝีมือแรงงานให้นักศึกษา 
- เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณา
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5. มหาวิทยาลัยควรสนับสนุนและก ากับติดตาม             
ให้ทุกหน่วยงานน าผลการวิเคราะห์ไปปรับปรุง               
การด าเนินงานให้เกิดผลส าเร็จตามตัวชี้วัดความส าเร็จ
และค่าเป้าหมายให้ทันตามกรอบเวลาที่ก าหนดเพ่ือ    
ให้เกิดผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์และเป้าหมาย                 
ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดไว้ 

การท างาน (CWIE) ตามนโยบายของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 
5. มหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดแนวทางในการบริหาร
จัดการ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย       
ให้บรรลุผลตามตัวชี้วัดความส าเร็จ และน า
มหาวิทยาลัยไปสู่วิสัยทัศน์ ที่ก าหนดไว้นั้น โดยอาศัย
ความร่วมมือจากหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัย
ทุกภาคส่วน ตามหลักการบริหารจัดการแบบบูรณา
การภารกิจ ตลอดจนการท างานร่วมกันกับหน่วยงาน
ภายนอก เครือข่ายท้องถิ่น บุคลากร นักศึกษา 
ประชาชนในพื้นท่ี เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วม และเกิด
ความรู้สึกเป็นเจ้าของมหาวิทยาลัยร่วมกัน 
โดยมีวัตถุประสงค์ของการบริหารแผน 
     - เพ่ือให้บุคลากรทุกภาคส่วนภายในมหาวิทยาลัย    
เกิดความเข้าใจ มุ่งเน้นในยุทธศาสตร์ มีความ
รับผิดชอบและการมีส่วนร่วมร่วมกันในยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัย 
     - เพ่ือสนับสนุนให้หน่วยงานภายในแปลงแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไปสู่ แผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติงานประจ าปี ในระดับหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 
     - เพ่ือให้มีระบบการประเมินผลในทุกระดับ                         
ที่สอดคล้องและเชื่อมโยง ระหว่างแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี
ของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
และได้มีการก าหนดแนวทางการบริหารและการ
ขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ  ดังนี้ 
สร้างความรู้ความเข้าใจในแผนยุทธศาสตร์ 
     - การเสริมสร้างความเข้าใจและถ่ายทอด
สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยยุทธศาสตร์ลงสู่หน่วยงานต่างๆ
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ภายในมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุก
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ตระหนักถึง
ความส าคัญและพร้อมเข้าร่วมในการผลักดันแผน
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ 
จดัท าแผนปฏิบัติการในระดับต่างๆ ให้เชื่อมโยงกัน 
      - บูรณาการและเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ฯ ของ
มหาวิทยาลัย ไปสู่แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปี ในระดับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
     - สนับสนุนให้มีงบประมาณและการด าเนิน
โครงการในระดับมหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงาน
ภายในให้เป็นไปตามกรอบของแผนยุทธศาสตร์ฯ โดย
ก าหนดวิธีการจัดสรรงบประมาณภายในมหาวิทยาลัย                 
ให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด
ความส าเร็จ ที่ก าหนดไว้ภายในแผนยุทธศาสตร์ 
สร้างระบบการติดตามประเมินผล ก าหนดดัชนีชี้วัด
ความส าเร็จ 
     - ก าหนดกลไกการติดตามประเมินผลให้เป็นระบบ
และมีเอกภาพ โดยก าหนดให้มีคณะกรรมการท า
หน้าที่ก ากับ และติดตามผลการด าเนินงานของแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่มีตัวแทนของหน่วยงาน
ภายใน เพื่อท าหน้าที่รวบรวมและติดตามรายงานผล
การด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ต่อสภา
มหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อน า
ข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัยมาใช้ในการ
ปรับปรุงแผน หรือแนวทางการด าเนินงาน                      
ในปีงบประมาณถัดไป 
     - สรุปรายงานผลการด าเนินงานและ
ประชาสัมพันธ์ให้ หน่วยงานและบุคลากรทุกภาคส่วน
รับทราบ 
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บทท่ี 2 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 
 
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 20 ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 ดังนี้ 
 

องค์ประกอบที่ 1 การผลติบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
 
สูตรค านวณ 

คะแนนท่ีได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 
จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่สถาบันรบัผิดชอบ 

  
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

ที ่ หลักสูตร เฉลี่ย 

1 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์ 3.73 

2 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3.43 

3 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการประถมศึกษา 3.25 

4 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 3.73 

5 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 3.50 

6 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3.70 

7 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ 3.79 

8 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนวและบรรณารกัษศาสตร ์ 3.14 

9 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพวิเตอร ์ 3.58 

10 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชานาฏศิลป์ 3.54 

11 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาพลศึกษา 3.91 

12 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 3.45 

13 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 3.95 

14 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3.40 
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ที ่ หลักสูตร เฉลี่ย 

15 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 3.67 

16 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 3.39 

17 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสังคมศึกษา 3.89 

18 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศลิป์ 3.73 

19 หลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ปริญญาโท) 4.13 

20 หลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ปรญิญาโท) 3.55 

21 หลักสตูรครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา (ปริญญาเอก) 3.56 

22 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาดนตรีศึกษา 3.48 

23 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ ์ 3.97 

24 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 3.44 

25 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส ารวจและภูมสิารสนเทศ 4.11 

26 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 3.51 

27 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการพลงังาน 3.78 

28 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์ 3.44 

29 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 3.73 

30 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส ์ 3.43 

31 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสอ์ัจฉริยะ 3.51 

32 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม (ปรญิญาโท) 0.00 

33 หลักสตูรนิตศิาสตรบณัฑิต  3.68 

34 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  3.89 

35 หลักสตูรศลิปบณัฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม 3.95 

36 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 3.75 

37 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 3.78 

38 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 3.41 

39 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3.77 

40 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 3.57 

41 หลักสตูรศลิปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป ์ 3.76 

42  หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม 3.48 
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ที ่ หลักสูตร เฉลี่ย 

43 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาดนตรี 3.12 

44 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ   2.58 

45 หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 3.80 

46 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.94 

47 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธรุกิจสมัยใหม ่ 3.99 

48 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธรุกิจบริการ 4.07 

49 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาดดิจิทลั 3.66 

50 หลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเศรษฐกิจดิจิทลั 3.89 

51 หลักสตูรบญัชีบัณฑติ สาขาวิชาบญัชี 4.13 

52 หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ปรญิญาโท) 3.79 

53 หลักสตูรบญัชีบัณฑติ สาขาวิชาบญัชี (ปริญญาโท) 3.48 

54 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3.95 

55 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคม ี 3.53 

56 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 3.82 

57 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.70 

58 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 3.69 

59 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 3.56 

60 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3.74 

61 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 3.81 

62 หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ 3.80 

63 หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ปริญญาโท) 3.76 

64 
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ปริญญาโท) 

3.30 

65 
หลักสตูรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(ปริญญาเอก) 

3.15 

66 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาจีนธุรกิจ 3.39 

67 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ 3.41 

68 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ 3.97 

69 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 4.08 
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ที ่ หลักสูตร เฉลี่ย 

 ผลรวมค่าคะแนนของทุกหลักสูตร 248.57 

 จ านวนหลกัสูตรทั้งหมด 69 

 คะแนนที่ได้ 3.60 

 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

3.60 คะแนน 3.60 คะแนน บรรลุ 3.60 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2   อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าเข้า 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

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

 จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่มคีุณวุฒิปรญิญาเอก 
x 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 

ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 

อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 177 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 396 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 44.70 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญา
เอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

คะแนนที่ได้ คะแนน 5 
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ข้อมูลประกอบ 
 
คณะเกษตรศาสตร์ 
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  มิ่งฉาย 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ใจกล้า 
3.อาจารย์ ดร.วิมลฉตัร  สมนิยาม 4.อาจารย์ ดร.ภูมิพัฒน์  พัทดิพันธ์ปรีดา 
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์  แสงมณ ี 6.อาจารย์ ดร.พัฒนา  สมนิยาม 
7.อาจารย์ ดร.วิภา  ประพินอักษร 8.อาจารย์ ดร.นันทา  เป็งเนตร ์
คณะครุศาสตร์ 
1.รองศาสตราจารย์ ดร.นติยา  สุวรรณศร ี 2.รองศาสตราจารย์ ดร.ระพินทร์  โพธ์ิศรี 
3.รองศาสตราจารย์ ดร.ฉตัรนภา  พรหมมา 4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมัพันธ์  รอดพึ่งครุฑ 
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยกแกว้  กมลวรเดช 6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานี  แสงหิรัญ 
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชภูมิ  สีชมภู 8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม  ค าขาด 
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กุลสิรา  จิตรชญาวณิช 10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พมิผกา  ธรรมสิทธ์ิ 
11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วจี  ปัญญาใส 12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  รุจิเมธาภาส 
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์  หนูเมือง 14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กติิศักดิ์  เกิดโต 
15.อาจารย์ ดร.ชลายุทธ์  ครุฑเมอืง 16.อาจารย์ ดร.สุมติรา  โรจนนิต ิ
17.อาจารย์ ดร.เบญจมาศ  เกิดมาลัย 18.อาจารย์ ดร.เชาวฤทธิ ์ จั่นจีน 
19.อาจารย์ ดร.รักศักดิ์  เลิศคงคาทิพย์ 20.อาจารย์ ดร.จริยา  พิชัยค า 
21.อาจารย์ ดร.วทัญญู  ขลิบเงิน 22.อาจารย์ ดร.สมุทร  สีอุ่น 
23.อาจารย์ ดร.จามรี  ศรีรีตนบลัล ์ 24.อาจารย์ ดร.ไพโรจน์  เผ่าด ี
25.อาจารย์ ดร.ชัยณรงค์  รักธรรม 26.อาจารย์ ดร.สุรเชษฐ ์ บุญยรักษ์ 
27.อาจารย์ ดร.สุพิน  ใจแก้ว 28.อาจารย์ ดร.ศภุราภรณ์  ทองสุขแก้ว 
29.อาจารย์ ดร.ดุษฎี  อุปการ 30.อาจารย์ ดร.รุ่งทิวา  ปราบริป ู
31.อาจารย์ ดร.พรพัฒน์  ฤทธิชัย 32.อาจารย์ ดร.พสิุทธ์ิ  ศรีจันทร ์
33.อาจารย์ ดร.สุขหรรษา  ยศแทน 34.อาจารย์ ดร.วัฒนา  ไตต่อผล 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1.รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์  อินทุวงศ์ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  คงนุ่น 
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธิ ์ ถนอมพงษ์ชาติ 4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังกาบ  บุญสูง 
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี  บญุธรรม 6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน ์ นะเที่ยง 
7.อาจารย์ ดร.พลิศภสัร์  ค าฟู 8.อาจารย์ ดร.ยศภัทรชัย  คณิตปญัญาเจริญ 
9.อาจารย์ ดร.สันติ  บญุทัศนกุล 10.อาจารย์ ดร.กณพ  วัฒนา 
11.อาจารย์ ดร.รัชดา  ค าจริง 12.อาจารย์ ดร.เอกพิสิฐษ์  บรรจงเกลี้ยง 
13.อาจารย์ ดร.ปกรณ์  เขม็มงคล 14.อาจารย์ ดร.กาญจนา  ดาวเดน่ 
15.อาจารย์ ดร.อ านาจ  ตงติ๊บ  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล  สุวรรณกาศ 2.อาจารย์ ดร.ส าเริง  ถึงคุณ 
3.อาจารย์ ดร.สรุิยา  ค ากุนะ 4.อาจารย์ ดร.ปาริชาต  กณัฑาทรพัย์ 
5.อาจารย์ ดร.สภุัคกาญจน์  จิวาลกัษณ ์ 6.อาจารย์ ดร.มณฑณ  ศรีสุข 
7.อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี  เดือนโฮ้ง 8.อาจารย์ ดร.สุประวีณ์  อ่อนจันทร์ 



35 
 

9.อาจารย์จ่าเอก ดร.วุฒินันทน์  น้อยหัวหาด 10.อาจารย์ ดร.เกวลี  รังษีสุทธาภรณ ์
11.อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์  จอมประเสริฐ 12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภีรวัฒน์  นนทะโชติ 
13.อาจารย์ ดร.พุทธินันทน์  บุญเรือง 14.อาจารย์ ดร.นิชภา  โมราถบ 
15.อาจารย์ ดร.ชัยภูมิ  ชนะภัย 16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตตรา  ตันติจริยาพันธ์ 
17.อาจารย์ ดร.จฬุา  ม่วงกล่ า 18.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน  เถื่อนศรี 
19.อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  รอดบญุส่ง 20.อาจารย์ ดร.ตรงกมล  สนามเขต 
21.อาจารย์ ดร.ชลธิดา  อุเทศนันท์ 22.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต ์ แย้มเยื้อน 
23.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไสยเพญ็  เฉิดเจมิ 24.อาจารย์ ดร.จันทมิา  ปกครอง 
25.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  บุญอนนท์ 26.อาจารย์ ดร.วัชระ  แตงเทศ 
27.อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์  ปันดอนตอง 28.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบตัิ  เวชกามา 
29.อาจารย์ ดร.บญุลอยิ  จันทร์ทอง 30.อาจารย์ ดร.พนมพร  สารสิทธิยศ 
31.อาจารย์ ดร.สุทธิพงศ์  ศรีชุมพล  
คณะวิทยาการจัดการ 
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาศริิ  เขตปิยรัตน์ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิราวัฒน์  ชมระกา 
3.อาจารย์ ดร.ศิริกานดา  แหยมคง 4.อาจารย์ ดร.เบญจวรรณ  สุจริต 
5.อาจารย์ ดร.ชัชชัย  สุจริต 6.อาจารย์ ดร.ฐิติวรดา  แสงสว่าง 
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรษา  จิตต์มั่น 8.อาจารย์ ดร.สุทธิรตัน์  พลอยบตุร 
9.อาจารย์ ดร.พรรณนภา  เชื้อบาง 10.อาจารย์ ดร.เฉวียง  วงค์จินดา 
11.อาจารย์ ดร.วรพรรณ  รัตนทรงธรรม 12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญณติา  ชัยสนิท 
13.อาจารย์ ดร.ธญัญา  จันทรต์รง 14.อาจารย์ ดร.รดี  ธนารักษ์ 
15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกาญจน์  ธรรมยัติวงศ์ 16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนินท์  นนทโคตร 
17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิชญาสุ์  ช่างเรียน 18.อาจารย์ ดร.สุภญัชลี  อ้นไชยะ 
19.อาจารย์ ดร.วันธะนา  สานุสิทธิ์ 20.อาจารย์ ดร.กลุยา  อุปพงษ ์
21.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งดาว  จินดาเทวิน 22.อาจารย์ ดร.ศริิกานดา  แหยมคง 
23.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสิุทธ์ิ  สุขบ ารุง 24.อาจารย์ ดร.กลัยรตัน์  ค าพรม 
25.อาจารย์ ดร.จักรพันธ์  ศรีสวสัดิ์ 26.อาจารย์ ดร.สมเกียรติ  ดอนทองแดง 
27.อาจารย์ ดร.ธนเทพ  สุดแสง 28.อาจารย์ ดร.พลอยชมพู  เชาวนปรีชา 
29.อาจารย์ ดร.ณัฐศริี  สมจติรานกุิจ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1.รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหเดช  แตงจวง 2.รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวณิี  สัตยาภรณ ์
3.รองศาสตราจารย์ ดร.อสิระ  อนิจันทร์ 4.รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์  พิญญาพงษ ์
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพพา  พิญญาพงษ ์ 6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราตรี  ค าโมง 
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชารีย์  ใจค าวัง 8.อาจารย์ ดร.สะอาด  อยู่เย็น 
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร  ลาภมาก 10.อาจารย์ ดร.กติติ  เมืองตุม้ 
11.อาจารย์ ดร.วรีศักดิ์  จอมกิติชัย 12.อาจารย์ ดร.วันวิสาข์  พิระภาค 
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ  ชุมแสง 14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  พงศ์ธรพฤกษ์ 
15.อาจารย์ ดร.กนกวรรณ  กันยะมี 16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรีะพล  ขุนอาสา 
17.อาจารย์ ดร.วารุณี  จอมกติิชัย 18.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ 
19.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์  นิคมทัศน์ 20.อาจารย์ ดร.กติติวรรณ  จันทรฤ์ทธิ์ 
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21.อาจารย์ ดร.พันธุ์ทิพย์  ถือเงิน 22.อาจารย์ ดร.วชิราภรณ์  เขียวมั่ง 
23.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรณัย ู เรือนจันทร์ 24.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวดี  พรหมน้อย 
25.อาจารย์ ดร.กฤษณะ  ค าฟอง 26.อาจารย์ ดร.ธนติ  เมธีนุกูล 
27.อาจารย์ ดร.สุทธิดา  วิทนาลัย 28.อาจารย์ ดร.นภาภรณ์  จันทรส์ ี
29.อาจารย์ ดร.ดิเรก  บัวหลวง 30.อาจารย์ ดร.รสสุคนธ์  วงษ์ดอกไม ้
31.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี  แสงอุทัย 32.อาจารย์ ดร.ชาติทนง  โพธิ์ดง 
33.อาจารย์ ดร.วรวุฒิ  ธุวะค า 34.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศกัดิ์  อ้นมอย 
35.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภมูิ  โชคทวีพาณิชย์ 36.อาจารย์ ดร.โสภณ  วิริยะรตันกุล 
37.อาจารย์ ดร.เอมอร  วันเอก 38.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์เทพ  จันทร์สันเทียะ 
39.อาจารย์ ดร.สุนีย์  กันแจ่ม 40.อาจารย์ ดร.วรีะศักดิ์  แก้วทรพัย์ 
41.อาจารย์ ดร.ธนากร  ธนวัฒน์ 42.อาจารย์ ดร.กติติ์  คุณกติต ิ
43.อาจารย์ ดร.อัมพวัน  วิริยะรตันกุล 44.อาจารย์ ดร.พิศิษฐ์  นาคใจ 
45.อาจารย์ ดร.นราวดี  นวลสอาด 46.อาจารย์ ดร.พัชรี  มณีรตัน ์
47.อาจารย์ ดร.บานจิตร  สายรอค า 48.อาจารย์ ดร.นิวตัร  ตันตนานุสรณ ์
49.รองศาสตราจารย์ ดร.นงคราญ  กาญจนประเสริฐ 50.อาจารย์ ดร.พุทธดี  อุบลศุข 
51.อาจารย์ ดร.จริาพร  เกตุวราภรณ ์ 52.อาจารย์ ดร.ธัชชัย  อยู่ยิ่ง 
53.อาจารย์ ดร.ณัฏฐา  ม่วงฤทธิ์เดช  
วิทยาลัยนานาชาติ 
1.อาจารย์ ดร. วรางคณา  สุติน 2.อาจารย์ ดร. อาริตา  สมัมารัตน ์
3.Miss. Xu Ruijuan  
วิทยาลัยน่าน  
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปองขวัญ  สร่างทุกข ์ 2.อาจารย์ ดร.อิทธิโชตน์  โชติกุณฑ์พันธุ ์
3.อาจารย์ ดร.พลกฤต  รักจลุ 4.อาจารย์ ดร.ลัดณา  ศรีอมัพรเอกกุล 

 
 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

ร้อยละ 50 ร้อยละ 44.70 ไมบ่รรลุ  5 คะแนน 
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ตวับ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า   
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

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

 
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

x 100 
จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

x 5 ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 

ศาสตราจารย์ คน 0 
รองศาสตราจารย์ คน 10 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 89 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ  คน 99 
อาจารย์ประจ าที่มีคณุสมบัตคิรบในการขอต าแหน่งทางวิชาการ คน 353 
อาจารย์ประจ าที่มีคณุสมบัตยิังไมค่รบในการขอต าแหน่งทางวิชาการ คน 15 
อาจารย์ประจ าที่ไม่มสีิทธ์ิในการขอต าแหน่งทางวิชาการ คน 28 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 396 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ  ร้อยละ 25 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ร้อยละ 
 

60 ขึ้นไป 

คะแนนที่ได้ คะแนน 2.08 
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ข้อมูลประกอบ 
 
คณะเกษตรศาสตร์ 
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา  มิ่งฉาย 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชัย  ใจกล้า 
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พจนีย์  แสงมณ ี 4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยวรรณ  ปาลาศ 
คณะครุศาสตร์ 
1.รองศาสตราจารย์ ดร.นติยา  สุวรรณศร ี 2.รองศาสตราจารย์ ดร.ระพินทร์  โพธ์ิศรี 
3.รองศาสตราจารย์ ดร.ฉตัรนภา  พรหมมา 4.รองศาสตราจารย์บุญมั่น  ธนาศภุวัฒน์ 
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมัพันธ์  รอดพึ่งครุฑ 6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หยกแกว้  กมลวรเดช 
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานี  แสงหิรัญ 8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัชภูมิ  สีชมภู 
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุดม  ค าขาด 10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลุสิรา  จิตรชญาวณิช 
11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พมิผกา  ธรรมสิทธ์ิ 12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วจี  ปัญญาใส 
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุกัญญา  รุจิเมธาภาส 14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์  หนูเมือง 
15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กติิศักดิ์  เกิดโต 16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พนมพร  ศริิถาพร 
17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีสิทธ์ิ  ปัญญายง  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1.รองศาสตราจารย์ ดร.กันต์  อินทุวงศ์ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  คงนุ่น 
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธิ ์ ถนอมพงษ์ชาติ 4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อังกาบ  บุญสูง 
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดุษฎี  บญุธรรม 6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน ์ นะเที่ยง 
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์พจน์  ชัยอ้าย 8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษณพงค  ฟองสินธุ์ 
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรณุเดช  บุญสูง 10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดลุย์  พุกอินทร์ 
11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัตม์  กมลคุณานนท์ 12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวีศักดิ์  วรจักร ์
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยยันต์  ชนะพรมมา 14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เจนศักดิ์  คชนิล 
15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัตถา  กรพิทักษ์ 16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชพล  เกษวิริยะกิจ 
17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศุทธินี  กลอ่มแสร ์ 18.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนภูมิ  เฟือ่งเพียร 
19.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิศักดิ์  พรหมฝาย 20.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ครรชิต  พิระภาค 
21.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิงหา  ปรารมภ์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล  สุวรรณกาศ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภรีวัฒน์  นนทะโชติ 
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกฤทัย  ฉัตรชัยเดช 4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตตรา  ตันติจริยาพันธ์ 
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน  เถื่อนศรี 6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  แย้มเยื้อน 
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไสยเพญ็  เฉิดเจิม 8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  บุญอนนท์ 
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ  เวชกามา 10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์  อรรถโกวิท 
คณะวิทยาการจัดการ 
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาศิริ  เขตปิยรัตน ์ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อิราวัฒน์  ชมระกา 
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรษา  จิตต์มั่น 4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วริศรา  ดวงตาน้อย 
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันท์มนสั  หอมเพียร 6.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปัญณิตา  ชัยสนิท 
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริกาญจน์  ธรรมยตัิวงศ์ 8.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พนินท์  นนทโคตร 
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิชญาสุ ์ ช่างเรียน 10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธวัชชัย  พิมพ์โพธิ์ 
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11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิดารัตน์  เหมือนเดชา 12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิ่งดาว  จินดาเทวิน 
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสิุทธ์ิ  สุขบ ารุง 14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สินีนาถ  วกิรมประสิทธิ 
15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกญัญา  สุจาค า 16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรไีพร  สกุลพันธ์ 
17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์สริิเนตร  วรรณจักร  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1.รองศาสตราจารย์ ดร.สิงหเดช  แตงจวง 2.รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวณิี  สัตยาภรณ ์
3.รองศาสตราจารย์ ดร.อสิระ  อนิจันทร์ 4.รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ ์ พิญญาพงษ ์
5.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพพา  พิญญาพงษ ์ 6.ผู้ช่วยศาสตราจารยไ์ชยยา  แซ่ยบั 
7.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราตรี  ค าโมง 8.ผู้ช่วยศาสตราจารยส์มคิด  ทุ่นใจ 
9.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยุทธชัย  มิ่งขวัญ 10.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชารยี์  ใจค าวัง 
11.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กชกร  ลาภมาก 12.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จันทร์เพ็ญ  ชุมแสง 
13.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร  พงศ์ธรพฤกษ์ 14.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรีะพล  ขุนอาสา 
15.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกฤตา บุณณ์ประกอบ 16.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราภรณ์  นิคมทัศน์ 
17.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรณัย ู เรือนจันทร์ 18.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวดี  พรหมน้อย 
19.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฬาลักษณ ์ มหาวัน 20.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรี  แสงอุทัย 
21.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศกัดิ์  อ้นมอย 22.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาคภมูิ  โชคทวีพาณิชย์ 
23.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันยบูรณ์  ถาวรวรรณ ์ 24.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์เทพ  จันทร์สันเทียะ 
25.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ช่ืนกมล  ปญัญายง 26.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรญิญา  ไกรวุฒินันท์ 
27.รองศาสตราจารย์ ดร.นงคราญ  กาญจนประเสริฐ  
วิทยาลัยนานาชาติ 
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริพรรณ  ทองมาก  
วิทยาลัยน่าน  
1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปองขวัญ  สร่างทุกข ์ 2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิพร  สุดใจ 

 
 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

ร้อยละ 30 ร้อยละ 25 ไมบ่รรลุ 2.08 คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ

นอกเวลาแก่นักศึกษา 
 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51          
จากคะแนนเต็ม 5 

5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผล 
การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 
 
ผลการด าเนินงาน 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษาในสถาบัน 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่

อาชีพแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบการให้ค าปรึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการ
ด าเนินการ ดังนี้ 

 1 .  ร ะบบอาจารย์ ที่ ป รึ กษา  ซึ่ ง มหาวิ ทย าลั ย ได้ ม อบหมาย ให้ คณะ/วิ ทย าลั ย  
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ โดยคณะ/วิทยาลัย ได้ด าเนินการดังนี้ 

  1. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
  2. จัดตารางการให้ค าปรึกษา 
  3. ประเมินผลการให้ค าปรึกษา 
 ทั้งนี้ มหาวิทยาลัย ได้จัดท าระบบสารสนเทศ “ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์” ขึ้น เพ่ือใช้

เป็นเครื่องมือในการให้ค าปรึกษาและขอรับค าปรึกษาระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึกษาในความ
รับผิดชอบ โดยในระบบนักศึกษาสามารถขอรับค าปรึกษาจากอาจารย์ที่ปรึกษาได้ตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึง
สามารถนัดหมายเพ่ือขอพบอาจารย์ที่ปรึกษาได้ และอาจารย์ที่ปรึกษาสามารถใช้ระบบดังกล่าวในการ  
ให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มได้อีกด้วย 

 อนึ่ง จากผลการใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของอาจารย์ ในปีการศึกษา 2562 พบว่า  
มีอาจารย์ที่ปรึกษาให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ จ านวน 21 คน  
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จากอาจารย์ที่ปรึกษา จ านวน 271 คน คิดเป็นร้อยละ 7.75 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก มหาวิทยาลัย               
จึงพิจารณาทบทวนถึงปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และสอดคล้องต่อความต้องการของนักศึกษาและอาจารย์ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์ คาดว่าจะสามารถเปิดใช้ระบบได้ในปีการศึกษา 2564 

2. ห้องให้ค าปรึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองพัฒนานักศึกษา ส านักงานอธิการบดี 
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้มอบหมายให้ นางนลินรัตน์  วิเทศสนธิ นักวิชาการ
ศึกษา เป็นผู้ รับผิดชอบการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาที่มาขอรับค าปรึกษา และได้เชิญผู้ เชี่ยวชาญ  
ในการให้ค าปรึกษา (ด้านจิตวิทยา) จากคณะครุศาสตร์ มาบริการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทุกวันพุธ เวลา 
13.00 – 16.00 น. ณ ห้องให้ค าปรึกษา งานแนะแนวสนเทศและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 
อาคารราชภัฏอุตรดิตถ์พลาซ่า โดยบริการให้ค าปรึกษาด้านการเรียน การเงิน ปัญหาส่วนตัว การใช้ชีวิต       
และการเข้าสู่อาชีพ (เอกสาร 1.4-1(1)-(3)) 

ปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษามาขอรับค าปรึกษา ณ ห้องให้ค าปรึกษา งานแนะแนวสนเทศ
และทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 อาคารราชภัฏอุตรดิตถ์พลาซ่า จ านวน 63 คน ปัญหาที่มา
ปรึกษา ได้แก่ การเรียน การเงิน และเรื่องส่วนตัว สามารถสรุปเป็นข้อมูลได้ดังนี้ 

 
ตารางที่  1.1 แสดงจ านวนและร้อยละ ของผู้ขอรับค าปรึกษา ณ ห้องให้ค าปรึกษา  

ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 12 19.05 
หญิง 51 80.95 
รวม 63 100.00 

 
จากตารางที่ 1.1 พบว่า นักศึกษาที่มาขอรับค าปรึกษา มีจ านวนทั้งสิ้น 63 คน เป็นเพศชาย 

จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 19.05 เป็นเพศหญิง จ านวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 80.95 
 

ตารางที่  1.2  แสดงจ านวนและร้อยละของปัญหาที่ผู้ขอรับค าปรึกษาขอค าปรึกษา  
ณ ห้องให้ค าปรึกษา ปีการศึกษา 2563 

 
ปัญหา จ านวน (คน) ร้อยละ 

ปัญหาด้านการเรียน 13 20.63 
ปัญหาด้านการเงิน 46 73.02 
ปัญหาส่วนตัว 4 6.35 

รวม 63 100.00 
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จากตารางที่ 1.2 พบว่า ปัญหาที่นักศึกษาขอรับค าปรึกษาส่วนใหญ่ คือ ปัญหาด้านการเงิน 

จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 73.02 รองลงมา คือ ปัญหาด้านการเรียน จ านวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 20.63 
อันดับที่ 3 คือ ปัญหาส่วนตัว จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 6.35 (เอกสาร 1.4-1(4)) 

 นอกจากการให้ค าปรึกษาผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และห้องให้ค าปรึกษาแล้ว 
มหาวิทยาลัยยังแนะน าการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาผ่านโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาการและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย (กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่) ปีการศึกษา 2563 ซึ่งด าเนินการ
จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2563 โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช  วงศ์หล้า อธิการบดี  
ได้แนะน าข้อมูลเบื้องต้นของมหาวิทยาลัย และบรรยายพิเศษ เรื่อง “การใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยฯ” และ
หน่วยงานสนับสนุนโดยผู้บริหารหน่วยงานนั้นๆ ได้แนะน าเกี่ยวกับบริการและสวัสดิการส าหรับนักศึกษา 
หลักสูตรและการลงทะเบียน และกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แก่นักศึกษาใหม่ (เอกสาร 1.4-1(5))  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.4-1(1) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง มอบหมายงานให้บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 30 กันยายน 2563 ข้อ 8 (8.1) 
1.4-1(2) ภาพถ่ายห้องให้ค าปรึกษา งานแนะแนวสนเทศและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ชั้น 2 

อาคารราชภัฏอุตรดิตถ์พลาซ่า 
1.4-1(3) บันทึกข้อความคณะครุศาสตร์ ที่ คศ.0019/2562 ลงวันที่ 6 มกราคม 2563 เรื่อง ขอส่ง

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญการให้ค าปรึกษา (จิตวิทยา) 
1.4-1(4) สถิติการให้ค าปรึกษา ปีการศึกษา 2563 
1.4-1(5) รายงานสรุปผลการจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย (กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่) ปีการศึกษา 2563 
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2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 

 
เว็บไซต์/Facebook Link ตัวอย่าง 

เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 

www.uru.ac.th 

 
เว็บไซต์กองบริการการศึกษา http://academic.uru.ac.th/acad

emic/index.php 

 
เว็บไซต์ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

http://arit.uru.ac.th/ 

 
เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://sdd.uru.ac.th/ 

 
face book page มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 

https://www.facebook.com/Utt
araditRajabhatUniversity/ 

 
face book page กองบริการ
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 

https://www.facebook.com/aca
demic.uru.ac.th/ 

 
face book page ส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

https://www.facebook.com/arit
.uru.ac.th/ 

 
face book page กองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 

https://www.facebook.com/uru
.devdiv/ 

 

http://www.uru.ac.th/
http://academic.uru.ac.th/academic/index.php
http://academic.uru.ac.th/academic/index.php
http://arit.uru.ac.th/
http://sdd.uru.ac.th/
https://www.facebook.com/UttaraditRajabhatUniversity/
https://www.facebook.com/UttaraditRajabhatUniversity/
https://www.facebook.com/academic.uru.ac.th/
https://www.facebook.com/academic.uru.ac.th/
https://www.facebook.com/arit.uru.ac.th/
https://www.facebook.com/arit.uru.ac.th/
https://www.facebook.com/uru.devdiv/
https://www.facebook.com/uru.devdiv/
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เว็บไซต์/Facebook Link ตัวอย่าง 
face book page งานแนะแนว
สนเทศและทุนการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

https://th-
th.facebook.com/guidance.uru 

 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ กองพัฒนา
นักศึกษา 

ณ ชั้น 2 อาคารราชภัฏอุตรดิตถ์
พลาซ่า 

 
 

 
ตัวอย่างข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการนักศึกษาผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร เช่น 
- โครงการจิตอาสา “เราท าความ ดี ด้วยหัวใจ” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ

ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 วันที่ 17 และ 21 กรกฎาคม 2564  
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

- กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีออนไลน์เพ่ือการศึกษา จัดโดยสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย     
ราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ณ มณฑลพิธีศาลาพระพุทธอุตรมงคล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

- กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 รูปแบบออนไลน์ วันที่ 30 มิถุนายน 
2564  

- กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าภาคเรียนที่ 2        
ปีการศึกษา 2563 วันที่ 10 เมษายน 2564 

- กิจกรรม กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพ่ือมนุษย์ ปีที่ 8 ระหว่างวันที่ 17-18 มีนาคม 
2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

- กิจกรรมเลือกตั้งนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564        
(ระบบออนไลน์) วันที่ 10 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 – 17.00 น. 

- อบรมหลักสูตรเงินทองต้องวางแผน (e-Learning) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 

แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา เช่น 
- ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ www.jobbkk.com ซึ่งเป็นเว็บที่รวมลิ๊งค์การสมัครงานออนไลน์

ส าหรับนักศึกษาทั้งแบบเต็มเวลาและนอกเวลา มีต าแหน่งงานภาคเหนือ 1 ,500 อัตรา และทั่วประเทศ 
120,000 อัตรา 

- โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโควิด 19 ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ  (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล)      
รอบท่ี 3 เพ่ิมเติม จ านวน 138 อัตรา 

https://th-th.facebook.com/guidance.uru
https://th-th.facebook.com/guidance.uru
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- ประชาสัมพันธ์ต าแหน่งงานส าหรับนักเรียนและนักศึกษา ท างานช่วงปิดภาคเรียน (เดือน 
มีนาคม – เมษายน 2564) ของส านักจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครระหว่างวันที่ 16-24 กุมภาพันธ์ 
2564 

- ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานของ บริษัท บรรจุภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) 
จ านวน 6 อัตรา 

- ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ www.jobtopgun.com ซึ่งเป็นเว็บที่รวมลิ๊งค์การสมัครงาน       
ของบริษัทชั้นน าที่ประกาศหางาน 

- ประกาศรับสมัครงานของกรมเจ้าท่า  
- ประกาศรับสมัครงานของ บริษัท อีซูซุอุตรดิตถ์ฮกอันติ๊ง จ ากัด จ านวน 3 อัตรา 

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

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

(https://www.facebook.com/academic.uru.ac.th/) 
1.4-2(7)  face book page ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์ (https://www.facebook.com/arit.uru.ac.th/) 
1.4-2(8)  face book page กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

(https://www.facebook.com/uru.devdiv/) 
1.4-2(9) face book page งานแนะแนวสนเทศและทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

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

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

การศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาชีพแก่นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา
แก่นักศึกษา ในวันที่ 10 เมษายน 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ประเด็นในการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษามีดังนี้ 
1. ความรู้เกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและการเตรียมความพร้อม

ก่อนการเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดย นายวงศกร  ทองอินทา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการมีงานท า ส านักงานจัดหางาน
จังหวัดอุตรดิตถ ์

2. การเตรียมความพร้อมในการสมัครงานและสัมภาษณ์งานในยุค New Normal             
โดย นายทัศไนย เหมือนเสน ประธานกรรมการ บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จ ากัด 

3. การศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา โดย อาจารย์ ดร.ธัญญา  จันทร์ตรง รองคณบดีบัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

4. การค้าออนไลน์ยุคโซเซียล e-Commerce โดย อาจารย์ ดร.ไพโรจน์  เผ่าดี รองคณบดี 
คณะครุศาสตร์ ผู้มีประสบการณ์เก่ียวกับการค้าออนไลน์ 

(เอกสาร 1.4-3(1)-(2)) 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.4-3(1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 

ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เข้ารับการปัจฉิมนิเทศ ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 
1.4-3(2) สรุปผลโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพแก่นักศึกษาก่อนเข้าสู่

ตลาดแรงงาน 
 

4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51          
จากคะแนนเต็ม 5 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ด าเนินการประเมินผลการให้บริการด้านการให้ค าปรึกษา    
แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา การให้บริการด้านข้อมูลข่าวสาร และการจัดกิจกรรม
เตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ดังนี้ 

 การให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิต และการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา 
งานแนะแนวสนเทศและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ซึ่ ง ได้รับมอบหมาย                

จากมหาวิทยาลัย ให้เป็นผู้รับผิดชอบในการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาทั้งด้านการเรียน การใช้ชีวิต  
การเข้าสู่อาชีพ การเงิน และอ่ืนๆ ได้ด าเนินการประเมินผลการบริการให้ค าปรึกษาโดยเก็บข้อมูล 
จากนักศึกษาผู้มาขอรับค าปรึกษา ซึ่งปีการศึกษา 2563 มีนักศึกษามาขอรับค าปรึกษา จ านวน 63 คน ผลการ
ประเมิน ดังนี้ 
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ตารางที่ 4.1 แสดงค่าเฉลี่ยและผลการประเมิน การบริการให้ค าปรึกษาของงานแนะแนว
สนเทศและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 
ข้อคิดเห็น ค่าเฉลี่ย (X̅) ผลการประเมิน 

1. ความเหมาะสมของช่องทางในการขอรับ
ค าปรึกษา 

4.58 มากที่สุด 

2. ผู้ให้ค าปรึกษามีความรู้ความสามารถในการ
ให้ค าปรึกษา 

4.53 มากที่สุด 

3. การให้ค าปรึกษาตรงกับความต้องการของผู้
ขอรับค าปรึกษา 

4.60 มากที่สุด 

4. สามารถน าข้อมูลที่ได้จากการให้ค าปรึกษา
ไปใช้ประโยชน์ 

4.68 มากที่สุด 

5. บริการให้ค าปรึกษามีประโยชน์ส าหรับผู้
ขอรับค าปรึกษา 

4.73 มากที่สุด 

รวม 4.64 มากที่สุด 
 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผลการประเมินในภาพรวมของการให้ค าปรึกษา งานแนะแนวสนเทศ
และทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย (X̅) 4.64  

(เอกสาร 1.4-4(1)) 
 

นอกจากนี้ งานแนะแนวสนเทศและทุนการศึกษา ได้ด าเนินการติดตามผลการให้ค าปรึกษา
จากนักศึกษาที่มาขอรับค าปรึกษา โดยปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีนักศึกษามาขอรับค าปรึกษา จ านวน 63 คน 
พบว่า แก้ปัญหาส าเร็จ จ านวน 63 คน คิดเป็นร้อยละ 100 

(เอกสาร 1.4-4(2)) 
 

ส าหรับการให้ค าแนะน าในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ผ่านโครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย (กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่) 
ปีการศึกษา 2563 พบว่า นักศึกษาได้รับแรงบันดาลใจและมีแนวทางในการเรียนให้ประสบความส าเร็จ อยู่ใน
ระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย (X̅) 4.00  

(เอกสาร 1.4-4(3)) 
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การให้บริการข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัย จัดให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน 

ทั้ ง เ ต็ ม เ ว ล า แ ล ะ น อก เ ว ล า แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า  ผ่ า น สื่ อ ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ต่ า ง ๆ  ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย  
และได้ด าเนินการประเมินผลการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยด าเนินการเก็บข้อมูลจากนักศึกษาของมหาวิทยาลัย จ านวน 
635 คน ผลการประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย (X̅) 4.41 รายละเอียดดังนี้ 

 ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อสื่อประชาสัมพันธ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 
ลักษณะของสื่อ ค่าเฉลี่ย ระดับความพึงพอใจ 

มีความเป็นปัจจุบัน 4.75 มากที่สุด 
มีความสวยงาม น่าติดตาม 4.13 มาก 
มีข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็น 4.50 มากที่สุด 
มีข้อมูลข่าวสารที่ตรงตามความต้องการ 4.50 มากที่สุด 
เจ้าหน้าที่ให้การตอบรับอย่างทันท่วงที 4.25 มาก 
เจ้าหน้าที่ให้ค าแนะน าได้ตรงตามความต้องการ 4.38 มาก 
ข้อมูลมีความถูกต้องครบถ้วน 4.38 มาก 

รวม 4.41 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.2  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อสื่อประชาสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัย ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย (X̅)  4.41 โดยพบว่า สื่อมีความเป็นปัจจุบัน อยู่ใน
ระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย (X̅)  4.75 รองลงมา คือ มีข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นและมีข้อมูลข่าวสารตรงตาม
ความต้องการ อยู่ในระดับมากที่สุด คิดเป็นค่าเฉลี่ย (X̅)  4.50 ในระดับที่เท่ากัน 

ทั้งนี้ ได้มีข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ดังนี้ 
1. ควรมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลและพัฒนาเว็บไซต์หรือเพจโดยตรง เพ่ือให้สามารถตอบ

ค าถามแก่นักศึกษาได้อย่างรวดเร็ว 
2. เจ้าหน้าที่ควรตอบให้ตรงค าถาม มีความชัดเจนและรวดเร็ว 
3. ควรพัฒนาสื่อให้มีความน่าสนใจมากข้ึน 
(เอกสาร 1.4-4(4)) 
การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ด าเนินการจัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จ

การศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาชีพแก่นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน เพ่ือเตรียมความพร้อมในการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษา
แก่นักศึกษา ในวันที่ 10 เมษายน 2564 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งผลการประเมิน          
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ด้านความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด 
คิดเป็นค่าเฉลี่ย (X̅)  4.99 (เอกสาร 1.4-4(5)) 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.4-4(1) สรุปผลการประเมินการให้ค าปรึกษา ปีการศึกษา 2563 งานแนะแนวสนเทศและ

ทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
1.4-4(2) สรุปผลการติดตามผลการให้ค าปรึกษา ปีการศึกษา 2563 งานแนะแนวสนเทศ 

และทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
1.4-4(3) สรุปผลโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิต

ในรั้วมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2563 
1.4-4(4) รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบประเมินการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นแก่นักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2563 
1.4-4(5) สรุปผลโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพแก่นักศึกษา 

ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
 

5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผล 
การประเมินสูงข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้น าผลการประเมินการจัดบริการ   
ให้ค าปรึกษา ปีการศึกษา 2563 ของงานแนะแนวสนเทศและทุนการศึกษา ผลการประเมินการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารที่จ าเป็นแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ าปีการศึกษา 2563 ผลการด าเนิน
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาส าหรับนักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษา ประจ าภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
ภายใต้โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพแก่นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน      
เสนอต่อที่ประชุมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 วาระที่ 4.2     
แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพของงาน เพ่ือให้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาแนวทางการพัฒนาและ
ปรับปรุงการด าเนินงานและโครงการดังกล่าวให้มีคุณภาพและเป็นไปตามความต้องการและความคาดหวัง     
ของนักศึกษา ซึ่งที่ประชุมมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 

การให้บริการ/กิจกรรม ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 
การให้ค าปรึกษา แนะแนว
ด้านการใช้ชีวิต และการเข้า
สู่อาชีพแก่นักศึกษา 

ควรเพิ่มจุดบริการให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาหอพักนักศึกษา 

มอบหมายหัวหนา้งานหอพัก
นักศึกษา จัดท าห้องให้ค าปรึกษา    
แก่นักศึกษา จัดตารางการให้บริการ
ให้ค าปรึกษา และประสานขอความ
อนุเคราะห์อาจารย์ประจ าภาควิชา
จิตวิทยาและการแนะแนว              
คณะครุศาสตร์ มาเป็นผู้ให้ค าปรึกษา
แก่นักศึกษา 
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การให้บริการ/กิจกรรม ข้อเสนอแนะ แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา 
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ของมหาวิทยาลัย 

1. ควรมอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแล
และพัฒนาเว็บไซต์หรือเพจ
โดยตรง เพ่ือให้สามารถตอบ
ค าถามแก่นักศึกษาได้อย่างรวดเร็ว 
2. เจ้าหน้าที่ควรตอบให้ตรง
ค าถาม มีความชัดเจนและรวดเร็ว 
3. ควรพัฒนาสื่อให้มีความน่าสนใจ
มากขึ้น 
 

1. มอบหมายให้บุคลากรกอง
พัฒนานักศึกษา เป็นผู้ดูแล 
(แอดมิน) เพจกองพัฒนา
นักศึกษา เพ่ือใช้เป็นช่องทาง   
ในการสื่อสารข้อมูลแก่นักศึกษา 
และสามารถตอบค าถามใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับตนเอง   
ได้อย่างถูกต้อง 
2. จัดอบรมการผลิตสื่อ
ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ 
“Infographic” ให้แก่บุคลากร
กองพัฒนานักศึกษา โดยเชิญผู้มี
ความรู้ความเชี่ยวชาญในการ
ผลิตสื่อออนไลน์มาเป็นวิทยากร 

โครงการเตรียมความพร้อม
เพ่ือความเป็นเลิศทางด้าน
วิชาชีพแก่นักศึกษา 
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ภาค
เรียนที ่2 ปีการศึกษา 2563 
(กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา) 

ควรปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม   
ให้มีความหลากหลาย น่าสนใจ 
และสอดคล้องกับความต้องการ
ของนักศึกษา 

มอบหมายงานกิจกรรมนักศึกษา 
ส ารวจความต้องการของ
นักศึกษาในการเข้าร่วมกิจกรรม
เตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่
อาชีพ เพื่อจัดกิจกรรมที่
สอดคล้องกับความต้องการของ
นักศึกษา 

  (เอกสาร 1.4-5(1)) 
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ส าหรับผลการปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวการใช้ชีวิต และการ  
เข้าสู่อาชีพ การบริการข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นแก่นักศึกษา และการเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษาตามข้อเสนอแนะจากปีการศึกษา 2562 มีผลการด าเนินการดังนี้ 

 
การให้บริการ/กิจกรรม ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 

การให้ค าปรึกษา แนะแนว
ด้านการใช้ชีวิต และการเข้า
สู่อาชีพแก่นักศึกษา 

คณะกรรมการประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษา          
ปีการศึกษา 2562 ระดับสถาบัน 
ให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ
ให้ค าปรึกษาผ่านระบบอาจารย์     
ที่ปรึกษาออนไลน์ ซึ่งมีอาจารย์
และนักศึกษาเข้าใช้ระบบจ านวน
น้อย 

โดยให้มหาวิทยาลัยพิจารณา   
ถึงสาเหตุหรือปัญหา และน ามา
ปรับปรุงพัฒนาระบบให้สอดคล้อง
ต่อความต้องการของอาจารย์และ
นักศึกษา 

มหาวิทยาลัยได้ วิเคราะห์  
ถึงสาเหตุที่อาจารย์และ
นักศึกษาเข้าใช้ระบบอาจารย์    
ที่ปรึกษาออนไลน์จ านวนน้อย 
พบว่า ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ออนไลน์ มีฐานข้อมูลที่ไม่
ครบถ้วนตามความต้องการของ
อาจารย์และนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยจึงด าเนินการ
พัฒนาระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ออนไลน์ โดยเพิ่มข้อมูล
สารสนเทศตามความต้องการ
และจ าเป็นของอาจารย์และ
นักศึกษา และจัดท าระบบและ
กลไกในการด าเนินงานระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์      
(อยู่ระหว่างจัดท าร่างประกาศ 
การให้ค าปรึกษาผ่านระบบ
อาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์    
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อขอ
ความเห็นชอบ)  

ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ออนไลน์ดังกล่าว จะสามารถ    
ใช้งานได้ในปีการศึกษา 2564 
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การให้บริการ/กิจกรรม ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
การให้บริการข้อมูลข่าวสาร
ของมหาวิทยาลัย 

1. ควรจัดท าสื่อให้มีความ
น่าสนใจมากขึ้น เช่น เพ่ิมคลิป 
VDO 

2. ควรปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน 

3. ควรมีผู้ดูแลเพจโดยเฉพาะ
เพ่ือให้สามารถตอบค าถามได้ทันที 

มอบหมายผู้ดูแลสื่อและให้
ผู้รับผิดชอบ ดูแลสื่อ
ประชาสัมพันธ์ให้มีความทันสมัย 
มีความเป็นปัจจุบัน เผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่จ าเป็นแก่
นักศึกษา โดยผลิตสื่อให้มีความ
น่าสนใจ ระบุเนื้อหาที่มีความ
เข้าใจง่าย สั้น กระชับ           
แต่ครอบคลุมและชัดเจน และ
เข้าไปตรวจสอบค าถามพร้อม
ตอบค าถามแก่นักศึกษาหรือผู้
สอบถามเป็นประจ า 

ทั้งนี้ พบว่า ผลการประเมิน
การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่
จ าเป็นแก่นักศึกษาในปี
การศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ย (X̅)

เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษา 2562  
คือ ปีการศึกษา 2562 ผลการ
ประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย (X̅) 4.00   
ปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย (X̅) 4.41 

การเตรียมความพร้อม     
เพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา 

ควรปรับรูปแบบการจัด
กิจกรรมให้มีความน่าสนใจ มีความ
หลากหลายมากขึ้น 

มหาวิทยาลัยได้ปรับ
รายละเอียดของกิจกรรม       
ในโครงการให้มีความน่าสนใจ
มากยิ่งขึ้น โดยเชิญวิทยากร    
ทั้งภายในและภายนอกมาให้
ความรู้แก่นักศึกษา และเพ่ิม
หัวข้อที่มีความทันสมัยมากขึ้น 
ได้แก่ การท าธุรกิจออนไลน์     
ซึ่งได้รับความสนใจจาก
นักศึกษาเป็นอย่างมาก 
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การให้บริการ/กิจกรรม ข้อเสนอแนะ ผลการด าเนินการ 
ทั้งนี้ พบว่า ผลการประเมิน

ความพึงพอใจในภาพรวมของ
การจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ
นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 
เพ่ิมข้ึนจาก ปีการศึกษา 2562  
คือ ปีการศึกษา 2562 ผลการ
ประเมินในภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย (X̅) 4.04    
ปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับ
มาก คิดเป็นค่าเฉลี่ย (X̅) 4.76 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.4-5(1) รายงานการประชุมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 

3/2564 วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 (วาระที่ 4.2) 
 

6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดบริการให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ศิษย์เก่า 

ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

เว็บไซต์/Facebook Link ตัวอย่าง 
เว็บไซต์ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ 

http://alumni.uru.ac.th/ 

 
เว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 

www.uru.ac.th 

 
เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา http://sdd.uru.ac.th/ 

 
face book page มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 

https://www.facebook.com/Utt
araditRajabhatUniversity/ 

 

http://alumni.uru.ac.th/
http://www.uru.ac.th/
http://sdd.uru.ac.th/
https://www.facebook.com/UttaraditRajabhatUniversity/
https://www.facebook.com/UttaraditRajabhatUniversity/
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เว็บไซต์/Facebook Link ตัวอย่าง 
face book page กองพัฒนา
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 

https://www.facebook.com/uru
.devdiv/ 

 
face book page งานแนะแนว
สนเทศและทุนการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

https://th-
th.facebook.com/guidance.uru 

 
face book page มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ รับพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

https://www.facebook.com/pg/
urugraduation/ 

 

 
ตัวอย่างข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่  
- อบรมหลักสูตรเงินทองต้องวางแผน (e-Learning) จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ร่วมกับ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 
- ประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ www.jobbkk.com ซ่ึงรวมลิ๊งค์การสมัครงานออนไลน์ส าหรับ

นักศึกษา มีต าแหน่งงานภาคเหนือ 1,500 อัตรา และท่ัวประเทศ 120,000 อัตรา 
- โครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโควิด 19 ตามโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ  (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล)    
รอบท่ี 3 เพ่ิมเติม จ านวน 138 อัตรา 

- ประชาสัมพันธ์ต าแหน่งงานส าหรับนักเรียนและนักศึกษา ท างานช่วงปิดภาคเรียน (เดือน 
มีนาคม – เมษายน 2564) ของส านักจัดหางานจังหวัดอุตรดิตถ์ รับสมัครระหว่างวันที่ 16-24 กุมภาพันธ์ 
2564 

- ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานของ บริษัท บรรจุภัณฑ์เพ่ือสิ่งแวดล้อม จ ากัด (มหาชน) 
จ านวน 6 อัตรา 

- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานของส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 19 อัตรา 
- ประชาสัมพันธ์โครงการ “คนอุตรดิตถ์ ไม่ทอดทิ้งกัน” ของส านักงานสาธารณสุขจังหวัด

อุตรดิตถ์ โดยจะรับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ชาวอุตรดิตถ์ ที่ไม่มีสถานที่รักษาพยาบาลและมีความต้องการกลับมา
รักษาในจังหวัดอุตรดิตถ์ 

- ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา จ านวน 15 อัตรา  

 
 
 
 

https://www.facebook.com/uru.devdiv/
https://www.facebook.com/uru.devdiv/
https://th-th.facebook.com/guidance.uru
https://th-th.facebook.com/guidance.uru
https://www.facebook.com/pg/urugraduation/
https://www.facebook.com/pg/urugraduation/
http://www.jobbkk.com/
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ส าหรับการจัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า ในปีการศึกษา 2563 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงไม่สามารถจัดกิจกรรม 
ณ มหาวิทยาลัยได้ มหาวิทยาลัยจึงด าเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพแก่ศิ ษย์เก่าผ่านระบบ
ออนไลน์  โดยการเผยแพร่ลิ งค์วิดี โอเ พ่ือให้ความรู้ แก่ศิษย์ เก่ าผ่ านเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา 
(http://sdd.uru.ac.th/) จ านวน 3 เรื่อง ดังนี้ 

 
  1. 100 ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษพ้ืนฐาน ที่ต้องใช้จริงในชีวิตประจ าวัน  โดย UNFOX 
English 

 
 
 

  2. สอนสร้างเพจ Facebook ขายของ วิธีสร้างเพจเฟสบุ้คขายของฟรี โดย วินเนอร์ ธันย์ธรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 

http://sdd.uru.ac.th/
https://www.youtube.com/channel/UC2oXZ6bziqG-kHqfL1tN-pQ
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  3. สอนยิง Ads ฟรี ! ทริคการตลาดออนไลน์ หลังโควิดต้องท าไงให้ปัง โดย ครูนิดหน่อย  
 

 
 
นอกจากนี้ ได้เผยแพร่ลิงค์เว็บไซต์ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

แก่ศิษย์เก่าเพ่ิมเติมผ่านเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา (http://sdd.uru.ac.th/) เช่น 
เว็บไซต์ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 

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

(https://www.egov.go.th/th/index.php)  

 
 
(เอกสาร 1.4-6(1) – 1.4-6(7)) 
 
 
 
 

http://sdd.uru.ac.th/


57 
 

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

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

(https://www.facebook.com/guidance.uru/?fref=ts)  
1.4-6(7 )  Face book page มหาวิทยาลั ยราชภัฏ อุตรดิ ตถ์  รับพระราชทานปริญญาบัตร 

(https://www.facebook.com/pg/urugraduation/) 
 
 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม         
ในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 

- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์ท่ีก าหนดโดยสถาบัน 

  - กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ  

  - กิจกรรมจิตอาสา หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  

  - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  

  - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 

4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผล  
การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 

5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 

 

ผลการด าเนินงาน 
1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วม    

ในการจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยเครือข่ายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ประกอบด้วย คณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรม คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย 
คณะกรรมการหอพักนักศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกันจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา      
ปีการศึกษา 2563 ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา ประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 
และได้น าเสนอแผนดังกล่าวต่อที่ประชุมรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและผู้รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา 
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2563 เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เนื่องจากที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เห็นชอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
ทุกแห่ง ด าเนินการจัดโครงการเสริมสร้างวิศวกรสังคม (Social Engineer) สู่การสร้างนวัตกรรม เพ่ือการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น กองพัฒนานักศึกษา จึงด าเนินการปรับแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 
2563 ในการประชุมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2563  
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จากนั้น คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ปีการศึกษา 2562 
ได้เสนอแนะให้ด าเนินการปรับตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนให้เป็นตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ กองพัฒนานั กศึกษา     
จึงด าเนินการปรับปรุงตัวชี้วัดของแผนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ในการประชุมบุคลากรกองพัฒนา
นักศึกษา ครั้งที่ 8/2563 เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2563  

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  กองพัฒนา
นักศึกษา จึงพิจารณาปรับโครงการที่มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ ในประชุมบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2564  

(เอกสาร 1.5-1(1)) 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.5-1(1) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 

2564) 
 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมในประเภทต่อไปนี้ให้ครบถ้วน 

- กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์ที่ก าหนดโดยสถาบัน 

  - กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ  

  - กิจกรรมจิตอาสา หรือรักษาสิ่งแวดล้อม  

  - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  

  - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

ได้จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ซึ่งก าหนดจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จ านวน 
14 กิจกรรม แบ่งออกเป็น 5 ด้าน ดังนี้ 

1. กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์และอัตลักษณ์ที่ก าหนดโดยสถาบัน 
จ านวน 7 กิจกรรม 

2. กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 2 กิจกรรม 

3. กิจกรรมจิตอาสา หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 กิจกรรม 

4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม จ านวน 1 กิจกรรม 

5. กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 3 กิจกรรม 
รายละเอียดดังนี้ 
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ที ่ ชื่อโครงการ 
กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
1 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตในรั้ว

มหาวิทยาลัย 
2 พิธีมอบเข็มตราพระราชลัญจกรปีการศึกษา 2563 
3 ส่งเสริมความรักสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืนภายใต้พ้ืนฐานของสังคม

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพ่ือน้อมร าลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

4 โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษาหลักสูตร "วิศวกรสังคม (Social Engineer)" สู่การสร้าง
นวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

5 โครงการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัยให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
6 เตรียมความพร้อมเพ่ือความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพแก่นักศึกษาก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
7 โครงการประชุมสัมมนาผู้น านักศึกษา ประจ าปี 2564 

กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
1 การแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หางนกยูงเกมส์ 2020 
2 กีฬาประเพณีสานสัมพันธ์น้องพ่ีหอพักใน 

กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
1 โครงการจิตอาสาเราท าความดีด้วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
1 โครงการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพ่ือนมนุษย์ 

กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม "การจัดดอกไม้ในงาน

พิธีกรรมและงานศานพิธี ศิลปะการผูกผ้าและจับจีบผ้า" 
2 พิธีไหว้ครู 
3 กิจกรรมเสียงทองบ้านนา อ าลาหอพัก 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.5-1(1) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 (ฉบับปรับปรุง เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 

2564) 
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3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยกองพัฒนานักศึกษา ด าเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้และ

ทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่ผู้น านักศึกษา ในโครงการประชุมสัมมนาผู้น านักศึกษา ประจ าปี 2564 
ในวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม ชั้น 4 อาคาร ICIT และผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม 
ZOOM) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยคณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา คณะกรรมการสโมสร
นักศึกษา คณะกรรมการหอพักนักศึกษา และคณะกรรมการชมรมนักศึกษา  

โดยบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อ “การประกันคุณภาพการศึกษาและแนวทางการจัดกิจกรรม
นักศึกษา” และฝึกทักษะ ในหัวข้อ “การเขียนโครงการและการประเมินผลโครงการ” โดย อาจารย์ ดร.       
ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม ซึ่งได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ
ความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา กระบวนการด าเนินงานด้วยระบบประกันคุณภาพ ได้แก่ 
กระบวนการ PDCA (วงจรเดมมิ่ง) คือ การวางแผน (Plan) การลงมือปฏิบัติ (Do) การตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงาน (Check) และการปรับปรุงแก้ไข/พัฒนา (Act) และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเขียนโครงการเพ่ือเสนอ
ขออนุมัติงบประมาณและการออกแบบเครื่องมือในการประเมินผลโครงการ 

จากนั้น ได้ให้ผู้น านักศึกษาร่วมกันสรุปผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563 ซึ่งผู้น านักศึกษาดังกล่าวเป็นผู้ด าเนินการจัดโครงการ เพื่อสรุปผลการด าเนินการและข้อเสนอแนะในการ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่อไป พร้อมทั้ง ร่วมกันจัดท า (ร่าง) แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 โดยน าแนวทางการจัดกิจกรรมนักศึกษาที่ได้รับฟังจาก อาจารย์ ดร.
ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม และข้อเสนอแนะ    
จากการสรุปผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 มาประกอบการจัดท าแผน และกองพัฒนา
นักศึกษา ได้น าเสนอแผนดังกล่าวต่อที่ประชุมรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและผู้รับผิดชอบงานกิจการ
นักศึกษา ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 วาระท่ี 4.2 เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

(เอกสาร 1.5-3(1)) 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.5-3(1) สรุปผลโครงการประชุมสัมมนาผู้น านักศึกษา ประจ าปี 2564 
 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผล

การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยกองพัฒนานักศึกษาและคณะกรรมการองค์การบริหาร

กิจกรรมนักศึกษา ได้ด าเนินการสรุปผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา หลังเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม  
เพ่ือประเมินผลความส าเร็จของวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้โครงการ (เอกสารหมายเลข 1.5-4(1)-(15)) 

จากนั้น ได้น าข้อมูลดังกล่าวเสนอที่ประชุมเครือข่ายงานกิจการนักศึกษา ในการ
ประชุมสัมมนาผู้น านักศึกษา ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 ณ ห้องประชุมพิชัยสงคราม ชั้น 4 
อาคาร ICIT และผ่านระบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM) เพ่ือสรุปผลการจัดกิจกรรมในภาพรวมและหาแนว
ทางการแก้ไขและพัฒนาการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในครั้งต่อไป รายละเอียดดังนี้ 
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ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของวัตถุประสงค์

โครงการ 

ผลการด าเนิน
ตามตัวชี้วัด 

บรรลุ / ไม่
บรรลุ 

ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนา 

1 โครงการเตรยีม   
ความพร้อมนักศึกษา
สู่ความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาการ    
และการใช้ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลยั 

1. เพื่อสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อมูลเบื้องต้น
และกฎระเบยีบ
ของมหาวิทยาลัย
แก่นักศึกษาใหม่ 

1. ร้อยละของ
นักศึกษาใหม่ที่เข้า
ร่วมโครงการ       
ไม่น้อยกว่า 80 ของ
เป้าหมายที่ก าหนด 

นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 
1,306 คน       
คิดเป็นร้อยละ 
89.50 

บรรล ุ  1.ควรปรับ
รูปแบบการจดั
กิจกรรมให้
นักศึกษา
สามารถสื่อสาร
กับ
มหาวิทยาลยั
ระหว่างอบรม
ได ้

    2. เพื่อแนะน า
บริการและ
สวัสดิการของ
มหาวิทยาลยัแก่
นักศึกษาใหม่ 

2. นักศึกษามีความ
เข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล
เบื้องต้นและ
กฎระเบียบของ
มหาวิทยาลยั      
อย่างน้อยร้อยละ 
80 

นักศึกษามีความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ข้อมูลเบื้องต้น
และกฎระเบยีบ
ของมหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 78.00 

ไม่บรรล ุ  2. ควรเชิญผู้มี
ช่ือเสียงหรือ
ศิษย์เก่า         
ที่ประสบ
ความส าเร็จมา
แลกเปลีย่น
ประสบการณ์ 
เพื่อสร้างแรง
บันดาลใจให้แก่
นักศึกษาใหม่ 

    3. เพื่อสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
เรียนการสอนแก่
นักศึกษาใหม่ 

3. นักศึกษาทราบถึง
บริการและ
สวัสดิการของ
มหาวิทยาลยั    
อย่างน้อยร้อยละ 
80 

นักศึกษาทราบถึง
บริการและ
สวัสดิการของ
มหาวิทยาลยั 
ร้อยละ 75.00 

ไม่บรรล ุ   

    4. เพื่อสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา         
แก่นักศึกษาใหม่ 

4. นักศึกษามีความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ลงทะเบียนและ
เกณฑ์การส าเร็จ
การศึกษา         
อย่างน้อย ร้อยละ 
80 

นักศึกษามีความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การลงทะเบยีน
และเกณฑ์การ
ส าเรจ็การศึกษา  
ร้อยละ 77.20 

ไม่บรรล ุ   
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ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของวัตถุประสงค์

โครงการ 

ผลการด าเนิน
ตามตัวชี้วัด 

บรรลุ / ไม่
บรรลุ 

ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนา 

    5. เพื่อสร้างแรง
บันดาลใจในการ
เรียนแก่นักศึกษา
ใหม ่

5. นักศึกษามีความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา อย่างน้อย
ร้อยละ 80 

นักศึกษามีความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ร้อยละ 
78.40 

ไม่บรรล ุ   

      6. นักศึกษามีแรง
บันดาลใจในการ
เรียน อย่างน้อย  
ร้อยละ 80 

นักศึกษามีแรง
บันดาลใจในการ
เรียน ร้อยละ 80 

บรรล ุ   

2 โครงการจติอาสาเรา
ท าความดีด้วยหัวใจ
เฉลิมพระเกียรติเนื่อง
ในโอกาสวันเฉลมิ   
พระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระ  
วชิรเกล้าเจา้อยู่หัว 

1. เพื่อปลูกฝังให้
นักศึกษาเกิดจิต 
ส านุกรับผิดชอบ
ต่อสังคม รู้จัก    
ใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ต่อ
ส่วนรวม 

1. ร้อยละของ
นักศึกษา
มหาวิทยาลยัที่เข้า
ร่วมโครงการจาก
จ านวน
กลุ่มเป้าหมาย              
ที่ก าหนด 

นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 
120 คน คิดเป็น
ร้อยละ 100 

บรรล ุ ควรเพิ่ม
ระยะเวลาใน
การจัดกิจกรรม 

    2. เพื่อให้
นักศึกษาเป็นผู้น า
และผูต้ามทีด่ี    
อันจะก่อให้เกิด
ความสามัคคี      
ในหมู่คณะ 

2. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
เกิดจิตส านึก
สาธารณะ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
เกิดจิตส านึก
สาธารณะ ร้อยละ 
94.20 

บรรล ุ ควรเพิ่ม
รูปแบบของ
กิจกรรมใหม้ี
ความ
หลากหลาย
มากขึ้น 
เนื่องจาก
กิจกรรมจติ
อาสายังเป็นรูป
แบบเดิมๆ คือ 
ลอกคลอง   
เก็บขยะ    
กวาดเศษใบไม ้

3 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการส่งเสริม
การเรยีนรู้การอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม      
"การจัดดอกไม้ในงาน
พิธีกรรมและงานศาน

1. เพื่อส่งเสรมิให้
นักศึกษาได้
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ศิลปวัฒนธรรม
และสามารถ
น ามาใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

1. ร้อยละของ
นักศึกษาที่เข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อย
กว่า 90 จากจ านวน
นักศึกษา 60 คน 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 45 คน 
คิดเป็นร้อยละ 75 

ไม่บรรล ุ ควรก าหนดให้
ตัวแทนผู้น า
นักศึกษาทุก
คณะ/วิทยาลยั
เข้าร่วม
กิจกรรม 
เนื่องจากเป็น
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ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของวัตถุประสงค์

โครงการ 

ผลการด าเนิน
ตามตัวชี้วัด 

บรรลุ / ไม่
บรรลุ 

ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนา 

พิธี ศิลปะการผูกผ้า
และจับจีบผ้า" 

กิจกรรมที่
สามารถน าไป
ประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน
ได้จริง 

   2. เพื่อให้
นักศึกษาสามารถ
จัดดอกไม้และจับ
จีบผ้าในงานพิธี
ต่างๆ ได ้

2. ร้อยละของ
ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถจัดดอกไม้
และจับจีบผ้าได้ ไม่
น้อยกว่า 80 

ผู้เข้าร่วมโครงการ
สามารถจัด
ดอกไม้และจับจีบ
ผ้าได้ ร้อยละ 
69.20 

ไม่บรรล ุ ควร
ประชาสมัพันธ์
กิจกรรมใหม้ี
ความทั่วถึงมาก
ขึ้น เนื่องจากมี
นักศึกษา
ผู้สนใจกิจกรรม
เป็นจ านวนมาก 

4 พิธีไหว้คร ู 1. เพื่อเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาไดส้ืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรมอันดี
งามของไทย 

1. ร้อยละของ
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อย
กว่า 80 จากจ านวน
นักศึกษา 500 คน 

นักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรม จ านวน 
505 คน คิดเป็น
ร้อยละ 101 

บรรล ุ ควรจ ากัด
จ านวน
นักศึกษาให้มี
ความเหมาะสม
กับสถานท่ีและ
สถานการณ์  

    2. เพื่อส่งเสรมิ
คุณธรรมจริยธรรม
ให้กับนักศึกษา 
ด้านความกตญัญู
กตเวท ี

2. นักศึกษาเกิด
จิตส านึก มีความ
กตัญญูกตเวทีต่อครู
อาจารย์ อย่างน้อย
ร้อยละ 80 

นักศึกษาเกิด
จิตส านึก มีความ
กตัญญูกตเวทีต่อ
ครู อาจารย์     
ร้อยละ 88 

บรรล ุ   

      3. นักศึกษาได้ร่วม
สืบสานประเพณีอัน
ดีงามของไทย    
อย่างน้อยร้อยละ 
80 

นักศึกษาได้ร่วม
สืบสานประเพณี
อันดีงามของไทย 
ร้อยละ 88.40 

บรรล ุ   
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ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของวัตถุประสงค์

โครงการ 

ผลการด าเนิน
ตามตัวชี้วัด 

บรรลุ / ไม่
บรรลุ 

ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนา 

5 พิธีมอบเข็มตรา     
พระราชลญัจกร        
ปีการศึกษา 2563 

1.เพื่อให้นักศึกษา
ได้เกดิความ
จงรักภักด ีใน
สถาบันชาติ
ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ 
และระลึกถึงพระ
กรุณาธิคณุของ   
ในหลวงราชการที่ 
9 

1.นักศึกษาเกิด
ความจงรักภักด ี    
ในสถาบันชาติ
ศาสนา 
พระมหากษตัริย์ 
และระลึกถึงพระ
กรุณาธิคณุของ     
ในหลวงราชการที ่9
ระดับมาก 

1.นักศึกษาเกดิ
ความจงรักภักดี
ในระดับมาก 

บรรล ุ  ควรด าเนินการ
ซักซ้อมพิธีการ
และการเข้ารับ
เข็มตรา
มหาวิทยาลยั
แก่นักศึกษา
ก่อนเริ่มพิธีจริง 
เพื่อให้เกิด
ความราบรื่น
สวยงาม และ 
สมพระเกียรต ิ

    2. เพื่อให้
นักศึกษาเกิดความ
ภูมิใจในสถาบัน
ของตนเอง 

2. นักศึกษาเกิด
ความภูมิใจใน
สถาบันของตนเอง
ระดับมาก 

2. นักศึกษาเกิด
ความภูมิใจ      
ในสถาบันของ
ตนเองในระดับ
มาก 

บรรล ุ   

6 โครงการบริจาคโลหติ
เพื่อช่วยชีวิตเพื่อน
มนุษย ์

1.เพื่อสนับสนุน
โลหิตให้กับ
ส านักงาน
สภากาชาดไทย
ภาค 9 จังหวัด
พิษณุโลก ในการ
น าไปใช้ประโยชน์
กับผู้ป่วยที่มีความ
ต้องการโลหิตใน
การรักษา 

1.ส านักงาน
สภากาชาดไทย  
ภาค 9 จังหวัด
พิษณุโลก ได้รับ
โลหิตอย่างน้อย 
200 ยูนิต/1ครั้ง 

1.ได้โลหิต 506   
ยูนิต 

บรรล ุ ควร
ประชาสมัพันธ์
กิจกรรมให้
ประชาชน
ภายนอกได้
ทราบอย่าง
ทั่วถึงมากขึ้น 
เพื่อเพ่ิมจ านวน
ของโลหิตที่จะ
ได้รับ 
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ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของวัตถุประสงค์

โครงการ 

ผลการด าเนิน
ตามตัวชี้วัด 

บรรลุ / ไม่
บรรลุ 

ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนา 

   2. เพื่อสร้าง
ค่านิยมในการให้
โดยไม่หวังสิ่งตอบ
แทน การมีจิตใจ
เอื้อเฟ้ือเผื่อแผ ่
และการมี
จิตส านึกด้าน
คุณธรรม 
จริยธรรม 

2.ผู้ที่ลงทะเบียนเข้า
ร่วมโครงการ
สามารถบริจาค
โลหิตไดไ้ม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 71 

2.ผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 
669 คน บริจาค
โลหิตได้ 506 คน 

บรรล ุ   

7 ส่งเสริมความรัก
สามัคค ีความเข้าใจ
ในสิทธิหน้าท่ีของ
ตนเองและผู้อื่น
ภายใต้พ้ืนฐานของ
สังคมประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษตัริย์
เป็นประมุขเพื่อน้อม
ร าลึก เนื่องในวัน
คล้ายวันสวรรคต 
พระบาทสมเด็จพระ
บรมชนกาธิเบศรมหา
ภูมิพลอดลุยเดช
มหาราช บรมนาถ
บพิตร 

1. เพื่อให้ผู้บริหาร 
คณาจารย์ 
บุคลากร และ
นักศึกษาของ
มหาวิทยาลยัได้
แสดงพลังแห่ง
ความรัก ความ
สามัคคตี่อสถาบัน
พระมหากษตัริย์
ภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย ผู้
ทรงมีพระมหา
กรุณาธิคณุต่อ
มหาวิทยาลยั และ
ปวงชนชาวไทย 

1.นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการ
แสดงออกถึงความ
จงรักภักดีต่อ
พระบาทสมเด็จ  
พระบรมชนกาธ ิ   
เบศรมหาภูมิพล   
อดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 

นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการ
แสดงออกถึง
ความจงรักภักดี
ต่อ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชน     
กาธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดช
มหาราช        
บรมนาถบพิตร    
ระดับมาก 

บรรล ุ   
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ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของวัตถุประสงค์

โครงการ 

ผลการด าเนิน
ตามตัวชี้วัด 

บรรลุ / ไม่
บรรลุ 

ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนา 

    2. เพื่อให้ผู้บริหาร 
คณาจารย์ 
บุคลากร และ
นักศึกษาของ
มหาวิทยาลยัได้
ร่วมท าบุญร าลึก
ในพระมหา
กรุณาธิคณุของ 
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธ ิ 
เบศรมหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 

นักศึกษาร าลึกถึง
พระมหากรุณาธคิุณ
ของพระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธ ิ   
เบศร มหาภูมิพล   
อดุลยเดชมหาราช 
บรมนาถบพิตร 

นักศึกษาร าลึกถึง
พระมหา
กรุณาธิคณุของ
พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกา   
ธิเบศร มหาภูมิ
พลอดุลยเดช
มหาราช       
บรมนาถบพิตร 

บรรล ุ   

8 โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้น า
นักศึกษาหลักสตูร 
"วิศวกรสังคม (Social 
Engineer)" สู่การ
สร้างนวัตกรรม      
เพื่อการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น 

1. เพื่อให้ผู้น า
นักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับ "วิศวกร
สังคม" และ
สามารถน าองค์
ความรู้ไปต่อยอด 
เผยแพร่ให้กับเพื่อ
นักศึกษาภายใน
คณะที่ตนเอง
สังกัดได ้

1. จ านวนนักศึกษา
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ของเป้าหมาย    
ที่ก าหนด 

นักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมกิจกรรม 
จ านวน 201 คน 
คิดเป็นร้อยละ 
99.01 

บรรล ุ 1. ควรปรับ
รูปแบบของ
กิจกรรมใหม้ี
ความเหมาะสม
กับสถานการณ์ 
โดยอาจต้อง
ประเมิน
สถานการณ์
ก่อนการจัด
กิจกรรม เพื่อ
วางแผนการจัด
กิจกรรมใหม้ี
ความเหมาะสม
ต่อไป 

    2. เพื่อส่งเสรมิ
และสนบัสนุนการ
ให้นักศึกษามีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
และแก้ไขปญัหา
ชุมชนท้องถิ่น 

2. จ านวนผู้เข้าร่วม
โครงการในพ้ืนท่ี
จังหวัดอุตรดติถ์ 
แพร่ น่าน อย่าง
น้อย 2,000 คน/
พื้นที ่

ผู้เข้าร่วมโครงการ
ในพื้นที่จังหวัด
อุตรดิตถ ์แพร่ 
น่าน จ านวน 
2,300 คน 

บรรล ุ 2. ควรประสาน
ชุมชนใกล้เคียง 
เพื่อให้นักศึกษา
ได้ฝึกการลง
พื้นที่เก็บข้อมูล
จากสถานที่จริง 
บุคคลในชุมชน
จริงๆ         
การจ าลอง
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ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของวัตถุประสงค์

โครงการ 

ผลการด าเนิน
ตามตัวชี้วัด 

บรรลุ / ไม่
บรรลุ 

ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนา 

สถานการณ์ใน
ห้องฝึกอบรม
อาจไม่ท าให้
นักศึกษาเห็น
ภาพของชุมชน
ที่ชัดเจน 

    3. เพื่อส่งเสรมิ
ความรัก       
ความสามัคค ี
ความเข้าใจในสิทธิ
หน้าท่ีของตนเอง
และผู้อื่นภายใต้
พื้นฐานของสังคม
ประชาธิปไตย
อันมี
พระมหากษตัริย์
เป็นประมุข 

3. จ านวนโครงการ
วิศวกรสังคมเพื่อ
พัฒนาชุมชน อย่าง
น้อย 10 โครงการ 

โครงการวิศวกร
สังคมเพื่อพัฒนา
ชุมชน จ านวน 10 
โครงการ 

บรรล ุ 3. ควรเพิ่ม
บทบาทให้คณะ
มีส่วนร่วมใน
การด าเนิน
โครงการวิศวกร
สังคมมากข้ึน 

      4. นักศึกษามีความรู้ 
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
ทักษะการเรยีนรู้
การเป็น "วิศวกร
สังคม" เพื่อสร้าง
นวัตกรรมทางสังคม 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 

นักศึกษามีความรู ้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับทักษะ
การเรยีนรู้การ
เป็น "วิศวกร
สังคม" เพื่อสร้าง
นวัตกรรมทาง
สังคม ร้อยละ 
90.50 

บรรล ุ   

      5. ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมมีความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
คุณลักษณะคนไทย
ที่พึงประสงค ์ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
มีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
คุณลักษณะคน
ไทยท่ีพึงประสงค ์
ร้อยละ 89.50 

บรรล ุ   
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ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของวัตถุประสงค์

โครงการ 

ผลการด าเนิน
ตามตัวชี้วัด 

บรรลุ / ไม่
บรรลุ 

ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนา 

      6. นักศึกษาสามารถ
บูรณาการด าเนิน
โครงการโดยการมี
ส่วนร่วมในการ
พัฒนาและ
แก้ปัญหาชุมชน
ท้องถิ่นได้ ไม่น้อย
กว่า 10 โครงการ 

นักศึกษาสามารถ
บูรณาการด าเนิน
โครงการโดยการ
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาและ
แก้ปัญหาชุมชน
ท้องถิ่นได้ 
จ านวน 5 
โครงการ 

ไม่บรรล ุ   

9 โครงการส่งเสริม
ความเป็นพลเมืองด ี 
มีระเบยีบวินัยให้กับ
นักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ ์

1. เพื่อให้
นักศึกษาทราบ
เกี่ยวกับกฎและ
ระเบียบด้านความ
ประพฤติของ
นักศึกษา 

นักศึกษามีความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบความ
ประพฤติด้านวินัย
จราจร : มาก 

นักศึกษามีความ
เข้าใจเกี่ยวกบั
ระเบียบความ
ประพฤติด้านวินัย
นักศึกษา ระดับ
มาก 

บรรล ุ ควรปรับ
รูปแบบการ
รณรงค์ให้มี
ความน่าสนใจ
มากขึ้น หรือ
สร้าง
ความรูส้ึก/
ภาพลักษณ์ใหม่
ให้นักศึกษา
รู้สึกว่า การ
ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบเป็น
เรื่องเท่ เรื่องด ี

    2. เพื่อให้
นักศึกษาปฏิบัติ
ตามกฏและ
ระเบียบของ
มหาวิทยาลยัได้
อย่างถูกต้อง 

นักศึกษามีความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบความ
ประพฤติด้านการ
แต่งกาย 

นักศึกษามีความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ระเบียบความ
ประพฤติด้านวินัย
จราจร ระดับมาก 

บรรล ุ   
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ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของวัตถุประสงค์

โครงการ 

ผลการด าเนิน
ตามตัวชี้วัด 

บรรลุ / ไม่
บรรลุ 

ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนา 

10 การแข่งขันกีฬา
นักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ ์หางนกยูง
เกมส์ 2020 

1.เพื่อให้นักศึกษา
มหาวิทยาลยั    
ราชภัฏอุตรดิตถ ์   
มีความรักใคร่
สมานสามัคคี    
โดยการเอา
กิจกรรมกีฬาและ
การออกก าลังกาย
มาเป็นสื่อ 

1.นักศึกษามหา
วิทยาราชภัฏ
อุตรดิตถม์ีความรัก
ใคร่สามัคค ี

2. นักศึกษา        
มีความสามัคค ี

บรรล ุ ควรเพิ่ม
ระยะเวลา     
ในการจัด
กิจกรรมการ
แข่งขันกีฬา   
ให้มากข้ึน  

    2.เพื่อให้นักศึกษา
มหาวิทยาลยั    
ราชภัฏอุตรดิตถ ์   
มีภาวะความเป็น
ผู้น าและไดแ้สดง
ความสามารถ
ทางด้านการกีฬา
ตามความถนดั
ของตน 

2.สโมสรคณะทุก
คณะชมรมกีฬา     
ทุกชมรมไดม้ี
ประสบการณ์ในการ
จัดการแข่งขันกีฬา 

2. นักศึกษามี
ประสบการณ์ใน
การจัดการ
แข่งขันกีฬาตาม
ความถนัด 

บรรล ุ  

    3.เพื่อให้นักศึกษา
มหาวิทยาลยั    
ราชภัฏอุตรดิตถ ์
ใช้เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์โดย   
การเล่นกีฬา 

3.นักศึกษาได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน์โดยเล่น
กีฬาและออกก าลัง
กาย 

3. นักศึกษาได้ใช้
เวลาว่างให้เกิด
ประโยชน ์

บรรล ุ   

    4.เพื่อสืบสานกีฬา
ระหว่างคณะ     
ให้สืบทอด
ยาวนานต่อไป 

        

11 กิจกรรมกีฬาประเพณี
สานสมัพันธ์น้องพี่
หอพักใน 

1. นักศึกษาหอพัก
ได้แสดงออกถึง
ความสามัคคี    
เป็นหมู่คณะ       
มีระเบยีบวินัย      
รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย 

1.การจัดกิจกรรมที่
มีการท างานเป็นทีม 

1 ครั้ง บรรล ุ  ควรเพิ่ม
จ านวนวันใน
การจัดกิจกรรม
เนื่องจากระยะ
เวลานานจดั
กิจกรรมสั้น
เกินไปท าให้
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ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของวัตถุประสงค์

โครงการ 

ผลการด าเนิน
ตามตัวชี้วัด 

บรรลุ / ไม่
บรรลุ 

ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนา 

นักศึกษา
บางส่วนยังไม่
สามารถใช้
ทักษะในการ
สื่อสารกับ
เพื่อนระหว่าง
หอพักได ้

    2. นักศึกษาหอพัก
ได้เสรมิสร้าง
ทักษะด้านกีฬา
ให้กับนักศึกษา
หอพัก 

        

12 กิจกรรมเสียงทอง
บ้านนา อ าลาหอพัก 

1.เพื่อเป็นการสืบ
สานประเพณี
วัฒนธรรมไทย 

1.นักศึกษาหอพักมี
ภาพลักษณ ์มุมมอง 
ที่ดีของหอพักใน
มหาวิทยาลยั 

มีนักศึกษาใหม ่   
ที่สมัครอยูห่อพัก
เกินร้อยละ80  

บรรล ุ  ควรเพิ่ม
งบประมาณใน
การจัดกิจกรรม
ให้มากข้ึน
เนื่องจาก
นักศึกษาหอพัก
มีเป็นจ านวน
มาก และควร
จะเพิ่มกิจกรรม
ที่มีความ
หลากหลาย
มากขึ้น 

    2.เพื่อให้นักศึกษา
หอพักผูกพันและ
มีเจตคติที่ดีต่อการ
อยู่หอพักใน
มหาวิทยาลยั 

        

13 เตรียมความพร้อม
เพื่อความเป็นเลิศ
ทางด้านวิชาชีพแก่
นักศึกษาก่อนเข้าสู่
ตลาดแรงงาน 

1. เพื่อสร้าง
ความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
เตรียมความพร้อม
ในการสมัครงาน
ให้แก่นักศึกษา 

1.จัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมให้กับ
นักศึกษาก่อนส าเรจ็
การศึกษา 

ปีการศึกษาละ    
1 ครั้ง 

บรรล ุ ควรปรับรูปแบบ
การจัดกิจกรรม  
ให้มีความ
หลากหลาย 
น่าสนใจ และ
สอดคล้องกับ
ความต้องการของ
นักศึกษา 
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ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของวัตถุประสงค์

โครงการ 

ผลการด าเนิน
ตามตัวชี้วัด 

บรรลุ / ไม่
บรรลุ 

ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนา 

    2. เพื่อสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การศึกษาต่อ     
ในระดับ
บัณฑิตศึกษา     
แก่นักศึกษา 

2.นักศึกษามีความรู้
ความเข้าใจกี่ยวกับ
การเตรียมความ
พร้อมในการสม้คร
งาน 

นักศึกษามีความรู ้
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
เตรียมความ
พร้อมในการ
สมัครงาน :    
มากที่สุด 

บรรล ุ   

    3. เพื่อสร้างความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
เตรียมความพร้อม
ในการเข้ารับ
พระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่
นักศึกษา 

3.นักศึกษามีความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
เตรียมความพร้อม
ในการเข้ารับ
พระราชทาน
ปริญญาบัตร 

นักศึกษามีความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การเตรียมความ
พร้อมในการเข้า
รับพระราชทาน
ปริญญาบัตร : 
มากที่สุด 

บรรล ุ   

14 โครงการ
ประชุมสมัมนาผู้น า
นักศึกษา ประจ าปี 
2564 

1. เพื่อสร้าง
ความรู ้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษากับงาน
กิจการนักศึกษา 

1. ร้อยละของผู้น า
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
โครงการ ไม่น้อย
กว่า ร้อยละ 60 
ของจ านวนผู้น า
นักศึกษาท้ังหมด 

ผู้น านักศึกษา   
เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 170 คน 
(ณ ที่ตั้ง 20 คน 
ออนไลน์ 150 
คน) คิดเป็น     
ร้อยละ 94.44 

บรรล ุ 1. ควรเพิ่ม
กิจกรรมเพื่อให้
นักศึกษาท่ีเข้า
ร่วมอบรมทาง 
Online มีส่วน
ร่วมมากข้ึน 

    2. เพื่อฝึกทักษะ
การเขียน
แผนงาน/โครงการ
และการ
ประเมินผล
ความส าเร็จของ
แผนงาน/โครงการ 

2. ร้อยละของผู้น า
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
ประชุมมีความรู ้
ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การประกันคณุภาพ
การศึกษา ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ผู้น านักศึกษา     
ที่เข้าร่วมประชุม
มีความรู ้      
ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษา 83.40 

บรรล ุ 2. ควรปรับปรุง
ระบบสญัญาณ
ให้มีความ
เสถียรมากขึ้น  
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ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์
ตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของวัตถุประสงค์

โครงการ 

ผลการด าเนิน
ตามตัวชี้วัด 

บรรลุ / ไม่
บรรลุ 

ข้อเสนอแนะ
เพ่ือการพัฒนา 

    3. เพื่อสรุปและ
ประเมินผล
แผนการจดั
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา          
ปีการศึกษา 2563 
และจัดท า
แผนการจดั
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา          
ปีการศึกษา 2564 

3. ร้อยละของผู้น า
นักศึกษาท่ีเข้าร่วม
ประชุมมีทักษะใน
การเขียนแผนงาน/
โครงการ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 

ผู้น านักศึกษา     
ที่เข้าร่วมประชุม
มีทักษะในการ
เขียนแผนงาน/
โครงการ ร้อยละ 
86.40 

บรรล ุ 3. ควรปรับ
ระยะเวลาใหม้ี
ความเหมาะสม
และชัดเจน 
เนื่องจากมี
ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมทาง
ระบบ Online 
ซึ่งไม่ทราบถึง
ปัญหาในห้อง
ส่ง อาจท าให้
เกิดความสับสน
และเบื่อหน่าย
ได ้

      4. แผนการจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา             
ปีการศึกษา 2564 
จ านวน 1 ฉบับ 

ผู้น านักศึกษา
ร่วมกันจัดท า 
(ร่าง) แผนการจัด
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา          
ปีการศึกษา 
2564 จ านวน     
1 ฉบับ 

บรรล ุ 4. ควรจัด
อบรมแบบ 
Onsite 
มากกว่า 
เนื่องจากมี
กิจกรรมทีต่้อง
ประชุมและฝึก
ปฏิบัติ 
นักศึกษา        
ที ่ประชุมทาง 
Online มีส่วน
ร่วมได้น้อย 

 
 (เอกสาร 1.5-4(15)) 
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จากผลการประเมินการจัดกิจกรรมและข้อเสนอแนะในการจัดกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษา 
ได้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวมาปรับปรุงการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ด าเนินการจัดในครั้งต่อไป ดังนี้ 

 
กิจกรรม 

ปีการศึกษา 2563 
ข้อเสนอแนะ 

การแก้ไขปรับปรุง 
ปีการศึกษา 2564 

โครงการเตรียมความพร้อม
นักศึกษาสู่ความเป็นเลิศทาง        
ด้านวชิาการและการใชช้ีวิตในรัว้
มหาวิทยาลยั 

1.ควรปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม
ให้นักศึกษาสามารถสื่อสารกับ
มหาวิทยาลยัระหว่างอบรมได้ 
 

1. จัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ 
แต่เป็นการ Live ผ่านสื่อ 
Youtube และ Facebook 
fanpage ของมหาวิทยาลัย      
เพ่ือเปิดช่องทางให้นักศึกษา
สามารถสอบถามขณะเข้าร่วม
กิจกรรมปฐมนิเทศออนไลน์ 

  2. ควรเชิญผู้มีชื่อเสียงหรือศิษย์เก่า
ที่ประสบความส าเร็จมาแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ เพื่อสร้างแรงบนัดาล
ใจให้แก่นักศึกษาใหม่ 

2. เชิญศิษย์เก่าผู้ประสบความส าเร็จ   
ในการประกอบอาชีพ มาแลกเปลีย่น
ประสบการณ์การเรียนและการท างาน 
เพื่อสร้างแรงบันดาลให้และแนะน า
แนวทางการเรียนและการใช้ชีวิต     
แก่นักศึกษาใหม่ 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.5-4(1) สรุปผลการจัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและการ

ใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย 
1.5-4(2) สรุปผลการจัดโครงการจิตอาสาเราท าความดีด้วยหัวใจเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาส       

วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 
1.5-4(3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเรียนรู้การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม "การจัดดอกไม้

ในงานพิธีกรรมและงานศานพิธี ศิลปะการผูกผ้าและจับจีบผ้า" 
1.5-4(4) สรุปผลการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู 
1.5-4(5) สรุปผลการจัดกิจกรรมพิธีมอบเข็มตราพระราชลัญจกรปีการศึกษา 2563  
1.5-4(6) สรุปผลการจัดโครงการบริจาคโลหิตเพื่อช่วยชีวิตเพ่ือนมนุษย์ 
1.5-4(7) สรุปผลการจัดโครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและ

ผู้อ่ืนภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเพ่ือน้อมร าลึก เนื่องในวันคล้าย     
วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 

1.5-4(8) สรุปผลการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษาหลักสูตร "วิศวกรสังคม (Social 
Engineer)" สู่การสร้างนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
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1.5-4(9) สรุปผลการจัดโครงการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัยให้กับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

1.5-4(10) สรุปผลการจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์           
หางนกยูงเกมส์ 2020 

1.5-4(11) สรุปผลการจัดกิจกรรมกีฬาประเพณีสานสัมพันธ์น้องพ่ีหอพักใน 
1.5-4(12) สรุปผลการจัดกิจกรรมเสียงทองบ้านนา อ าลาหอพัก 
1.5-4(13) สรุปผลการจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือความเป็นเลิศทางด้านวิชาชีพแก่นักศึกษา

ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน 
1.5-4(14) สรุปผลการจัดโครงการประชุมสัมมนาผู้น านักศึกษา ประจ าปี 2564 
1.5-4(15) ตารางสรุปผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 
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5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยกองพัฒนานักศึกษา ได้ด าเนินการสรุปผลการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษาตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 และน าเข้าที่ประชุมรองคณบดี
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและผู้รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 วาระที่ 
4.1 เพ่ือพิจารณาสรุปแลประเมินผลการแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

 

วัตถุประสงค์ของแผน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของแผน 
ผลการด าเนินการ บรรลุ/ไม่บรรลุ 

1. เพื่อส่งเสรมิการจดั
กิจกรรมให้นักศึกษา                   
มีคุณลักษณะบัณฑติ                  
ที่พึงประสงค์ "ดี เก่ง มีจิต
อาสา" 

1. ร้อยละของกิจกรรม          
ที่ด าเนินการตามแผน              
ที่ก าหนด ไม่น้อยกว่า 80 

ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
แผนที่ก าหนด จ านวน 13 
กิจกรรม คดิเป็นร้อยละ 
100 

บรรล ุ

 2. ร้อยละของตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของวัตถุประสงค์     
ที่ก าหนดในกิจกรรมต้องบรรล ุ
ไม่น้อยกว่า 80 ของจ านวน
ตัวช้ีวัดทั้งหมด 

ผลการประเมินตัวช้ีวัด
ความส าเร็จของ
วัตถุประสงค์ จ านวน 37 ตัว 
บรรลตุามตัวช้ีวัด จ านวน 
32 ตัว คิดเป็นร้อยละ 
86.49 

บรรล ุ

 3. จ านวนกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่ด าเนินการ ไม่น้อย
กว่า 5 กิจกรรม  
และต้องครอบคลุมประเภททั้ง   
5 ประเภท 

ด าเนินการจัดกิจกรรม
ครอบคลมุทั้ง  
5 ประเภท จ านวน 13 
กิจกรรม ดังนี ้

บรรล ุ

     3.1 กิจกรรมส่งเสรมิ
คุณลักษณะบณัฑติที่พึงประสงค ์

จ านวน 7 กิจกรรม 
  

     3.2 กิจกรรมกีฬาหรือการ
ส่งเสริมสุขภาพ 

จ านวน 2 กิจกรรม 
  

     3.3 กิจกรรมบ าเพญ็
ประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 

จ านวน 1 กิจกรรม 
  

     3.4 กิจกรรมเสรมิสร้าง
คุณธรรมและจรยิธรรม 

จ านวน 1 กิจกรรม 
  

     3.5 กิจกรรมส่งเสรมิศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 

จ านวน 2 กิจกรรม  
 
 
 
  



77 
 

วัตถุประสงค์ของแผน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของแผน 
ผลการด าเนินการ บรรลุ/ไม่บรรลุ 

2. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มี
คุณลักษณะบณัฑติที่พึง
ประสงค์ "ดี เก่ง มีจติอาสา" 

4. ค่าเฉลี่ยของผลการประเมิน
นักศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ไม่น้อยกว่า 3.51 

ผลการประเมินดา้น
คุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษา อยู่ระดับมากที่สุด 
คิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.81 

บรรล ุ

 5. จ านวนนักศึกษาท่ีได้รับ     
การยกย่องเชิดชูเป็นแบบอย่าง 
ระดับชาติ อย่างน้อย 3 คน 

นักศึกษาท่ีได้รับการยกย่อง
เชิดชูให้เป็นแบบอย่าง 
ระดับชาต ิจ านวน  
2 คน ได้แก่ 
1. นายกอบชัย  จันทร์ศรี
งาม ได้รับรางวัล จ านวน 3 
รางวัล ได้แก ่
- รางวัลพระราชทาน นิสิต/
นักศึกษาดีเด่นแห่งชาติ 
(ปริญญาตรี) ทางคณะ     
ครุศาสตร/์ศึกษาศาสตร์ 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 โดย
สภาคณบดีคณะครุศาสตร์/
ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย (วันท่ี 10 ส.ค. 63) 
- รางวัลเยาวชน คนสร้าง
ชาติ ครั้งที่ 4 ประจ าปี 
2563 สาขา เยาวชนผู้
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อ
พระพุทธศาสนา โดยชมรม
ปันน้ าใจ อุ่นไอรัก (วันท่ี 19 
ก.ย. 63) 
- รางวัลวัฒนคุณาธร รางวัล
ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อ
กระทรวงวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2563 ประเภทเด็ก
หรือเยาวชน โดยกระทรวง
วัฒนธรรม (วันท่ี 29 ก.ย. 
63) 
2. นายเฉลิมพล  ทองพา 
ได้รับรางวัล จ านวน 2 
รางวัล ได้แก ่

ไม่บรรล ุ
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วัตถุประสงค์ของแผน 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

ของแผน 
ผลการด าเนินการ บรรลุ/ไม่บรรลุ 

- รางวัลเด็กและเยาวชน
ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 
2563 สาขาศิลปวัฒนธรรม 
โดยกรมกิจการเด็กและ
เยาวชน (วันท่ี 7 ส.ค. 
2563) 
- รางวัลวัฒนคุณาธร รางวัล
ผู้ท าคุณประโยชน์ต่อ
กระทรวงวัฒนธรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ประเภทเด็กหรือ
เยาวชน โดยกระทรวง
วัฒนธรรม (วันท่ี 29 ก.ย. 
63) 

 
ที่ประชุมรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและผู้รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2564 

เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 วาระที่ 4.1 มีมติและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ดังนี้ 

1. จากผลการด าเนินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ปีการศึกษา 2563 พบว่า บรรลุตัวชี้วัด จ านวน 4 ข้อ ไม่บรรลุ จ านวน 1 ข้อ คือ จ านวนของ
นักศึกษาที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นแบบอย่าง จึงควรเพ่ิมโครงการเสริมสร้างด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่
นักศึกษา และควรส่งเสริมและสนับสนุนนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย เช่น สนับสนุนค่าจัดท า
เอกสาร ค่าเดินทาง  

2. ควรจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างาน       
เป็นทีม และทักษะการเป็นนวัตกร ให้แก่นักศึกษา 

3. ควรปรับรูปแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น จัดกิจกรรมในรูปแบบ 
onsite ควบคู่กับ online 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.5-5(1) สรุปผลการด าเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 
1.5-5(2) สรุปผลการประเมินนักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563 
1.5-5(3) หลักฐานการได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นแบบอย่างของนักศึกษา ปีการศึกษา 2563 
1.5-5(4) รายงานการประชุมรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและผู้รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา  

ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 7 มิถุนายน 2564 (วาระที่ 4.1) 
 



79 
 

6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยเครือข่ายงานกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ประกอบด้วย คณะกรรมการองค์การบริหารกิจกรรม คณะกรรมการสโมสรนักศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย 
คณะกรรมการหอพักนักศึกษา และกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกันจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา      
ปีการศึกษา 2564 ในโครงการประชุมสัมมนาผู้น านักศึกษา ประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564      
โดยน าข้อเสนอแนะจากการสรุปผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2563 มาประกอบการจัดท า
แผน 

 จากนั้น กองพัฒนานักศึกษาได้น าเสนอแผนดังกล่าวต่อที่ประชุมรองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและผู้รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 วาระที่ 4.2         
เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ ซึ่งที่ประชุมมีมติ เห็นชอบ แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 
2564 โดยเพ่ิมโครงการเสริมสร้างด้านคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา  เพ่ิมกิจกรรมส่งเสริมทักษะการคิด
วิเคราะห์ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการท างานเป็นทีม และทักษะการเป็นนวัตกรรม โดยร่วมกับคณะ/วิทยาลัย     
ในการด าเนินการ และปรับรูปแบบกิจกรรมให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์ 

(เอกสาร 1.5-6(1)-(1.5-6(2)) 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.5-6(1) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2564 
1.5-6(2) รายงานการประชุมรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและผู้รับผิดชอบงานกิจการนักศึกษา  

ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 7 มิถุนายน 2564 (วาระที่ 4.2) 
 
 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

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

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

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

ผลการด าเนินงาน 
1. มีการก าหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีการก าหนดนโยบายการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
พ.ศ. 2562 -2565 ดังนี้ 

1.1 มหาวิทยาลัย  (โดยงานวิชาการ)  ก าหนดนโยบายและสร้ างระบบกลไกการพัฒนา                    
ด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา ร่วมกับคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ              
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยน่าน และวิทยาลัย
นานาชาติ ซึ่งเป็นการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล (โดยคณะกรรมการการอุดมศึกษาเดิม) เรื่องนโยบาย   
การยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยฯ ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏอุตรดิตถ์เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาปริญญาตรี พ.ศ. 2562          
ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 12/2562        
ซึ่งก าหนดให้นักศึกษาทุกคนก่อนส าเร็จการศึกษาต้องมีผลคะแนนทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษเทียบเคียง
ระดับ CEFR สรุปได้ดังนี้  
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ระดับ CEFR หลักสูตร/คณะ หมายเหตุ 
B2 ภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ  

*หลักสูตรนานาชาติ            
ต้องมีผลทดสอบ TOEIC        
ระดับคะแนน 500 ด้วย 

B1 หลักสูตรอื่นๆ ในคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะ
เกษตรศาสตร์ และวิทยาลัยน่าน 

 

  
นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ ยังได้ร่วมสร้างระบบกลไกการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะ

การใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาดังนี้ 
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.6-1(1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
1.6-1(2) ผังระบบการส่งเสริมผังระบบการส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
 2. มีการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ จากการมีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงาน     
ที่เกี่ยวข้อง 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ซึ่งประกอบไปด้วย อธิการบดี    
รองอธิการบดี (งานวิชาการ) ผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา ผู้อ านวยการส านักศึกษาทั่วไป และคณบดี    
จากคณะต่างๆ (คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเกษตรศาสตร์ วิทยาลัยน่าน และวิทยาลัยนานาชาติ ) ร่วมกันจัดท า
แผนพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ภายใต้แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2562 – 2565 โดยอิงกรอบทิศทางแผนงานและยุทธศาสตร์
ต่างๆ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
3. แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
4. ประกาศคณะกรรมการการอุดมศึกษา เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ เกี่ยวกับสมรรถนะการสื่อสารด้านภาษา 
5. ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
6. แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
7. นโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษในสถาบันอุดมศึกษา ของคณะกรรมการ 
 การศึกษา 
8. นโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
อุตรดิตถ์ปีการศึกษา 2562 - 2565 
และจากมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ มอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบด าเนินการในปีการศึกษา 2563 ดังนี้  
1. มอบหมายวิทยาลัยนานาชาติก าหนดขั้นตอนการด าเนินการในการสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษ

ส าหรับนักศึกษา 
2. มอบส านักวิชาศึกษาท่ัวไปประสานคณะ วิทยาลัย เพ่ือจัดอบรมให้ความรู้ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษา 
3. กรณีนักศึกษาสอบไม่ผ่านเกณฑ์ข้ันต่ าที่ก าหนดมหาวิทยาลัยจะด าเนินการก าหนดมาตรการต่อไป 
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ส าหรับแผนการจัดกิจกรรมด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี            
ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยโดยส านักวิชาศึกษาทั่วไป ร่วมกับ คณะ/วิทยาลัย ร่วมจัดท าแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาดังนี้  

 
 

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

พ.ศ.2562-2565  
1.6-2(2) แผนปฏิบัติการ ด้านการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย     

ราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



84 
 

3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรงบประมาณและสิ่งสนับสนุนการด า เนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา          

ด้านภาษาอังกฤษดังนี้ 
  1. จัดท าห้อง เรียนเ พ่ือส่ ง เสริมการใช้ภาษาอังกฤษ ในลักษณะ  Common room                

ณ ห้อง URU English Home (ห้อง X Space) เพ่ือให้นักศึกษาทุกสาขาวิชาใช้บริการ 
  2. จัดหาและพัฒนาความร่วมมือกับสถาบันในต่างประเทศ เพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนา

ทักษะภาษาอ้งกฤษ 
  3. จัดสรรคอมพิวเตอร์จ านวน 60 เครื่อง ณ ศูนย์คอมพิวเตอร์และห้องสมุด เพ่ือใช้ในการ

สืบค้นข้อมูลและพัฒนาตนเอง รวมถึงจัดสรร/ให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ภาษาต่างประเทศ เช่น 
Science Direct, Springer Linkและ EBSCO  

  4. จัดสรรงบประมาณส าหรับปรับปรุงห้องเรียน smart classroom เพ่ือรองรับการจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ / การท ากิจกรรมออนไลน์ร่วมกับสถาบันในต่างประเทศ / การท ากิจกรรมเสริม
ทักษะต่างๆ จ านวน 13 ห้อง จ านวนงบประมาณ 13.5 ล้านบาท 

  5. จัดสรรงบประมาณส าหรับจัดท าโครงการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษ
ที่ 21 จ านวน 995,800 บาท 

  6. จัดสรรงบประมาณส าหรับจัดท าโครงการพัฒนาอาจารย์เพ่ือการออกแบบจัดการเรียน    
การสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (Outcome-based education (OBE) 
จ านวน 100,000 บาท 

  7. จัดสิ่งสนับสนุนการด าเนินงานส าหรับโครงการสหกิจศึกษานานาชาติ เพ่ือส่งเสริม          
ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการในต่างประเทศหรือในสถานประกอบการที่มีชาวต่างประเทศ 
เช่น จัดเจ้าหน้าที่ในการอ านวยความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการ จัดเจ้าหน้าที่        
ให้ค าปรึกษา เป็นต้น 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.6-3(1) รูปห้องเรียน URU English Home (ห้อง X Space)  
1.6-3(2) MOU กับ National Pingtung University, Taiwan 
1.6-3(3) รูปห้องคอมพิวเตอร์และเวปไซต์ของส านักวิทยบริการที่ ให้บริการด้าน ฐานข้อมูล

อิเล็กทรอนิกส์ภาษาต่างประเทศ 
1.6-3(4) รูปห้องเรียน Smart Classroom 
1.6-3(5) โครงการพัฒนาความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21  
1.6-3(6) โครงการพัฒนาอาจารย์เพ่ือการออกแบบจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาผลลัพธ์

การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ (Outcome-based education (OBE) 
1.6-3(7) ลิงค์เวปไซต์งานสหกิจศึกษานานาชาติ วิทยาลัยนานาชาติ 
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4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการน าผลจากการประเมิน            
มาปรับปรุงในปีถัดไป 
 มหาวิทยาลัยมีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมทักษะ
การใช้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ดังน ี้ 
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ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีการน าผลจากการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
1. ให้วิทยาลัยนานาชาติจัดทดสอบวัดระดับทุกเดือนทั้ง ในรูปแบบออนไลน์และออนไซต์                

เพ่ือเอ้ืออ านวยต่อนักศึกษาที่มีความต้องการที่หลากหลาย โดยแบบทดสอบยังคงเป็นแบบทดสอบที่เทียบเคียง
มาตรฐาน CEFR ได้  
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2. ปรับรูปแบบกิจกรรมและช่วงเวลาของการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษ
ในศตวรรษที่ 21 ให้เป็นรูปแบบการเรียนทางไกลและและบทเรียนออนไลน์เพ่ือสนองตอบความต้องการและ
สถานการณ ์

3. จัดสรรงบประมาณและจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการ
ใช้ภาษาอังกฤษของอาจารย์ และนักศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายและสามารถน ามาใช้ได้หลากหลาย เช่น      
ในการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ โดยสนับสนุนให้คณาจารย์ในหลักสูตรต่างๆ ได้เข้าร่วมกิจกรรม   
ให้มากขึ้น  

4. ออกแบบกิจกรรมที่มุ่งพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ ให้ตอบสนองต่อความต้องการ/
ความจ าเป็นของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม (ไม่ใช่เพียงแค่เน้นการท าแบบทดสอบวัดระดับให้ผ่านอย่างเดียว) โดยให้
มีการบูรณาการในรายวิชาต่างๆ ให้มากขึ้น 

5. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีโอกาสใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น เช่น โครงการแลกเปลี่ยน
นักศึกษาในต่างประเทศ 

6. จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนโครงการ/กิจกรรม ด้านการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ           
อย่างต่อเนื่อง 

7. จัดโครงการ/กิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ให้มีสมรรถนะการออกแบบกิจกรรมและ
สมรรถนะทางการสอนและการวัดประเมินผลและการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะ/
สมรรถนะทางภาษาอังกฤษ 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
  1.6-4(1) ผลการด าเนินงานและการประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมายตามแผนปฏิบัติการ 
ด้านการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
  1.6-4(2) แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัย     
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายท่ีเข้าสอบ 

 มหาวิทยาลัยมีการจัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย  โดยใช้โปรแกรม        
ที่สามารถเทียบเคียงผลการสอบกับระดับความสามารถตามกรอบอ้างอิง CEFR ตลอดปีการศึกษา 2563 
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ที ่ คณะ 

จ านวน
นักศึกษา

ชั้นปี
สุดท้าย
ของปี

การศึกษา 
2563 
(คน) 

จ านวน   
ผู้เข้าสอบ 

(คน) 

ร้อยละ
ของ

นักศึกษา
ชั้นปี

สุดท้ายท่ี
เข้าสอบ
ต้องไม่

น้อยกว่า
ร้อยละ 20 
(ร้อยละ) 

จ านวน     
ผู้เข้าสอบ   
ที่มีระดับ

คะแนน B1 
ขึ้นไป 
(คน) 

ร้อยละ
ของ

จ านวน    
ผู้เข้าสอบ
ที่มีระดับ
คะแนน 

B1 ขึ้นไป 
(ร้อยละ) 

1 เกษตรศาสตร์ 39 29 74.36 26 89.66 
2 ครุศาสตร์ 700 599 85.57 580 96.83 
3 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 146 75 51.37 68 90.67 
4 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 388 269 69.33 244 90.71 
5 วิทยาการจัดการ 244 173 70.90 166 95.95 
6 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 164 131 79.88 126 96.18 
7 วิทยาลัยนานาชาติ 31 22 70.97 22 100.00 
8 วิทยาลัยน่าน 54 45 83.33 44 97.78 

รวม 1,766 1,343 76.05 1,276 95.01 
 
 จากตารางพบว่า นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของปีการศึกษา 2563 มีจ านวน 1,766 คน ผู้เข้าสอบวัด
ความรู้ภาษาอังกฤษมีจ านวน 1,343 คน คิดเป็นร้อยละ 76.05 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ โดยมี
จ านวนผู้เข้าสอบที่มีระดับคะแนน B1 ขึ้นไป จ านวน 1,276 คน คิดเป็นร้อยละ 95.01 ของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายที่เข้าสอบ ซึ่งเกินร้อยละ 50 ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.6-5(1) ข้อมูลผู้เข้าสอบ URUIC-Test นักศึกษารหัส 2560 
 

 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

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

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

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

 
ผลการด าเนินงาน 

1. มีการก าหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล 
 มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถ
ด้านดิจิทัล ดังต่อไปนี้  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะ        
ด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการบริหาร     
การจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัล และคณะกรรมการด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะ
และทักษะดิจิทัล เพ่ือร่วมกันก าหนดนโยบาย ระบบกลไกและจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพและบังเกิดผลดี                
ต่อมหาวิทยาลัย (เอกสาร 1.7-1(1)) และมีประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การทดสอบสมรรถนะ
และทักษะด้านดิจิทัล ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี  เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้มีความสามารถด้านดิจิทัล ในการสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่างชาญฉลาด และยังเป็นการพัฒนานักศึกษาให้มีทักษะการเรียนรู้ ตามคุณลักษณะประชากร          
ในศตวรรษที่ 21 ตามมติที่ประชุมกรรมการบริหารงานวิชาการครั้งที่ 2/2563 วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 
(เอกสาร 1.7-1(2)) 
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.7-1(1) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะ

และทักษะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
1.7-1(2) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
2. จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล จากการมีส่วนร่วมของคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2563 – 2567 จากการมีส่วนร่วมของ 6 คณะ 2 
วิทยาลัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าและสนับสนุนมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามแผนการพัฒนาเชิงรุกและ
แผนพัฒนาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ด้านการพัฒนานักศึกษา ผ่านความเห็นชอบจาก       
ที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 4 มิถุนายน 2563 และที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 
วันที่ 6 มิถุนายน 2563 (เอกสาร 1.7-2(1)) 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนปฏิบัติการรายปี คือ แผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.7-2(1) แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ระยะ 5 ปี         

(พ.ศ. 2563 -2567) 
1.7-2(2) รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 4 มิถุนายน 2563 
1.7-2(3) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 6/2563 วันที่ 6 มิถุนายน 2563 
1.7-2(4) แผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ประจ าปีงบประมาณ         

พ.ศ.2563 
 
3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล 

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

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.7-3(1) รายงานประจ าปี 2563 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการน าผลจากการประเมินมา
ปรับปรุงในปีถัดไป 

มหาวิทยาลัยมีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ดังนี้ 
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ทั้งนี้มหาวิทยาลัยมีการน าผลจากการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานในปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการในการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
2. ประชุมคณะกรรมการพิจารณาการก าหนดแนวนโยบาย ทิศทาง และระบบกลไกในการพัฒนา                     

สมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษา 
3. จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพ่ือน าไปสู่การด าเนินงาน

ตามแผน แนวนโยบาย ทิศทาง และระบบกลไกในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา 
4. ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ร่วมกับ             

การด าเนินงานตามแผน แนวนโยบาย ทิศทาง และระบบกลไกในการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
ของนักศึกษา โดยการประกาศแจ้งไปยังหลักสูตรสาขาวิชา, คณะและวิทยาลัยที่สังกัด 

5. จัดสรรงบประมาณตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
6. จัดหาโปรแกรมชุดข้อสอบส าหรับการทดสอบมาตรฐานความรู้ด้านดิจิทัล โดยการพัฒนาระบบ

และแบบทดสอบมาตรฐานความรู้ด้านดิจิทัล ตามการเทียบเคียงผลกับ RU Baseline และ The Internet 
and Computing Core Certificate (IC3) 

7. พัฒนา/ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาการศึกษาทั่วไป ให้มีเนื้อหาด้านสมรรถนะ
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และทักษะด้านดิจิทัลในหลักสูตรและหลักสูตรสาขาวิชา 
8. พัฒนา/สรรหาบุคลากรผู้สอนหรือวิทยากรฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาด้านสมรรถนะและทักษะ

ด้านดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมหรือโครงการเพ่ือการพัฒนาสมรรถนะและทักษะ                  
ด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษา 

9. ด าเนินการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษา    
9.1 จัดการเรียนการสอนในรายวิชาทักษะด้านดิจิทัลในหลักสูตร และการอบรมหลักสูตรทักษะ 

ด้านดิจิทัลระยะสั้น 
9.2 จัดกิจกรรมส่งเสริมในการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษาเพ่ือให้เกิดการเรียนรู้       

โดยเน้นให้ผู้เรียนได้รู้เท่าทันเทคโนโลยี 
9.3 จัดหาสื่อ นวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ สิ่งแวดล้อม และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาทักษะ 

ด้านดิจิทัลของนักศึกษา 
10. ทดสอบวัดระดับทักษะด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษา ด าเนินงานโดยส านักวิทยบริการและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
11. แจ้งผลการทดสอบวัดระดับทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษาไปยังหลักสูตรสาขาวิชา , คณะและ

วิทยาลัยที่สังกัด 
12. รายงานและประเมินความส าเร็จของแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ ์
13. ปรับปรุง/พัฒนาแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.7-4(1) ผลกา รด า เ นิ น ง านและกา รประ เ มิ น คว ามส า เ ร็ จ ต ามตั ว ชี้ วั ด แล ะ เป้ า หม าย                                                         

ตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
1.7-4(2) แผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.

2563 
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 5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า หรือตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 มหาวิทยาลัยมีการจัดสอบวัดความรู้ทักษะดิจิทัลให้กับนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย โดยใช้โปรแกรม 
Digital Literacy Baseline ในการทดสอบ  

ที ่ คณะ 

จ านวน
นักศึกษา

ชั้นปี
สุดท้าย
ของปี

การศึกษา 
2563 
(คน) 

จ านวน    
ผู้เข้าสอบ 

(คน) 

ร้อยละ
ของ

นักศึกษา
ชั้นปี

สุดท้ายท่ี
เข้าสอบ
ต้องไม่

น้อยกว่า
ร้อยละ 50 
(ร้อยละ) 

จ านวน     
ผู้เข้าสอบ   
ที่มีระดับ 
IC3 หรือ
เทียบเท่า  

ขึ้นไป 
(คน) 

ร้อยละ
ของ

จ านวน    
ผู้เข้าสอบ
ที่มีระดับ 
IC3 หรือ
เทียบเท่า  

ขึ้นไป 
(ร้อยละ) 

1 คณะเกษตรศาสตร์ 39 25 64.10 4 16.00 
2 คณะครุศาสตร์ 700 615 87.86 611 99.35 
3 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 146 115 78.77 45 39.13 

4 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 388 134 34.54 118 88.06 

5 คณะวิทยาการจัดการ 244 144 59.02 80 55.56 
6 คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
164 

150 91.46 93 62.00 
7 วิทยาลัยนานาชาติ 31 15 48.39 9 60.00 
8 วิทยาลัยน่าน 54 41 75.93 22 53.66 

รวม 1,766 1,239 70.16 982 79.26 
 
 จากตารางพบว่า นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของปีการศึกษา 2563 มีจ านวน 1,766 คน ผู้เข้าสอบวัด
ความรู้ทักษะดิจิทัลมีจ านวน 1,239 คน คิดเป็นร้อยละ 70.16 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ โดยมี
จ านวนผู้เข้าสอบที่มีระดับ IC3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป จ านวน 982 คน คิดเป็นร้อยละ 79.26 ของนักศึกษาชั้นปี
สุดท้ายที่เข้าสอบ ซึ่งเกินร้อยละ 50 ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.7-5(1) ข้อมูลผู้เข้าสอบ Digital Literacy Baseline นักศึกษารหัส 2560 
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สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5 ข้อ 1, 2, 3, 5 บรรลุ 4 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8  ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์  
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เท่ากับ ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินร้อยละของหลักสูตร          
ที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของทุกคณะ 
สูตรการค านวณ 

คะแนนท่ีได้ = 
 ผลรวมคะแนนประเมินในระดับคณะ 

 
 จ านวนคณะทั้งหมดในมหาวิทยาลยั 

 
ผลการด าเนินงาน 

คณะ 

จ านวน
หลักสูตร       
ที่ น.ศ.        

มีส่วนร่วม    
ในการสร้าง
นวัตกรรม 

จ านวน
หลักสูตร 

ผลประเมิน 

1. เกษตรศาสตร์ 2 2 5 
2. ครุศาสตร์ 8 20 2 
3. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6 10 3 
4. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 12 12 5 
5. วิทยาการจัดการ 4 9 2.22 
6. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 9 12 3.75 
7. วิทยาลัยนานาชาติ 1 2 2.50 
8. วิทยาลัยน่าน 2 2 5 

รวม 28.47 
จ านวนคณะทั้งหมด 8 

คะแนนที่ได ้ 3.56 
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ข้อมูลประกอบ  
คณะเกษตรศาสตร์ 

ที ่ หลักสูตร ชื่อนวัตกรรม ชื่อนักศกึษา 
การมีส่วนร่วม   
ของนักศกึษา 

ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

1 หลักสตูรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต

บัณฑิต 

สาขาวิชา
เกษตรศาสตร ์

1.ชุดก าจัดก๊าซ

ไฮโดรเจนซลัไฟด์ 

(Hydrogen sulfide) 

ในก๊าซชีวภาพส าหรับ

เกษตรกรรายย่อย 

 

 

 

 

 

 

 

2. ผลิตธาตุอาหารพืช 

2 ผลิตภณัฑ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-นายวิทวัส  
อาจสุธรรม  
-นายภาณุวัฒน์  
พรหมจันทร์  
-นายนพรัตน์  
วงศ์มุด 
 
 
 
 
 
 
 
-นางสาวศิริรักษ์  
แววอาราม 
-นางสาวปณิดา  
พุ่มจีน 
-นางสาวกุสุมา  
เพ็ชรเอี่ยม 
-นางสาวอรอุมา  
ขันตีมิตร 
-นายรัชพงษ์  
อินป้อม 
-นางสาวณัฐวดี 
รอบคอบ 
-นายณัฐวุฒิ  
ทองแห้ว 
-นายปวริศ  
มาด ี
-นายพีรภาส  
เหรียญเจริญ 
 
 
 
 

บูรณาการการเรียน
การสอนกับรายวิชา : 
ปัญหาพิเศษเกษตร  
หัวข้อ การทดสอบ
ประสิทธิภาพของชุด
ก าจัดก๊าซ
ไฮโดรเจนซลัไฟด์ใน
ก๊าซชีวภาพส าหรับ
ฟาร์มสุกรบ้านบุญ
แจ่ม ต าบลน้ าเลา 
อ าเภอร้องกวาง 
จังหวัดแพร ่
 
นักศึกษาท่ีเรียนวิชา 
ปฐพีวิทยา และ การ
วิจัยพื้นฐานทาง
วิทยาศาสตร์เกษตร 
เข้ามามสี่วนร่วมใน
ขั้นตอนของการ
วิเคราะห์อาการขาด
ธาตุอาหารของพืช
คัดเลือกแหล่งของ
ธาตุอาหารที่ควร
น ามาใช้ในการผลติ 
การออกแบบและ
ก าหนดสดัส่วนของ
ธาตุอาหารโดยใช้
ความรู้พื้นฐานเรื่อง 
ปริมาณสารสมัพันธ์
และความเข้มข้นของ
สาร มาใช้ในการ
พัฒนานวัตกรรม 
 
 
 

ประชาชนบ้านบุญ
แจ่ม ม.1 ต าบลน้ าเลา 
อ าเภอร้องกวาง 
จังหวัดแพร่ 110 
ครัวเรือน 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกษตรกร อ าเภอ     
ฟากท่า 100 คน 
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ที ่ หลักสูตร ชื่อนวัตกรรม ชื่อนักศกึษา 
การมีส่วนร่วม   
ของนักศกึษา 

ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

3. Application U-

Fer ใน Google play 

store แอพพลิเคชัน

แนะน าการใส่ปุย๋

ส าหรับพืชอัตลักษณ์

จังหวัดอุตรดติถ ์

-นางสาวภัคจิรา  
โหมดพันธ์  
-นางสาวภรณ์ชนก 
แสงทอง  
-นางสาวอ้อย  
สีโคตร  
-นางสาวลัดดาวัลย์ 
เมืองมูล 
-นายธนดล  
แสวงลาภ  

การพัฒนา
แอพพลิเคชั่น ได้รับ
ข้อมูลส่วนหน่ึงจาก
ผลงานวิจัยร่วมกับ
นักศึกษาในรายวิชา
ปัญหาพิเศษ เรื่อง ผล
ของการตัดแต่งกิ่ง
และการจัดการธาตุ
อาหารพืชที่มีต่อ
ปริมาณและคุณภาพ
ผลผลติของมะม่วงหิม
พานต์ พันธุ์ศิริชัย 25 
ในเขตพื้นท่ีเพาะปลูก
อ าเภอน้ าปาด จังหวัด
อุตรดิตถ์ โดย นายธน
ดล แสวงลาภ 

เกษตรกรผู้เพาะปลูก
สับปะรดห้วยมุ่น 
ทุเรียนหลงลับแล
อุตรดิถต์ ทุเรียนหลิน
ลับแลอุตรดติถ์ และ
มะม่วงหิมพานต์      
ที่ดาวน์โหลด
แอพพลิเคชั่น 

2 หลักสตูร

วิทยาศาสตร์

บัณฑิตบณัฑติ  

สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี

การอาหาร 

1 การพัฒนาระบบ

นิเวศเพื่อสร้าง

ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

(Entrepreneurial 

Ecosystem 

Development)    

“หมูยอดีจัง” 

 

-นางสาวพรกมล   
จันรูณ 
-นางสาวชญาณี   
โตบ ารุง 

อาจารย์และนักศึกษา
น ามาพัฒนางานวิจัย
ในห้องปฏิบัติการและ
ขยายผลต่อยอดสู่
ผู้ประกอบการธุรกิจ
อาหาร 

ผู้ประกอบการรุ่นใหม ่
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คณะครุศาสตร ์

ที ่ หลักสูตร ชื่อนวัตกรรม ชื่อนักศกึษา 
การมีส่วนร่วม   
ของนักศกึษา 

ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

1 การศึกษา
ปฐมวัย 

สนุกคิดประดิษฐ์ของ
เล่นกล้องส่องทางไกล 
 

น.ส.นันทิพร  ภูมดิ ี -ออกแบบและ
วิเคราะห์ข้อมูล 
-ร่วมลงมือสร้างกล้อง
ส่องทางไกลของเล่น 

โรงเรียนป่าขนุนเจรญิ
วิทยา 

2 เทคโนโลยีและ
คอมพิวเตอร ์

การสร้างสื่อ
มัลติมีเดียวิชาการ
ออกแบบและ
เทคโนโลยีเรื่อง 
ระบบเทคโนโลยี
ส าหรับนัดเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 
โรงเรียนสูงเม่นชนูป
ถัมภ์ จังหวัดแพร่ 
 

น.ส.ชนนิกานต์  
จริตงาม 

-ร่วมเก็บข้อมูลโดย
การลงพื้นที่เป้าหมาย  
-ร่วมออกแบบระบบ   
ที่เหมาะสมกับ
กลุ่มเป้าหมาย 

โรงเรียนสูงเม่น 
ชนูปถัมภ์ 

3 ภาษา 
ต่างประเทศ  
(จีน/เกาหลี) 

การพัฒนาทักษะ   
การออกเสียง
ตัวสะกด นีอึน และ   
รีอึล โดยใช้สื่อจ าลอง
การออกเสียง ส าหรับ
นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2/5 
โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ 
ปทุมธานี 
 

น.ส.อาทิตะวัน   
จิตรแจ้ง 

-ร่วมออกแบบและ
สร้างสื่อจ าลอง      
การออกเสียงผ่าน
โปรแกรมส าเร็จรูป 

โรงเรียนเตรียม
อุดมศึกษาพัฒนาการ 
ปทุมธาน ี

การพัฒนาทักษะ  
การจ าค าศัพท์
ภาษาจีนหมวดผลไม้ 
โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย 
ส าหรับนักเรียนช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 3/2  
  
 
 
 
 

น.ส.ศุภรดา  ไหลทา -ร่วมออกแบบและ
ร่วมด าเนินการวีดโีอ
ค าศัพท์ส าหรับเด็ก 
รวมถึงการตดัต่อวีดีโอ
และถ่ายท าวีดโีอ
ส าหรับการจ าค าศัพท์ 

โรงเรียนองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด
แพร่ 
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ที ่ หลักสูตร ชื่อนวัตกรรม ชื่อนักศกึษา 
การมีส่วนร่วม   
ของนักศกึษา 

ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

4 นาฏศิลป ์ การแสดงชุด เยือน
ศิลป์ถิ่นท่าเหนือ 

น.ส.ศิริพร ผันเขียว 
น.ส.อนุสรา  ทองงาม 
น.ส.นิศารตัน์ ค าเอื้อ 
 

-ร่วมออกแบบและ
ร่วมออกแบบท่าร า  
ในการแสดงชุดเยือน
ศิลป์ถิ่นท่าเหนือ 
-เป็นผู้ร่วมเผยแพร่
โดยเป็นผู้แสดงในการ
แสดงชุดดังกล่าว 

โรงเรียนท่าปลา
ประชาอุทิศ 

5 คณิตศาสตร ์ การออกแบบและ
พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้คณิตศาสตร์  
ช้ันประถมศึกษาปีที่ 
5 ที่สอดคล้องกับ
บริบทและความ
ต้องการของโรงเรียน
บ้านเด่นเหล็ก อ าเภอ
น้ าปาด จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

นายกรกช สุทธาพันธุ์ -ร่วมลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูล รวมถึงการ
วิเคราะห์ข้อมูล     
เพื่อด าเนินการ
ออกแบบนวัตกรรม 
-ร่วมน านวัตกรรม    
ไปเผยแพร่ให้กับ
ชุมชน 

โรงเรียนเทศบาลวัด
คลองโพธิ ์

6 สังคมศึกษา การพัฒนาหนังสือ
อ่านเพิ่มเติมกลุ่ม
สาระการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สาระการ
เรียนรู้ประวัติศาสตร์ 
เรื่อง อารยธรรม
โบราณ ส าหรับ
นักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

น.ส.นุชวรา โพสม -ร่วมออกแบบและ
ด าเนินการสร้าง      
E-Book เรื่อง      
อารยธรรมโบราณ 
ผ่านโปรแกรม
ส าเรจ็รูป 
 

โรงเรียนมัธยมศึกษา
เทศบาลเมืองสวรรค
โลก 

การสร้างบทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง 
เศรษฐกิจพอเพียงกับ
การประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน 
ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนม่วงไข่พิทยา
คม อ าเภอหนองม่วง
ไข่ จังหวัดแพร่ 

นายบวรนันท์  ค าแจ ้ -ร่วมออกแบบและ
ด าเนินการสร้าง
บทเรียน
อิเล็กทรอนิกส์       
ผ่านโปรแกรม
ส าเรจ็รูป 
 

โรงเรียนม่วงไข่   
พิทยาคม 
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ที ่ หลักสูตร ชื่อนวัตกรรม ชื่อนักศกึษา 
การมีส่วนร่วม   
ของนักศกึษา 

ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

7 วิทยาศาสตร์  
(ฟิสิกส์ เคมี 
ชีววิทยา) 

การศึกษา
ประสิทธิภาพของชุด
กิจกรรมการเรียนรู้
วิชาฟิสิกส์ร่วมกับของ
เล่นภูมิปัญญาไทย 
เรื่อง การเคลื่อนที่
แบบโพรเจคโทล์ 
ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

น.ส.กนิษฐา ก้อนทอง -ร่วมออกแบรูปแบบ
การวิจัยจากข้อมลู    
ที่ได้ท าการส ารวจ
และวิเคราะห์แล้ว 
-ร่วมด าเนินการสร้าง
ชุดกิจกรรมจ านวน    
4 ชุด 

โรงเรียนพิชัย 

8 ภาษาไทย ชุดการสอนเพื่อ
พัฒนาทักษะการอ่าน
ออกเสียงท านอง
เสนาะ โดยใช้ท านอง
เพลงไทยร่วมสมัย 
ส าหรับนักเรียนช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 2 
โรงเรียนนาหมื่น
พิทยาคม อ าเภอ    
นาหมื่น จังหวัดน่าน 

น.ส.ยอดเพชร 
สุรินทร์ปา 

-ร่วมด าเนินการ     
เก็บข้อมูลเพื่อท าการ
วิเคราะห์และออกแบบ 
-ร่วมแต่งบท        
อ่านท านองเสนาะ 

โรงเรียนนาหมื่น
พิทยาคม 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ที ่ หลักสูตร ชื่อนวัตกรรม ชื่อนักศกึษา 
การมีส่วนร่วม   
ของนักศกึษา 

ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

1 หลักสตูร
เทคโนโลยี
บัณฑิต 
สาขาวิชา
เทคโนโลยี
ส ารวจและ   
ภูมิสารสนเทศ 

การพัฒนารูปแบบ
ฐานข้อมูลเชิงพื้นที่
และการวเิคราะห์
ข้อมูล ด้วยระบบ
สารสนเทศภมูิศาสตร์ 
ส าหรับการจัดการ
สาธารณูปโภคของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

นางสาวรวิกานต์  
วงค์คม 
นางสาวจีระนันท์  
วันวิเศษ 
นางสาวมณฑิรา  
เอกจิตร 
นางสาวแสงจันทร์  
ใจค ามา 

ลงพื้นที่เพ่ือส ารวจ
สาธารณูปโภคของ
ท้องถิ่นในด้านต่างๆ 
ไม่ว่าจะเป็นสถานท่ี   
ที่ใช้ในการบ ารุง
ศิลปะวัฒนธรรมตา่งๆ 
เช่น วัด ศูนย์การ
เรียนรูต้่างๆ ร่วมกับ
คนในชุมชน โดยใช้
องค์ความรู้และทักษะ
ทางด้านการส ารวจ 
การใช้ GPS การอ่าน
แผนที่และการตีความ
แผนที่ และทักษะใน
การจัดท าฐานข้อมลู
ส าหรับการจัดการ
สาธารณูปโภคของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นน าสู่การใช้
ประโยชน์จริง 

ต าบลแม่พลู  
อ าเภอลับแล  
จ.อุตรดติถ ์

2 หลักสตูร
วิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา
วิศวกรรมโลจิ
สติกส ์

การศึกษาเวลา
มาตรฐานการผติ
ช้ินส่วนเฟอร์นิเจอรไ์ม้ 
กรณีศึกษา ห้าง
หุ้นส่วนจ ากัด เจริญ
มงคลเฟอร์นิเจอร ์

นายวีรชัย เถาวัล 
นางสาวทรัพย์ไพลิน 
รวมกลาง 
นางสาวจารุวรรณ มูล
เฉลิม  
นายธวัชชัย น้าใจมั่น 

ร่วมลงพื้นที่เก็บข้อมลู 
สัมภาษณส์ถาน
ประกอบการเกี่ยวกับ
ปัญหาและข้อมูล      
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อน าไป
ออกแบบการวิจัยและ
วิเคราะห์ข้อมูล  
เมื่อด าเนินงานวิจัย
เสร็จแล้ว คณะท างาน
จะได้น าเอกสารสรุป
ผลการวิจัยเสนอต่อ
สถานประกอบการ
เพื่อพิจารณาและ
ด าเนินการตาม
แนวทางที่ได้
เสนอแนะต่อไป 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด 
เจริญมงคล
เฟอร์นิเจอร ์
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ที ่ หลักสูตร ชื่อนวัตกรรม ชื่อนักศกึษา 
การมีส่วนร่วม   
ของนักศกึษา 

ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

3 หลักสตูร
เทคโนโลยี
บัณฑิต 
สาขาวิชา
เทคโนโลยีอุต
สาหการ 

การใช้ประโยชน์และ
เพิ่มพูนมูลค่าให้กับใบ
และเหง้าสับปะรด 
กรณีศึกษากลุ่มผู้ปลูก
สับปะรดห้วยมุ่น อ.
น้ าปาด จ.อุตรดิตถ ์

นายณัฐพล  
อินฟากท่า 
นายประสงค์  
หาญเสมอ 
นายพัชรพล อินติ๊บ 

-ร่วมลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูล 
-ศึกษาปัญหาและ
ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
น าไปออกแบบการ
วิจัยและวิเคราะห์
ข้อมูล 

กลุ่มผู้ปลูกสับปะรด
ห้วยมุ่น อ.น้ าปาด  
จ.อุตรดติถ ์

4 หลักสตูร
วิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา
วิศวกรรมการ
จัด
การพลังงาน 

Dr. Barrier: แอป
พลิเคชันช่วยติดสินใจ
ชิงเผาเพื่อลดการเกิด
ไฟป่า 

นายฤทธิเกียรติ  
แก้วสง่า 

-ร่วมลงพื้นที่เก็บ
ข้อมูล 
-ศึกษาผลกระทบ   
จากมลพิษ PM 2.5  
-ร่วมออกแบบ
แอปพลิเคชั่น 

ต าบลผาเลือด อ าเภอ
ท่าปลา  
จ.อุตรดติถ ์

5 หลักสตูร
เทคโนโลยี
บัณฑิต 
สาขาวิชา
เทคโนโลยี
ไฟฟ้า 

การถ่ายทอด
นวัตกรรมเทคโนโลยี
ไฟฟ้าเครื่องปิดผนึก
บรรจภุัณฑ์พลาสติก
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ
ในกระบวนการผลิต
ถั่วลิสงส าหรับกลุม่
แปรรูปถั่วลสิง ต าบล
น้ าริด จังหวัด
อุตรดิตถ ์

นายพงศกร อับนาค 
นายพนม ขอบเงิน 
นายพัทธนันท์  
กลเรยีน 
นายภัทรชัย มาซิว 
นายภาสกร ทาวงศ์ 

-ร่วมออกแบบเครื่อง
ปิดผนึกบรรจุภณัฑ์
พลาสติก 
-ถ่ายทอดนวัตกรรม
เทคโนโลยีไฟฟ้า
เครื่องปิดผนึกบรรจุ
ภัณฑ์พลาสติกให้กับ
ชาวบ้าน 

กลุ่มแปรรูปถั่วลสิง   
ต.น้ าริด อ.เมือง  
จ.อุตรดติถ ์

6 หลักสตูร
วิศวกรรม
ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา
วิศวกรรม
คอมพิวเตอร ์

การพัฒนาคุณภาพ
วัตถุดิบและ
กระบวนการผลติ
ผลิตภณัฑ์ยาหม่อง 
น้ ามันวาน 108 กลุ่ม
แปรรูปสมุนไพร ม.6 
ต.บ้านด่านนาขาม    
อ.เมือง จ.อุตรดติถ ์

นายทยากร  
ทานะขันธ ์

-ร่วมออกแบบเครื่อง
ผลิตผลิตภณัฑ์ยา
หม่อง 

กลุ่มแปรรูปสมุนไพร 
ม.6 ต.บ้านด่าน      
นาขาม อ.เมือง  
จ.อุตรดติถ ์
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คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ที ่ หลักสูตร ชื่อนวัตกรรม ชื่อนักศึกษา 
การมีส่วนร่วมของ

นักศึกษา 
ผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์ 

1 การท่องเที่ยว โครงการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างมี
ส่วนร่วมบ้านหาดสองแคว
ด้วยนวัตกรรมแผนท่ี
ออนไลน์และจิตรกรรม
สร้างสรรค์ ต.หาดสองแคว 
อ.ตรอน  จ.อุตรดิตถ ์

1.น.ส.สร้อยฟ้า  
หาญครฑุ 
2.น.ส.ปวีณา มานพกาวี 
3.น.ส.บุษบา ถาวนา 
4.น.ส.วาสติา  สนแย้ม 
5.น.ส.ชญานิศ ทองชมภ ู
6.น.ส.พัชรพร  สลีาลาด 

ประชุมสังเคราะห์เพื่อ
ค้นหาศักยภาพแหล่ง
ท่องเที่ยว จัดท าตาราง
ก าหนดเส้นทางการ
ท่องเที่ยวในรูปแบบ
ต่างๆ พร้อมก าหนด
ต าแหน่งพิกัดที่จะปัก
หมุดหมายบนแผนที่
ออนไลน์ด้วย
กระบวนการมีส่วนร่วม 

อบต.หาดสองแคว 
 

2 ศิลปกรรม 1.ประติมากรรมนูนสูงท้าว
เวสวัณ 
2.ประติมากรรมนูนสูงท้าว
ราหูอมจันทร ์
3.เครื่องประดับประดับ
ประเภทเบญจรงค์ ชุด    
ลายขอ 
4.เครื่องประดับประดับ
ประเภทเบญจรงค์ ชุด ลาย
ซิ่นเมืองลับแล  
5.ผลการทดลองเนื้อดิน
บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.
อุตรดิตถ ์

1.นายพงศกร พาอ่อน 
2.น.ส.ปพิชญา  
เกิดผาสุข 

1.ร่วมพัฒนาโครงการ 
2.ระดมความคิด
เกี่ยวกับการออกแบบ
ด าเนินงาน 
3. ร่วมปฏิบัติงานกับ
ชุมชน 
4.ร่วมถ่ายทอด
เทคโนโลย ี
5.น าเสนอผลงานต่อท่ี
คณะกรรมการและที่
ประชุมระดับ
มหาวิทยาลยั 

รายการที่ 1-2
ผู้ประกอบการร้าน
สมคิดเหล็กน้ าพี้     
ต.น้ าพี้ อ.ทองแสน
ขัน จ.อุตรดิตถ ์
รายการที่ 3-4
ผู้ประกอบการร้าน
อนุสรณเ์บญจรงค์   
ต.วังกะพี้ อ.เมือง    
จ.อุตรดติถ ์
รายการที่ 5 กลุ่ม
สหกรณ์บ้านหม้อ    
ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย   
จ.อุตรดติถ ์

3 ภาษาไทย โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู
องค์ความรู้ต านานเล่าขาน
เมืองทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดติถ์เพื่อน าไปสู่
การท่องเที่ยว 

1.นายก่อการ    
หมื่นไมตรี 
2.น.ส.ณิชกานต์   
ภุมมาพันธ ์
3.นายรามินทร์   
ป้อมเขต 
4.น.ส.สิริยากร   
เทียบชัย 
5.นายปิยะพงศ์   
หล้าแดง 
6.นางสาวลลิตา  
ท้าวบุญส่ง 

รวบรวมข้อมลูพื้นฐาน
ต่างๆ ทวนสอบข้อมูล 
น าเสนอต านาพิธีกรรม 
ความเชื่อวัฒนธรรม 
ประเพณีทุ่งยั้ง และ
น าเสนอองค์ความรู้
ผ่านสื่อ  V-log ให้
ข้อมูลการท่องเที่ยว 

อบต.ทุ่งยั้ง 
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ที ่ หลักสูตร ชื่อนวัตกรรม ชื่อนักศึกษา 
การมีส่วนร่วมของ

นักศึกษา 
ผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์ 

4 ภาษาอังกฤษ โครงการสร้างสื่อการ
ท่องเที่ยว ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษเพื่อ
พัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน บ้านนาต้นจั่น       
ต.บ้านตึก อ.ศรสีัชนาลัย   
จ.สุโขทัย 

1.น.ส.จิราภา  
วิทยาดีมาก 
2.น.ส.จิรภิญญา  
อินทะจันทร์ 

ร่วมออกแบบจุดหมาย
ตาและสื่อในการเข้าถึง
เพื่อความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยวท้ังชาว
ไทยและชาวต่างชาติ
ให้สามารถเข้าสู่ชุมชน
บ้านนาต้นจั่นได้ง่าย
สร้างรายได้ให้กับ
ชุมชน 

ชุมชนบ้านนาต้น
จั่น  ต.บ้านตึก  
อ.ศรีสัชนาลยั  
จ.สุโขทัย 

5 การพัฒนาชุมชน โครงการขับเคลื่อนและ
พัฒนาศักยภาพ “ศูนย์
พัฒนาครอบครัว”ในชุมชน
ต.คอรุม อ.พิชัย            
จ.อุตรดติถ ์

น.ส.ชนาภา  
มู้เม่า 

ร่วมพัฒนาศักยภาพ 
“ศูนย์พัฒนา
ครอบครัว” 

ชุมชนต.คอรุม      
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ ์

6 สังคมศาสตรเ์พื่อ
การพัฒนา
ท้องถิ่น 

โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟู
วิถีชีวิต วัฒนธรรม           
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และการ
ใช้ประโยชน์จาก         
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพของชุมชนบ้านห้วย
ยศ ต.ม่วงเจ็ดต้น            
อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ ์

น.ส.สุธาสิน ี
เชื่อมเนียม 

ให้ความรู้โครงการ
อนุรักษ์และฟื้นฟูวิถี
ชีวิต วัฒนธรรม       
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

ชุมชนบ้านห้วยยศ   
ต.ม่วงเจ็ดต้น  
อ.บ้านโคก  
จ.อุตรดติถ ์

7 รัฐประศาสน
ศาสตร ์

โครงการ Business 
Brotherhood เพื่อพัฒนา
ผลิตภณัฑ์กระถางปลูก
ต้นไม้ Hay Pot จากฟาง
ข้าวและเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรของ
บริษัทพ่ีเลี้ยง คือ บริษัท 
เมเจอรซ์ีนีเพล็กซ์กรุ้ป 
จ ากัด (มหาชน) 

1.น.ส.สภุาพร อ่องส ารดิ 
2.น.ส.เตือนตา  นิดตา 
3.น.ส.นราพร  กลัดจิตร 
4.น.ส.อภิชญา  
หลอมนาค 
5.นายพงศ์พันธุ์  
ขันทะปิน 
 

ร่วมประกวดผลงาน
ระดับชาติ พัฒนา
ผลิตภณัฑ์กระถางปลูก
ต้นไม้ Hay Pot จาก
ฟางข้าวและเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร
พัฒนาผลิตภัณฑ์
กระถางปลูกต้นไม้ 
Hay Pot จากฟางข้าว
และเพื่อสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กร 
 
 
 

บริษัท เมเจอรซ์ีนี
เพล็กซ์กรุ้ป จ ากดั 
(มหาชน) 



107 
 

ที ่ หลักสูตร ชื่อนวัตกรรม ชื่อนักศึกษา 
การมีส่วนร่วมของ

นักศึกษา 
ผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์ 

8 
 
 

การออกแบบ  
นิเทศศิลป ์

โครงการการแข่งขัน 
Startup Thailand 
League 2021 

1.น.ส.พรไพรินทร์  
จันมา 
2.น.ส.ปรางค์ขวัญ มัน
กระโทก 
3.น.ส.สุธิมา 
อยู่สุข 

เข้ารอบ 1 ใน 5 ทีม
ของมหาวิทยาลัย    
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ท่ีผ่าน
เกณฑ์การแข่งขัน 
Startup Thailand 
League 2021 
(ระดับประเทศ) ได้รับ
รางวัลจากส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ   
ทีมละ 25,000 บาท 
และได้สิทธ์ิเข้าร่วม
แสดงผลงาน
มหาวิทยาลยัแห่งการ
ประกอบการ Startup 
Prototype 
Showcases of the 
Entrepreneurial ณ 
ตึก KX (Knowledge 
Exchange) 
กรุงเทพมหานคร 

สถานประกอบการ
ในจังหวัดอุตรดติถ์ 

 

 

การออกแบบแผนที่จังหวัด
น่านและชุดผ้าทอพื้นเมือง
จาก 108 ภาพฝัน 

นางสาวนุชนาถ  
ถนอมสัตย ์
นางสาวกัญญาณัฐ 
ฉิมพล ี
นางสาวมูไฮมะ๊ ซา 

การออกแบบแผนที่
จังหวัดน่านและชุดผ้า
ทอพื้นเมืองจาก 108 
ภาพฝัน 

ห้างหุ่นส่วนจ ากัด
ทรัพย์มงคล 99   
จ.น่าน 

9 การจัดการ
วัฒนธรรม 

โครงการอบรมสมัมนา
ถ่ายทอดภูมิปญัญา
วัฒนธรรมท้องถิ่น  
 

นางสาวพัชริดา  
โพธิ์เพชร 
นายเฉลมิพล ทองพา 
นางสาววลัยพร  
ขันทะรักษ ์
นางสาวนาตยา  
จันทร์วิเชียร 
นายปฏิภาณ ทันไชย 
นายนิติ วงศ์มาลา 
นางสาวเมทินี ท่าน้ า 
นางสาวจีรนันท์ โนพวน 
นายเอกพล หลินเจรญิ 

ถ่ายทอดภูมิปญัญา
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

ชุมชนบ้านเกิดพระ
ยาพิชัยดาบหัก   
หมู่ที่ 4 บ้านห้วย
คา ต าบลในเมือง 
อ าเภอพิชัย  



108 
 

ที ่ หลักสูตร ชื่อนวัตกรรม ชื่อนักศึกษา 
การมีส่วนร่วมของ

นักศึกษา 
ผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์ 

10 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ โครงการคนดี คนเก่ง คน
กล้า เพื่อเตรียมความพร้อม
ในการเป็นบัณฑิตมืออาชีพ
ในศตวรรษที่ 21 

นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ร่วมจัดท าคูม่ือการใช้
ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ 

รร.อุตรดิตถ ์

11 นิติศาสตร ์ โครงการคลินิกกฎหมาย นักศึกษาช้ันปีท่ี  
2-3 

ร่วมให้ค าปรึกษา
กฎหมายแก่ชุมชนและ
ประชาชนท่ัวไป 

ชุมชนท้องถิ่น
ประชาชนท่ัวไป 

12 ดนตร ี เทคนิคการบรรเลงวงดนตรี
ลูกทุ่ง 

นายณัฐธวัช บุญฟัก 
นายภาคภมูิ สังฆะมณ ี
นายศิวกร ทองก้อน 
นายบรรพต วงค์โพธิ์ศร ี
นายสุประวีณ์ อุไรวรณ ์
นายณรงค์ สีทิศ 
นายปรัชญา สุทธวัจน ์
นายวราเทพ ม่วงเชียง 
นายจีรพันธ์ มั่นถาวร 
 

ถ่ายทอดเทคนิคการ
ขับร้อง และการเรียบ
เรียงเสียงประสาน 

นักเรียน
มัธยมศึกษาปีท่ี    
1-6 โรงเรียน อบจ. 
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คณะวิทยาการจัดการ 

ที ่ หลักสูตร ชื่อนวัตกรรม ชื่อนักศึกษา 
การมีส่วนร่วม  
ของนักศึกษา 

ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

1 หลักสตูร
บริหารธรุกิจ
บัณฑิต 
สาขาวิชาการ
จัดการธุรกจิ
สมัยใหม ่

ถ่านดับกลิ่น ผลไม้ 
เช่น ทุเรียน กล้วยป่า 
มังคุด 

นางสาวณัฐณิชา  
แสงทอง  
นางสาววราภรณ์ 
ดวงใจ 
นางสาวศิรลิักษณ์  
แววอาราม 
นายเจมศักดิ์   
จันทร์ขยาย 
นางสาวอรอุมา   
ขันตีมิตร 
นางสวารักไทย  
นิลเนตร 
นางสาวรริษา  
จันทะคุณ 
นางสาวชนิสร   
ดิบทิพย์ 
นายรัชพงษ์ อินป้อม 
นายวรพงษ์ สงครา 
นายกฤษ งามศิริศักดิ ์

1 ร่วมกับสมาชิกกลุ่ม 
ชุมชน ในการประชุม 

วางแผนในการท าให้
ชุมชนเป็นชุมชน 

ท่องเที่ยว และช่วย
ติดต่อประสานงานกับ 

หน่วยงานภายนอก  

2 ถ่ายทอดการใช้สื่อ
สังคมออนไลน ์ 

3 ช่วยแนะน าและฝึก
ให้พ่อค้าแม่ค้า 
สมาชิก กลุ่มโฮมสเตย์
ได้ทางบัญช ี

-กลุ่มโฮมสเตยเ์มือง
ลับ แล และชุมชน
บ้านนอกด่าน (ต้น
เกลือ) 
-องค์การบริหารส่วน 

ต าบลแม่พลู  อ าเภอ
ลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ ์

-เทศบาลต าบลหัวดง 
อ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ ์

 

2 หลักสตูร
บริหารธรุกิจ
บัณฑิต 
สาขาวิชา
การตลาด
ดิจิทัล 

หมูยอดีจัง นางสาวกมลพรรณ  
ปานพรม 
นางสาวสุภาวดี  
อินทร์เพ็ชร 

นักศึกษาเป็นผู้คดิค้น
ผลิตภณัฑ์และลงมือ
ท าทุกกระบวนการ 

ผู้บริโภคทั่วไป และ
กลุ่มเป้าหมายที่เป็น
ผู้ประกอบการ
เกี่ยวกับอาหาร 

3 หลักสตูรบญัชี
บัณฑิต 
สาขาวิชาบัญช ี

หนังสั้นการยื่นภาษี
รายได้บุคคลธรรมดา 

นางสาวสุภาภรณ์  
วงษ์กระสัน 
นางสาวฑิติยา   
กงเด้น 
นางสาวสุจติรา   
หรึกประโคน 

นักศึกษาเป็น
ผู้ด าเนินการหมด    
ทุกกระบวนการ 

สรรพากรจังหวัด
อุตรดิตถ ์
และบุคคลทั่วไป 

4 หลักสูตร
เศรษฐศาสต
บัณฑิตสาขา
เศรษฐกิจดิจิทัล 

สื่อมาตรการสิทธิ
ลดหย่อนภาษ ี

นายธีรศักดิ์  กันทิยา 
นายสิทธินันท์   
ยะปะนันท์ 
นายธีรภัทร์ รุ่งโรจน ์

นักศึกษาเป็น
ผู้ด าเนินการหมด    
ทุกกระบวนการ 

สรรพากรจังหวัด
อุตรดิตถ์  
และสรรพากรจังหวัด
เชียงใหม ่
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ที ่ หลักสูตร ชื่อนวัตกรรม ชื่อนักศกึษา การมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
ผู้ที่ได้รับ
ประโยชน ์

1 หลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิทยาศาสตร์
การกีฬา 

ผลของการออก
ก าลังกายด้วยการ
เต้นไลน์แดนซต์่อ
สมรรถภาพทางกาย
และความสามารถ
ในการทรงตัวของ
ผู้สูงอาย ุ

1.นางสาวเกษมณี  
บุญเมือง 
2.นายกันตินันท์  
งามพริ้ง 
3.นายกิตติศักดิ์  
ชมพ ู

นักศึกษามีส่วนร่วมในการคิด
ท่าในการเต้นไลน์แดนซ์ และ
ในการเก็บข้อมูลจากผูสุ้งอายุ 
แล้วมีส่วนร่วมในการน าข้อมลู
ที่ได้มา น าไปเป็นกิจกรรมการ
ออกก าลังกายของผู้สูงอายุใน
เทศบาลต าบลป่าเซา 

ผู้สูงอายุใน
เทศบาลต าบลป่า
เซ่า 

2 หลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  
สาขาเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ระบบยืม-คืน
อุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ 
กรณีศึกษาหลักสตูร
ชีววิทยา 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏอุตรดิตถ ์

นางสาวยลฎา พิลึก นักศึกษามีส่วนร่วมในการคิด
ระบบระบบยืม-คืนอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ กับเจ้าหนา้ที่
ปฏิบัติการหลักสูตรชีววิทยา 
หลังจากนั้นนักศึกษาได้มสี่วน
ร่วมในการพัฒนาระบบและ
ได้รับรางวัลการน าเสนอ
ผลงานวิจัยภาคบรรยาย VERY 
GOOD PAPER AWARDS ใน
งานประชุมวิชาการระดับ
ปริญญาตรดี้านคอมพิวเตอร์
ภูมิภาคเอเซีย ครั้งท่ี 9 The 
Asia Undergraduate 
Conference on 
Computing (AUCC2021)  

หลักสตูรชีววิทยา 
มหาวิทยาลยัราช
ภัฏอุตรดิตถไ์ด้
น าไปใช้ประโยชน์
ในเชิงสาธารณะ / 
เชิงนโยบาย 

3 หลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

การคัดแยกและการ
ประยุกต์ใช้
เชื้อจุลินทรีย์ที่มี
ประสิทธิภาพ ใน
การตรึงไนโตรเจน
และย่อยสลาย
ฟอสเฟตเพื่อ           
การปรับปรุง
คุณภาพดิน            
และเร่งการ
เจริญเติบโตของพืช 

1. นางสาวพัชรินทร์ 
ล าอินทร ์
2. นางสาวศุภัต
ติญา ปันฟ ู

นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
พัฒนางานวิจัยในโครงการ 
การคัดแยกและการ
ประยุกต์ใช้เชื้อจุลินทรีย์        
ที่มีประสิทธิภาพในการตรึง
ไนโตรเจนและย่อยสลาย
ฟอสเฟตเพื่อ การปรับปรุง
คุณภาพดินและเร่งการ
เจริญเติบโตของพืช โดยใน
โครงการจะมผีลิตภณัฑ์
ต้นแบบจากเช้ือจุลินทรีย์
ส าหรับการเร่ง การ
เจริญเติบโตของพืช เป็น
ผลผลติของโครงการด้วย 

ชุมชน เกษตรกร   
และนักวิชาการ 
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ที ่ หลักสูตร ชื่อนวัตกรรม ชื่อนักศกึษา การมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
ผู้ที่ได้รับ
ประโยชน ์

4 หลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  
สาขาอาหารและ
โภชนาการ 

ชาใบไผ่ และต ารับ
อาหารจากหน่อไม้
ของศุนย์การเรียนรู้
สวนไผ่ซางหมิ่นเพื่อ
ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชน 
เทศบาลต าบลหาด
สองแคว 

1.น.ส.วันวิสาข์  
ขัดวาน 
2.น.ส.พิชญานันท์ 
เทียมแสน 
3.นายอาทิตย์    
ขันทะรักษ ์
4.นายนวมินทร์  
เกิดทรัพย ์

 

โครงการยุวชนอาสา  
นักศึกษาร่วมด าเนินการใน
ส่วนการพัฒนาชาใบไผ่ และ
ต ารับอาหารจากหน่อไม้และ
ร่วมจัดกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้
สวนไผ่เพื่อรับการประเมินจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยชุมชนไดป้ระ
โยนช์จากการน าชาใบไผ่ และ
ต ารับอาหารจากหน่อไม้ไป
ผลิตเพื่อจ าหน่ายในเชิงอาร
หารและของฝากส าหรับการ
ท่องเที่ยว 

เทศบาลต าบลหาด
สองแควได้น าไปใช้
ประโยชน์ในเชิง
สาธารณะ และเชิง
พาณิชย์  

5 หลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

แอปพลิเคชันการ
จัดสารสนเทศด้าน
การเกษตร 
กรณีศึกษาพืช
เศรษฐกิจจังหวัด
อุตรดิตถ ์

นายบุญญฤทธิ์  
บุญค า 

นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาแอปพลิเคชันเพ่ือบันทึก
ข้อมูลการเกษตรและจดัท า
เป็นสารสนเทศทางการเกษตร
ร่วมกับส านักงานเกษตร
จังหวัดอุตรดติถ ์

วิทยาการ
คอมพิวเตอรไ์ด้
น าไปใช้ประโยชน์
ในเชิงสาธารณะ / 
เชิงนโยบาย 

6 หลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

ระบบสารสนเทศ
เพื่อการปฏิบัติ งาน
อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน กรณีศึกษา 
อาสาสมัคร
สาธารณสุข 

นายธัญวิชญ์  
สารศริิวงศ ์

นักศึกษามีส่วนร่วมในพัฒนา
แอปพลิเคชัน 

วิทยาการ
คอมพิวเตอรไ์ด้
น าไปใช้ประโยชน์
ในเชิงสาธารณะ / 
เชิงนโยบาย 

7 หลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิทยาการ
คอมพิวเตอร ์

ความเป็นจริง
เสมือนเพื่อการเรยีน
ตัวอักษร
ภาษาอังกฤษ 

นายสุรศักดิ์  
จิตอาร ี

นักศึกษามีส่วนร่วมในพัฒนา
แอปพลิเคชัน 

วิทยาการ
คอมพิวเตอรไ์ด้
น าไปใช้ประโยชน์
ในเชิงสาธารณะ / 
เชิงนโยบาย 

8 หลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  
สาขาชีววิทยา 

โครงการผลติก๊าซ
ชีวภาพจากน้ าชะ
มูลช้างด้วยระบบ
แบบกวนสมบูรณ ์

นางสาวกาญจนา  
มั่นแย้ม 

นักศึกษาได้ร่วมวางแผน และ
ด าเนินงานโดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับการผลิตกา๊ซชีวภาพ
จากน้ าชะมูลช้างด้วยระบบ
แบบกวนสมบูรณ์ ภายใต้การ
ดูแล ค าแนะน าของสถาน
ประกอบการ  และมีการ

สถานประกอบการ
สามารถน าผล
การศึกษานี้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานใน
การพัฒนาถือเป็น
การก าจัดมูลช้าง 
จากผลทดลอง
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ที ่ หลักสูตร ชื่อนวัตกรรม ชื่อนักศกึษา การมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
ผู้ที่ได้รับ
ประโยชน ์

รายงานผลของการด าเนินงาน
ที่ได้รับมอบหมายต่อสถาน
ประกอบการ  หลังจากนั้น
นักศึกษาได้มสี่วนร่วมในการ
พัฒนาระบบและน าผลงาน
เผยแพร่ในการประกวด
ผลงานสหกิจศึกษาดเีด่นใน
ระดับมหาวิทยาลัย 

พบว่าทีค่าก๊าซ
มีเทนมากกว่าร้อย
ละ 50 ดังนั้น ก๊าซ
เชื้อเพลิงที่สามารถ
จุดติดไฟได้และให้
ค่าพลังงานความ
ร้อนท่ีเพียงพอต่อ
การน าไปใช้
ประโยชน์ ในรูป
ของพลังงานความ
ร้อน เช่น ใช้
ทดแทนน้ ามันเตา
ในหม้อต้มไอน้ า 
ใช้แทนก๊าซหุงต้ม 
เป็นต้น และยัง
สามารถใช้ในรูป
พลังงานไฟฟ้าได้
อีกด้วย 

9 หลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  
สาขาชีววิทยา 

การพัฒนากระถาง
ชีวภาพจากมูลช้าง 

นางสาวฐิติพร  
อ่อนละมุน 

นักศึกษาได้ร่วมวางแผน และ
ด าเนินงานโดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนากระถาง
ชีวภาพจากมูลช้างภายใต้การ
ดูแล ค าแนะน าของสถาน
ประกอบการ  และการ
รายงานผลต่อสถาน
ประกอบการ  หลังจากนั้น
นักศึกษาได้มสี่วนร่วมในการ
พัฒนาระบบและน าผลงาน
เผยแพร่ในการประกวด
ผลงานสหกิจศึกษาดเีด่นใน
ระดับมหาวิทยาลัย 

สถานประกอบการ
สามารถน าผล
การศึกษานี้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานใน
การพัฒนา ต่อ
ยอดสูตรอาหารที่
เหมาะสมต่อการ
เจริญเติบโต เพื่อ
เพิ่มมูลค้าให้แก่มูล
ช้าง ส่งเสริมรายได้
ให้แก่ชุมชน และ
เพื่อการค้าเชิง
พาณิชในอนาคต 

10 หลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  
สาขาชีววิทยา 

การศึกษา
ความสัมพันธ์การ
ท างานของไตและ
ระดับวติามินดีใน
เลือดของผู้ป่วยท่ีรับ
การรักษาที่

1. นางสาวนฤมล    
ศรียศ  
2.นางสาวอรปรียา 
บุษด ี

นักศึกษาได้ร่วมวางแผน และ
ด าเนินงานโดยใช้ความรู้
เกี่ยวกับการศึกษา
ความสัมพันธ์การท างานของ
ไตและระดับวิตามินดีในเลือด
ของผู้ป่วยท่ีรับการรักษาท่ี

สถานประกอบการ
สามารถน า ผล
การศึกษานี้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานใน
การพัฒนา ต่อ
ยอดให้เกิดเป็น
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โรงพยาบาลค่าย
พิชัยดาบหัก 

โรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหัก
ภายใต้การดูแล ค าแนะน าของ
สถานประกอบการและมีการ
รายงานผลของการด าเนินงาน
ต่อสถานประกอบการ 
หลังจากนั้นนักศึกษาได้มสี่วน
ร่วมในการพัฒนาระบบและน า
ผลงานเผยแพร่ในการประกวด
ผลงานสหกิจศึกษาดเีด่นใน
ระดับมหาวิทยาลัย 

งานวิจัยได้ใน
อนาคต 

11 หลักสตูร
สาธารณสุขศาสตร
บัณฑิต สาขา
สาธารณสุขศาสตร ์

ผลิตภณัฑ์สารเร่งหัว
กระเทียม 

1.น.ส.จตุวรรณ  
อินสุวรรณ 
2.น.ส.จรรยาพร  
อินสุวรรณ 
3.น.ส.มาดฮีะห์  
วาเง๊าะ 
4.น.ส.บัวสาย 
อริญชย์โรจน ์
5.น.ส.พัชรี มีเย็น 

นักศึกษามีส่วนร่วมในการผลิต
สารเร่งหัวกระเทียม ที่น าไปใช้
ในพื้นที่บ้านพงสะตือ และได้
เขียนขอทุนโครงการยุว
วิสาหกิจเริ่มต้น ร่วมกับชุมชน 

สภาผู้น าและกลุม่
เกษตรกรปลูก
กระเทียมบ้านพง
สะตือน าไปใช้
ประโยชน์เชิง
วิชาการ 

12 หลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  
สาขาเคม ี

น้ ายาเช็ดเลนส์
ป้องกันหมอกฝ้าบน
เลนส์แว่นตา 

1. นางสาวณัฐฐา 
อินทร์ใย 
2. นายกิตติพศ 
ดอกบัว 
 

นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
คิดค้นน้ ายาเช็ดเลนส์ป้องกัน
หมอกฝ้าบนเลนส์แว่นตา 

บริษัท เดอะ เวิลด์ 
ออพติคอล จ ากัด 
น าไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย ์

13 หลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  
สาขาคณิตศาสตร ์

Symmetric Tri-
(T,G)-Derivations 
of Incline 
Algebra 

นายทักษ์ดนัย ถาวร นักศึกษาค้นคว้าหาเครื่องมือ
ในการพิสูจน์ทฤษฎีบทท่ีสร้าง
ขึ้นด้วยตนเอง พร้อมทั้งพิสูจน์
ทฤษฎีบทตามหลักการ
คณิตศาสตร์ได้อย่างถูกต้อง 
 

เป็นองค์ความรู้
ใหม่ทางวิชาการ 
นักคณิตศาสตร์ที่
สนใจสามารถ
น าไปพัฒนาต่อ
ยอดได ้

14 หลักสตูรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  
สาขาคณิตศาสตร ์

การศึกษาและ
พัฒนาลายผา้ 
ยกดอกโดยใช้
คณิตศาสตร์
เบื้องต้น 

1. นาวสาวกาญจนา 
กาใจ 
2. นายทักษ์ดนัย 
ถาวร 
3. นายกรวิชญ์  
มีปัญญา 

นักศึกษาศึกษาลวดลายลาย
ผ้ายกดอกของอ าเภอศรีสัชนา
ลัย จังหวัดสโุขทัย พร้อมท้ัง
วิเคราะหค์วามเชื่อมโยงกับ
หลักการแปลงทางเรขาคณิต 
และช่วยตรวจสอบความ

กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชน อ าเภอ 
ศรีสัชนาลยั 
สามารถน าขั้นตอน
วิธีที่สร้างขึ้นไป
ช่วยเพิ่มขีด
ความสามารถใน
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4. นางสาวมณีรตัน์ 
มณสีาย 
5. นายสรวิชญ์ 
กาศสกุล 
6. นางสาวชลทิชา 
ขุนอินทร์โพธิ ์

แม่นย าของขั้นตอนวิธีท่ีสร้าง
ขึ้น 

การเริม่ต้น
ลวดลายผ้ายกดอก
เพื่อให้ลวดลายบน
ผืนผ้าเกิดความ
สมดลุ 

15 หลักสตูรสาธารณสุข
ศาสตร มหาบณัฑิต 

ผลการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพ 
ต่อการควบคุมะดับ
ความดันโลหิตสูงใน
ผู้ป่วย 

นางสาววิไลวรรณ  
ภูศรีเทศ 

นักศึกษาค้นคว้าความรูเ้รื่อง
การรับประทานอาหาร การ
ออกก าลังกาย การจัดการ
ความเครยีด น ามาจัดท าเป็น
โปรแกรมปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม
ส าหรับผู้ป่วย  

ผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูง ต าบลนา
อิน อ าเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดติถ ์

16 หลักสตูรสาธารณสุข
ศาสตร มหาบณัฑิต 

ประสิทธิผลของ
โปรแกรมการ
พัฒนาสมรรถนะ
แห่งตน ร่วมกับการ
เรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วมของอาสาสมัคร
สาธารณสุข ในการ
ส่งเสริมสุขภาพ
ผู้ป่วยโรคความดัน
โลหิตสูง ในพ้ืนท่ี
ระดับต าบลของ
จังหวัดอุตรดติถ ์

นายชูชาติ  
ฝั้นเตม็ 

นักศึกษาค้นคว้าผลของ
โปรแกรมการพัฒนาสมถรรถ
นะแห่งตนร่วมกับอาสาสมัคร
สาธาณสุขในการส่งเสริม
สุขภาพผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 

ผู้ป่วยความดัน
โลหิตสูง ของ รพ.
สต.บ้านชาย และ 
รพ.สต.บา้นห้วยฮ้า 
จังหวัดอุตรดติถ ์

17 หลักสตูรวิทยา
ศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาการจดัการ
ทรัพยากร 
ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

การประยุกต์ใช้
ระบบสารสนเทศ 
เพื่อทวนสอบ
คุณภาพสับปะรด
ห้วยมุ่น 

นางสาวนารีนารถ 
ภารังกูล 

นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
บริการวิชาการถ่ายทอดระบบ
สารสนเทศ เพื่อใช้ในการทวน
สอบคุณภาพสับปะรดห้วยมุ่น 
ตามเกณฑ์การขอข้ึนทะเบียน
สิ่งบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์สับปะรด
ห้วยมุ่น (GI)  ในรายวิชาวิทยา
วิทยานิพนธ์ ผ่านแอพพิเคชั่น
บนโทรศัพท์มือถือ ให้กับ
เกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดห้วย
มุ่น ต.ห้วยมุ่น อ.น้ าปาด จ.
อุตรดิตถ์ที่ขอข้ึนทะเบยีน GI 

- เกษตรกรผู้ปลูก
สับปะรดห้วยมุ่น 
ต.ห้วยมุ่น 
อ.น้ าปาด จ.
อุตรดิตถ์ที่ขอข้ึน
ทะเบียน GI 
สับปะรดห้วยมุ่น 
- พาณิชย์จังหวัด
อุตรดิตถ ์
- เกษตรจังหวัด
อุตรดิตถ ์
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สับปะรดห้วยมุ่น เป็นเก็บ
ข้อมูลรายบคุคล 
แบบสอบถาม การลงพื้นที่เพ่ือ
จับพิกัด (GPS) แปลงปลูก
สับปะรดและการบันทึกภาพ
ถ่าย เพ่ือจัดท าสื่อแนะน าสิ่ง
บ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ “สับปะรด
ห้วยมุ่น” และสร้างระบบ
สารสนเทศทวนสอบข้อมลู
ผลผลติของเกษตรกรให้แก่
เกษตร 

18 หลักสตูรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

การจัดการกาก
เปลือกเมล็ดมะม่วง
หิมพานต์ด้วย
เทคโนโลยีแก๊สซิฟิ
เคชั่น 

นายพิทักษ์  
คล้ายชม 

นักศึกษาเป็นผู้คดิค้น
นวัตกรรมเตาแกส๊ซไิฟเออร์
แบบไหลลงโดยใช้กากเปลือก
เมลด็มะม่วงหิมพานต์เป็น
เชื้อเพลิงชีวมวล เพื่อน า
พลังงานความร้อนท่ีไดไ้ปใช้ใน
กระบวนการแปรรูปเมลด็
มะม่วงหิมพานต์ อยา่งเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม น า
นวัตกรรมไปใช้ในการจัดการ
กากเปลือกเมล็ดมะม่วงหมิ
พานต์ที่เหลือท้ิงจาก
กระบวนการแปรรูป ของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผลิตและแปร
รูปผลิตภณัฑเ์มลด็มะม่วงหิม
พานต์ อ าเภอท่าปลา จังหวดั
อุตรดิตถ ์

- กลุ่มส่งเสรมิ
อาชีพบ้านหาดไก่
ต้อย ต าบลหาดล้า 
อ าเภอท่าปลา 
จังหวัดอุตรดติถ ์
- กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนผลิตและ
แปรรูปผลิตภณัฑ์
เมลด็มะม่วงหิม
พานต์ อ าเภอท่า
ปลา จังหวัด
อุตรดิตถ ์

19 หลักสตูรปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาการ
จัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 

เครื่องตัดสับส าหรับ
ลดขนาดทาง
กายภาพฟาง และ
ตอซังข้าว แบบลาก
จูง 

นายไพโรจน์  
นะเที่ยง 

นักศึกษาเป็นผู้คดิค้น
นวัตกรรมเครื่องตดัสับส าหรับ
ลดขนาดทางกายภาพฟาง 
และตอซังข้าว แบบลากจูง 
เป็นเทคโนโลยีหลังเก็บเกี่ยว
ส าหรับลดขนาดทางกายภาพ
ของฟางและตอซังข้าว ให้มี
ความยาวเฉลี่ย 50-100 
มิลลเิมตร ท าให้การคลุกเคล้า

- เกษตรบ้านไผ่
เขียว ต าบลไผล่้อม 
อ าเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดติถ ์
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ลงในดินนาเกิดขึ้นอย่าง
สม่ าเสมอ ช่วยลดอุปสรรคใน
การไถเตรียมดิน ท าให้ย่อย
สลายกลายเป็นอินทรียวัตถเุร็ว
ขึ้น ก่อให้เกิดการหมุนเวยีน
ธาตุอาหารในดินนา โดยน า
นวัตกรรมลงพื้นที่ให้เกษตรที่
ท านา บ้านไผ่เขยีว ต าบลไผ่
ล้อมอ าเภอลับแล จังหวดั
อุตรดิตถ์ ทดลองใช้ในพื้นที่นา
ของตนเองท าการสัมภาษณ์
และเก็บข้อมลูการใช้งาน
นวัตกรรม  
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วิทยาลัยนานาชาติ 

ที ่ หลักสูตร ชื่อนวัตกรรม ชื่อนักศกึษา 
การมีส่วนร่วม   
ของนักศกึษา 

ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

1 หลักสตูร
ภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ 

1. สื่อประชาสมัพันธ์ 
e-flip book เพื่อใช้
ประชาสมัพันธ์แหล่ง
ท่องเที่ยวในชุมชน
หาดสองแคว รวมถึง
ประชาสมัพันธ์
ผลิตภณัฑ์ของสวนไผ่
ซางหม่น (ชาใบไผ่) 
ต าบลหาดสอง
แคว อ าเภอต
รอน จังหวัดอุตรดติถ ์
https://anyflip.co
m/ivfem/wqhx 
2. ชาใบไผ่ซางหม่น 
รายงานสรุป 

1.นางสาว ภัทราภรณ์ 
พุฒเนียม  
2.นางสาว สุจิตรา  
อยู่ป่าสา  
3.นางสาว อารียา  
พุ่มศรีอินทร ์ 
หลักสตูร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
 
 
 

1. คัดเลือกผลิตภัณฑ์
การท่องเที่ยวชุมชน  
2. วางแผน ก าหนด
แนวทางการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน  
3. พัฒนาผลิตภณัฑ์
และรูปแบบกิจกรรม
การท่องเที่ยว สร้าง
มูลค่าเพิม่  
4. พัฒนาองค์ความรู้
และความเข้าใจของ
ชุมชนและผู้มสี่วน
เกี่ยวข้อง  
5. พัฒนาช่องทางการ
สื่อสารการตลาดที่
สอดคล้องกับ
กระบวนการ
ท่องเที่ยวของชุมชน 

- ชุมชนท่องเที่ยว
ต าบลหาดสองแคว 
อ าเภอตรอน จังหวัด
อุตรดิตถ ์(ภายใต้
โครงการพัฒนา
ต้นแบบศูนย์เรียนรู้ 
สวนไผ่ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพชุมชนเพื่อ
การจัดรูปแบบการ 
ท่องเที่ยวสัมผสัความ
จริงแท้วิถีชุมชน 
(Authentication) 
ต าบลหาดสองแคว 
อ าเภอตรอน จังหวัด
อุตรดิตถ์) 
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วิทยาลัยน่าน 

ที ่ หลักสูตร ชื่อนวัตกรรม ชื่อนักศกึษา 
การมีส่วนร่วม   
ของนักศกึษา 

ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

1 หลักสตูร
บริหารธรุกิจ
บัณฑิต 
สาขาวิชาการ
จัดการ 

แผนธุรกิจกล้วยฉาบ
กลุ่มแม่บ้าน บ้านทุ่ง
ผง ต าบลทุ่งศรีทอง 
อ าเภอเวียงสา จังหวดั
น่าน 

1.นางสาวภาวิณี     
ใจปิง 
2.นายสัมฤทธ์ิ        
ใจปิง 
3.นางสาวรวีวรรณ  
เทพกอม 
4.นางสาวสาวิตรี     
รกไพร 
5.นางสาวพิมพ์ชนก 
เมธีธนกฤต 
6.นางสาวสุวรรณา    
ใจปิง 
7.นายทศกร       
วงค์พุทธค า 
8.นายอนิรุทธิ์           
จิตอาร ี
9.นายกิตติพงศ์        
บริคุต 
10.นางสาวนัฎฐณิชา  
เครือค า 
11.นางสาวลัดตะวัน     
ฉายา 
12.นายนัทธพงศ์       
ปันจันตา 
13.นางสาวศศิวิมล  
หลวงเรื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- วิเคราะห์ศักยภาพ
ของชุมชนและ
วิเคราะห์ SWOT 
ด้านวิสาหกิจชุมชน 
- จัดเวทีแลกเปลี่ยน 
เรียนรูศ้ักยภาพ 
SWOT และข้อมลู
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
- พัฒนาแผนธุรกิจ
และวางแผนช่องทาง
การตลาด 
- ติดตาม/ประเมินผล
การทดลองใช้แผน
ธุรกิจ 
- ปรับแผนธุรกิจให้
เหมาะสม 
- สรุปผลและคืน
ข้อมูลสู่ชุมชน 

กลุ่มแม่บ้านบา้นทุ่ง
ผง หมู่ 3 ต าบลทุ่งศรี
ทอง อ าเภอเวียงสา 
จังหวัดน่าน กับกลุ่ม
แม่บ้านและผูสู้งอายุท่ี
รวมกลุม่ท าผลิตภณัฑ์
ยาหม่องสมุนไพรเพื่อ
จ าหน่ายในชุมชน 
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ที ่ หลักสูตร ชื่อนวัตกรรม ชื่อนักศกึษา 
การมีส่วนร่วม   
ของนักศกึษา 

ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

2 หลักสตูรรัฐ
ประศาสนศาส
ตรบณัฑิต 
สาขารัฐ
ประศาสน
ศาสตร ์

กระบวนการบริหาร
จัดการกลุ่ม 
อาชีพเกษตรกร 

1. นายพงศกร  
แสนนันตา 
2. นายรัฐศักดิ์  
วัฒนาตระกลูวงศ์ 
3. นางสาววัลย์ลิกา  
ค าม ี
4. นางสาวอรณิชา  
กันหลวง 
5. นางสาวนงลักษณ์ 
อุปถัมภ ์

- ร่วมวางแผนการ
วางโครงการสร้าง
บริหารจดัการกลุ่ม 
- สังเกตการณ์ประชุม
และการด าเนินงาน
ของกลุ่ม 
- ศึกษาค้นคว้าและ
ออกแบบรูปแบบการ
บริหารจดัการกลุ่ม 
- ทดลองใช้รูปแบบ
การบริหารจัดการ
กลุ่ม 
- พัฒนารูปแบบการ
บริหารจดัการกลุ่ม 
-  สรุปผลและคืน
ข้อมูลสู่ชุมชน 

เกษตรกรบา้นทุ่งผง 

 
 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1.8 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

4 คะแนน 3.72 คะแนน ไมบ่รรลุ 3.72 คะแนน 

 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 1 
จุดเด่น 

มีการให้บริการนักศึกษาหลายๆ ด้าน และการจัดกิจกรรมให้นักศึกษาหลากหลายโครงการ 
จุดที่ควรพัฒนา 

1. ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ และติดตามการเพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ 

2. วางแผนและส่งเสริมการสอบวัดมาตรฐานภาษาอังกฤษและดิจิทัลโดยส านักทดสอบที่เป็น

มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

3. พัฒนาระบบและกลไกให้อาจารย์ทุกหลักสูตรสร้างนวะตกรรมร่วมกับนักศึกษา ตั้งแต่

กระบวนการออกแบบ การน าไปใช้ และการประเมินผล
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1   ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

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

  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง

งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting   
Professor) 

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

และงานสร้างสรรค์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงและความจ าเป็นในการจัดการข้อมูล

ผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล สร้างสารสนเทศในการแก้ปัญหาที่มีความซับซ้อนและไม่มีโครงสร้าง เพ่ือน าไปสู่การ
ตัดสินใจ สนองตอบภารกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในด้านการวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ ในการน าไปสู่
การบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  แนวคิดการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ อันมีความสามารถในการเลียนแบบการแยกแยะและการบูรณาการองค์ ความรู้
ของผู้ เชี่ยวชาญ ซึ่ งใช้กลไกการอนุมานและฐานความรู้ที่ ได้มาปรับใช้ให้สอดคล้องที่จะต้องปฏิบัติ                  
ดังความสามารถของปัญญามนุษย์ เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์กับผู้ใช้มากที่สุด ปัจจุบัน
ระบบผู้เชี่ยวชาญมักใช้ส าหรับบริการให้ค าปรึกษาซึ่งใช้งานผ่านระบบออนไลน์  ทั้งทางเว็บและแอพพลิเคชัน
ทางสมาร์ทโฟน คุณสมบัติและประโยชน์ที่กล่าวมานั้นท าให้เห็นว่าระบบผู้เชี่ยวชาญสามารถเข้ามาช่วย
กระบวนการคิดและการตัดสินใจเพ่ือเลือกใช้บริการวิชาการ และการวิจัยตามพันธกิจมหาวิทยาลัยได้         
อย่างเหมาะสม  

สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ตามนโยบายข้างต้น และตามความ
ต้องการของผู้ใช้งานหรือนักวิจัย บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยได้ด าเนินการออกแบบและพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  (เอกสาร 2.1-1(1)) จากนั้นท าการบันทึก และ
จัดเก็บข้อมูลบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตามข้อมูลโครงสร้าง
ของฐานข้อมูลที่น าไปสู่การสืบค้นความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านได้อย่างแม่นย า และทั้งยังสามารถเชื่อมต่อไปยัง
ฐานข้อมูลอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยในการน าไปสู่การตัดสินใจ  

ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญถูกพัฒนาขึ้นในการเป็นระบบสารสนเทศส าหรับบริหารงานวิจัย (เอกสาร 
2.1-1(2)) โดยจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของนักวิจัย และข้อมูลความเชี่ยวชาญที่ประกอบด้วย ข้อมูลความ
เชี่ยวชาญ ข้อมูลความสนใจ ข้อมูลผลงานวิจัย ข้อมูลบทความวิจัย/วิชาการที่ตีพิมพ์ในวารสาร (Journal) 
ข้อมูลบทความวิจัย/วิชาการที่น าเสนอในงานประชุมวิชาการ (Proceeding) ข้อมูลหนังสือ/ต ารา/เอกสาร
ประกอบการสอน ข้อมูลสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร และข้อมูลรางวัล ซึ่งนักวิจัยสามารถบันทึกและแก้ไขข้อมูลของ
ตนเองได้ตลอดเวลา ผ่านเว็บไซต์ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญได้โดยตรง หรือผ่านเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา     
โดยในระยะแรกมหาวิทยาลัยตั้งเป้าหมายให้มีการบันทึกข้อมูลนักวิจัยที่เป็นบุคลากรสายวิชาการจ านวน 500 
ระเบียนภายในปี พ.ศ.2564  

การจัดท ารายงานของระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญนั้นสามารถจ าแนกจ านวนของนักวิจัยที่บันทึกข้อมูล
ทั้งหมด จ านวนร้อยละเปรียบเทียบตามหน่วยงาน แบ่งกลุ่มระหว่างบุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุ น 
(เอกสาร 2.1-1(3)) นอกจากนั้นแล้วยังสามารถแบ่งกลุ่มความเชี่ยวชาญตาม ISCED จ าแนกเป็น 9 กลุ่มส าหรับ
น าไปวิเคราะห์ความเชี่ยวชาญ และเชื่อมโยงกับความต้องการในภายหน้า ทั้งนี้การจัดท ารายงานเป็นไป        
ตามแนวคิดที่ได้ออกแบบในตอนต้น  
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นอกเหนือจากนั้นแล้วระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ ยังสามารถปรับปรุงแก้ไข ตามนโยบายและความ
ต้องการของผู้ใช้ได้ตลอดเวลา เช่น สามารถเชื่อมต่อข้อมูลผลงานวิจัย สู่การประเมินระดับความพร้อมของ
เทคโนโลยี (Technology Readiness Levels : TRL) หรือการประเมินระดับความพร้อมของความรู้และ
เทคโนโลยีทางด้านสังคม (Societal Readiness Level : SRL) ผ่านระบบการประเมินของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาที่จะน าข้อมูลส่วนนี้เป็นฐานในการของรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากหน่วยงานต่างๆ ซึ่งในส่วนนี้เองเป็น
การปรับปรุงเพิ่มเติมที่เห็นผลเป็นรูปธรรม (เอกสาร 2.1-1(4)) 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
2.1-1(1) แนวคิดการพัฒนาระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 
2.1-1(2) ระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ https://expert.uru.ac.th 
2.1-1(3) รายงานระบบฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 
2.1-1(4) การจัดงานวิจัย 

 
 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นต่อไปนี้ 

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

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ (Visiting Professor) 

2.1 การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้จัดให้ที่มี
ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์            
ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย ที่ประกอบด้วย 

2.1.1 สถาบันวิจัยและพัฒนา: สนับสนุนการผลิต ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ตามหลักพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม 

2.1.2 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี: เชื่อมโยงการใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ผ่านการวิจัยและถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ และสร้างโอกาสทางธุรกิจ 
และพัฒนานักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ 

2.1.3 ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี:  หน่วยสนับสนุน ให้บริการด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่มีมาตรฐานและประยุกต์ใช้แก้ปัญหาและยกระดับเศรษฐกิจฐานรากได้เหมาะสม ในเชิงพ้ืนที่
บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

2.1.4 สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน:  ร่วมกับหน่วยงานคู่ความร่วมมือ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
จัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรเพ่ือสร้างการเรียนรู้ การอนุรักษ์ ใช้ประโยชน์ และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์      
ด้วยหลักพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม 
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2.1.5 Talent Mobility: พัฒนาศักยภาพบุคลากร เชื่อมโยงผลงานวิจัยเพ่ือการเคลื่อนย้าย
องค์ความรู้นวัตกรรมสู่การยกระดับเศรษฐกิจฐานราก ชุมชน และ SME ด้วยวิทยาศาสตร์ วิจัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 

2.1.6 หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ UBI: พัฒนาระบบและกลไกในการผลักดัน บ่มเพาะศักยภาพ
ด้านวิชาการ งานวิจัยและนัวตกรรมแก่นักศึกษา บัณฑิต และผู้สนใจสู่การเป็นนักธุรกิจที่พร้อมพัฒนาเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 

2.1.7 ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างาน: พัฒนาระบบและกลไกการจัด
ให้มีการเรียนในสถานศึกษาร่วมกับการจัดให้นักศึกษาปฏิบัติงานจริง ณ สถานประกอบการ เพ่ือการพัฒนา
คุณภาพบัณฑิตและสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ โดยใช้หลักพันธกิจสัมพันธ์ 

2.1.8 ศูนย์จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต: พัฒนาระบบและกลไกเพ่ือสนับสนุนการจัดการองค์
ความรู้ นวัตกรรมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตทุกช่วงวัย 

2.2 การสนับสนุนพันธกิจด้านวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยการใช้ทรัพยากรจากส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ    ที่มีการรวบรวมงานวิจัยศาสตร์ต่างๆ ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และในรูปแบบฉบับพิมพ์ โดยมี
แหล่งค้นคว้าข้อมูล คือ ThaiLIS, Gale Ebook, ScienceDirect, EBSCO Discovery Service (EDS) Plus 
Full Text, ACM Digital Library, ProQuest Dissertations & Theses Global, Springer Link, Web of 
Science, Amcrican chemical Sociely Journal (ACS), EmerRald Management, Computer & 
Applied Sciences Complete (CASC), และ Academic Search Complete ซึ่งรองรับนักวิจัยทุกสาขา 
รวมทั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีห้องสมุดตั้งอยู่ที่ชั้น 3 อาคาร 10 อาคารเรือนต้นสัก ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนาโดยห้องสมุดดังกล่าวได้ด าเนินการจัดเก็บงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย โดยอาจารย์
และนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก สามารถเข้ามาศึกษาค้นคว้างานวิจัยในทุก ๆ 
ศาสตร์ และมีระบบที่สามารถยืมกลับไปศึกษาและน ากลับมาส่งคืนตามระยะเวลาที่ก าหนด (เอกสาร 2.2-2(2)) 

2.3 การสนับสนุนพันธกิจด้านวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นระบบรักษาความปลอดภัย
งานวิจัย และความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้มีค าสั่งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 3552/2562 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 
2562 และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสมทบเพ่ือพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ที่ 3523/2562 ลงวันที่ 
17 ตุลาคม 2562 โดยแบ่งคณะกรรมการก ากับดูและและให้การอ านวยความสะดวกแก่นักวิจัยจ านวน 4 ชุด 
คือ    

2.3.1 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โดยมีบทบาทและหน้าที่ดังนี้ 1.พิจารณา
โครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ซึ่งด าเนินการโดยอาจารย์นักวิจัย/นักศึกษาและบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย
ที่ต้องการเก็บข้อมูลในมหาวิทยาลัย 2. พิจารณาให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขและรับรองโครงการวิจัยตาม
ศาสตร์ ที่เกี่ยวข้องระเบียบวิธีการวิจัยและด้านจริยธรรมโดยมีการประเมินโครงการต่างๆ (ตามแบบประเมิน) 
ที่เสนอเข้ามาอย่างอิสระก่อนที่จะเข้าประชุมคณะกรรมการฯ มีส่วนร่วมในการอภิปรายตามความเหมาะสมลง
มติรับรองไม่รับรองสั่งให้ปรับเปลี่ยนหรือเสนอให้รอการพิจารณาเรื่องที่เสนอเข้าท่ีประชุมแต่ละเรื่องในระหว่าง
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การประชุมและการเชิญผู้วิจัยหลักเข้าชี้แจงต่อข้อสงสัยในการประชุมคณะกรรมการฯ 3.คุ้มครองบุคคล         
ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยทั้งหมดแม้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยดังกล่าวเพียงบางส่วนโดยไม่ค านึงถึ งผู้ให้การสนับสนุน 
4.ก าหนดให้ส่งรายงานความก้าวหน้าและตรวจสอบการศึกษาวิจัยที่ผ่านจริยธรรมการวิจัย จ ากัด ขอบเขตหรือ
ยับยั้งชั่วคราวหรือยกเลิกการรับรองงานวิจัยที่ผ่านจริยธรรมการวิจัยพิจารณาทบทวนการเบี่ยงเบนจาก
โครงการวิจัยที่คาดไม่ถึง 5.พิจารณาตรวจเยี่ยมติดตามโครงการวิจัยที่ได้รับรองให้ผ่านจริยธรรมการวิจัยแล้ว
เป็นระยะๆ 6.พิจารณาทบทวนลงฉันทามติหรือลงคะแนนเสียงในเรื่องที่เกี่ยวข้องอ่ืนๆ ที่อยู่ในระเบียบวาระ
การประชุม 7.จัดท าโครงการงบประมาณและการขอรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพ่ื อ
ด าเนินการและพัฒนาคุณภาพของงานจริยธรรมการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 8.พัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการฯ 
อย่างต่อเนื่อง 9.ได้รับการศึกษาต่อเนื่องเกี่ยวกับจริยธรรมการวิจัยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 10.เก็บรักษาเอกสาร
และผลการประชุมของคณะกรรมการฯ เป็นความลับ 11. แจ้งการขัดแย้งทางผลประโยชน์ (ถ้ามี) 12.ร่วม      
ในกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องด้านหลักจริยธรรมการท้าวิจัยในคนทั้งด้านหลักจริยธรรมการวิจัยระเบียบวิธีวิจัย
สถิติที่ใช้ในการท าวิจัยและด้านต่างๆ ที่เก่ียวข้อง  

2.3.2 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในสัตว์ทดลอง โดยมีบทบาทหน้าที่ดังนี้ 1.ก าหนด
รายละเอียดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการใช้และการเลี้ยงสัตว์เพ่ืองานวิจัยงานทดสอบงานสอบและงาน
ผลิตชีววัตถุให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ 2.พิจารณารับรองหรือรับรองโดยมีเงื่อนไขไม่รับรอง
ทบทวนสั่งระงับสั่งยุติหรือสั่งให้ผู้วิจัยแก้ไขโครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ในงานวิจัยงานทดสอบงานสอนและงาน
ผลิตชีววัตถุที่มีผู้เสนอทั้งที่ต้องการจะด าเนินการภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 3.ติดตามก ากับดูแลการใช้
สัตว์ให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติต่อสัตว์โดยถูกต้องตามจรรยาบรรณการใช้สัตว์ 4.จัดให้หน่วยงานเลี้ยงสัตว์
ด าเนินการอย่างมีมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในจรรยาบรรณการใช้สัตว์ 5.สนับสนุนและผลักดันให้หน่วยงานเลี้ยง
สัตว์ได้รับงบประมาณเพียงพอในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณการใช้สัตว์ 6.ให้ค าปรึกษา       
แก่ผู้วิจัยในการด าเนินการด้านจรรยาบรรณการใช้สัตว์ 7.ประชาสัมพันธ์และแนะน าตลอดจนจัดให้มีการสอน
การอบรมการประชุมทางวิชาการเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ เกี่ยวกับการใช้สัตว์แก่นักศึกษาอาจารย์นักวิจัย
นักวิทยาศาสตร์ที่ใช้สัตว์พนักงานเลี้ยงสัตว์และผู้เกี่ยวข้องเพ่ือให้สามารถด าเนินการตามจรรยาบรรณการใช้
สัตว์ได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 8.จัดท าแผนพัฒนาและขอตั้งงบประมาณประจ าปีเรื่องเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์
เพ่ืองานทดสองทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 9.เสนอแผนพัฒนาและงบประมาณประจ าปีต่อผู้บริหาร    
10.จัดท าคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOPs) การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการคู่มือมาตรฐาน             
การปฏิบัติงาน (SOPs) การเลี้ยงและการใช้สัตว์ของมหาวิทยาลัยแนวทางและวิธีการปฏิบัติของผู้ใช้สัตว์ในการ
เสนอโครงการและการด าเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ 11.จัดท า
รายงานการเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกปีเสนอต่อผู้บริหาร       
เพ่ือรายงานต่อคณะกรรมการแห่งชาติเพ่ือพัฒนางานเลี้ยงและใช้สัตว์เพ่ืองานทางวิทยาศาสตร์และเผยแพร่ 
และ 12.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคณะท างานหรือผู้เชี่ยวชาญเพ่ือช่วยปฏิบัติงานในขอบเขตแห่งอ านาจและ
หน้าที่ได้ตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

2.3.3 คณะกรรมการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มีบทบาทและหน้าที่ดังนี้ 1.ก าหนด
นโยบายข้อก าหนดแนวทางเกี่ยวกับการใช้สารเคมีที่เป็นมาตรฐานกลางเพ่ือให้ทุกหน่วยงานน าไปปฏิบัติ         
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2.วางระบบและมาตรฐานตรวจสอบและควบคุมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้สาร เคมี          
ในห้องปฏิบัติการและภาคสนาม 3.รายงานผลการด าเนินงานด้านความปลอดภัยทางเคมีให้คณะกรรมการ
อ านวยการความปลอดภัย 4.จัดท าหลักสูตรการอบรมความรู้ด้ านความปลอดภัยในการท างาน                     
ในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ และ 5.ปฏิบัติภารกิจอ่ืน ๆ ที่ เกี่ยวกับมาตรฐานและความปลอดภัย              
ทางห้องปฏิบัติการ  

2.3.4 คณะกรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพ มีบทบาทและหน้าที่ ดังนี้ 1.ศึกษากฎหมาย
ระเบียบประกาศหลักเกณฑ์มาตรการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางชีวภาพเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2.ศึกษาก าหนดนโยบายและแนวทาง
ปฏิบัติการบริหารจัดการในด้านความปลอดภัยทางชีวภาพเพ่ือประกาศใช้เป็นมาตรฐานส่วนกลางส าหรับ
งานวิจัยในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 3.พิจารณาประเมิน/รับของโครงการวิจัยที่ขอรับรองความเสี่ยง      
ด้านความปลอดภัยทางชีวภาพในมหาวิทยาลัยเพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ (Technical Biosafety Committee-TBC) พิจารณา และ 4.ประสานงาน/รายงานผลการด าเนินงาน
กับคณะกรรมการเทคนิคด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ (TBC)  

โดยได้มีการลงนามความร่วมมือกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยนเรศวร จ านวน 2 คณะท างาน คือ  
1. คณะกรรมการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ โดยลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ     

ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระยะเวลา 2 ปี คือ 2563 – 2564 ระหว่าง ส านักงาน
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ  และมหาวิทยาลัยแม่ข่าย มหาวิทยาลัยลูกข่าย จ านวน 12 แห่ง ดังนี้                    
1.มหาวิทยาลัยพะเยา 2.มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 3.มหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวง                        
4.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  ศูนย์ล าปาง 5.มหาวิทยาลัยแม่ โจ้  6.มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                        
7.มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 8.มหาวิทยาลัยพายัพ 9.มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ 10.มหาวิทยาลัยเนชั่น
ล าปาง 11.มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 12. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพ่ือขับเคลื่อนความร่วมมือ      
ในระดับนโยบายของหน่วยงานเครือข่ายที่มีการขยายผลการด าเนินงานร่วมกัน และเพ่ือเปิดเวทีแสดงผลผลิต
จากการด าเนินงานร่วมกันของเครือข่ายความร่วมมือ ระหว่าง วช. กับ มหาวิทยาลัยแม่ข่าย 2 แห่ง คือ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยนเรศวร กับ มหาวิทยาลัยลูกข่าย 

ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้มีห้องปฏิบัติการที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต้นในด้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพแล้วจ านวน 3 ห้อง ได้แก่ ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม เลขทะเบียน (2-0900-0001-5) 
ห้องปฏิบัติการชีววิทยา (เลขทะเบียน 2-0900-0002-3) และห้องปฏิบัติการเคมี (2-0900-0003-1) ซึ่งเป็น
ห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการเรียนการสอน และการวิจัย  

2. คณะกรรมการจริยธรรมงานวิจัยในคน เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
โดยคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ กองการวิจัยและนวัตกรรม จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ จัดตั้ งคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ระดับภูมิภาค ( Regional Research Ethics 
Committee: RREC) ระหว่างมหาวิทยาลัยนเรศวร ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สถาบันเครือข่ายอัน
ประกอบด้วย 1.มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  2.มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 3.มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 4.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 5.มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 6.มหาวิทยาลัยราชภัฏ
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พระนครศรีอยุธยา 7.มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 8.มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ 9.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ 10.มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ 11.ส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก 12.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก 13.ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ 
14.เขตสุขภาพที่ 2 15.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช 16.วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี 
อุตรดิตถ์  และ 17.มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าวจัดขึ้น ณ ห้อง
สุพรรณกัลยา 3 ชั้น 3 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนเรศวร เพ่ือจัดกิจกรรมสนับสนุนงานวิจัย     
ตามประเด็นต่างๆ เช่น การให้นักวิจัยเข้าร่วมการอบรมต่างๆ อาทิ การอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร 
Human Subject Protection (กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)  

โดยปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์สามารถประเมินข้อเสนอโครงการเพ่ือรับรองมาตรฐาน
จริยธรรมในมนุษย์ได้ ตั้งแต่ธันวาคม ปีพ.ศ. 2562 เป็นต้นมา ซึ่งเป็นการยกระดับการสนับสนุนงานด าเนิน
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ และมีการพิจารณาตลอดทั้งปี 2563 จ านวน 80 เรื่อง และออก
หมายเลขรับรองจากมหาวิทยาลัยได้เอง 

2.4 การสนับสนุนพันธกิจด้านวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นการประชุมวิชาการ  
การสนับสนุนพันธกิจด้านวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในประเด็นการประชุมวิชาการ  ในปี พ.ศ.

2564 ประกอบด้วย 
 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรติตถ์ โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือฯ 
จัดโครงการ หลักสูตร "ทรัพย์สินทางปัญญา และการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์"       
ณ ห้องประชุมพิชัยราชภัฏ (FMS 102) คณะวิทยาการจัดการ เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา 
ได้น าผลงานวิจัยที่คิดค้น สร้างสรรค์ น าไปต่อยอดและขยายผลให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร หลักจริยธรรมพ้ืนฐานและการทบทวนพิจารณา
โครงการวิจัย (ส าหรับคณะกรรมการ) วันที่ 15 มีนาคม 2564  ณ ห้องประชุมพิชัยสัมมนา (FMS 101) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร หลักจริยธรรมพ้ืนฐานและการ
ทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย (ส าหรับคณะกรรมการ)  มีวัตถุประสงค์เพ่ือผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้          
ความเข้าใจหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สามารถน าไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการจริยธรรมการวิจัย      
ในมนุษย์ได้อย่างถูกหลักจริยธรรมการวิจัยมีประสิทธิภาพ และเพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้มีความรู้ซึ่งเป็น
แนวทางหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยในมนุษย์สามารถน าไปใช้ในเพ่ือปกป้องสิทธิ และสวัสดิภาพ    
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ของอาสาสมัครและเกิดทักษะในการพิจารณาโครงการวิจัยตามหลักมาตรฐานสากล ร่วมถึงเปิดโอกาส          
ให้ผู้เข้าร่วมการอบรมได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ในการศึกษาวิจัยในมนุษย์ การพิจารณาจริยธรรมการ
วิจัยในมนุษย์ที่หลากหลายรูปแบบ และสามารถน าไปปรับใช้กับในแต่ละโครงการได้อย่างเหมาะสม ในการจัด
โครงการครั้งนี้กลุ่มเป้าหมาย คือ คณะกรรมการด าเนินงานจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ จ านวน 29 คน มีผู้เข้าร่วมอบรมจ านวน 23 คน (เอกสาร 2.2-2(4)) 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันอาสาสมัครในงานวิจัย  Human Subject 
Protection วันที่ 16 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมพิชัยราชภัฏ (FMS 102) มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 
การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection) 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ทราบความส าคัญของการ
ด าเนินโครงการวิจัยที่มีมนุษย์เป็นอาสาสมัคร แนวปฏิบัติการขอรับการประเมินจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และมีความพร้อมในการด าเนินการวิจัยใน บทบาทหน้าที่ของหัวหน้า
โครงการวิจัย ในการจัดโครงการครั้งนี้กลุ่มเป้าหมาย คือ อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา จ านวน 100 คน         
มีผู้เข้าร่วมอบรม 106 คน (เอกสาร 2.2-2(5)) 

วันที่ 28 มิถุนายน 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ด าเนินงานโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา
ได้จัดกิจกรรม “การพัฒนาบทความวิชาการ (24 HRs) เพ่ือส่งกรณีศึกษา (Case Study)” โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
การพัฒนาบทความวิชาการเพ่ือส่งกรณีศึกษา (Case Studies) ผลงานวิชาการด้านรับใช้สังคม ซ่ึงมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ในการเป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการศึกษาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ที่มีการด าเนินโครงการต่างๆ 
ที่เป็นการท างานกับสังคม จึงสนับสนุนให้นักวิจัยของแต่ละคณะได้ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ในการเข้าสู่
กระบวนการพัฒนากรณีศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือส่งกรณีศึกษา (Case Study)" เข้าร่วมการน าเสนอ        
ในการประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 (เอกสาร 2.2-2(6)) 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
2.2-2(1) รายงานประจ าปีหน่วยงานสนับสนุน 
2.2-2(2) เว็ปไซต์ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ http://arit.uru.ac.th/ 
2.2-2(3) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 3523/2562 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม

การวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2562 
2.2-2(4) เอกสารสรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร หลักจริยธรรมพื้นฐาน 

และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย (ส าหรับคณะกรรมการ) วันที่ 15 มีนาคม 2564  
2.2-2(5) เอกสารสรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร เรื่อง การป้องกันอาสาสมัคร             

ในงานวิจัย Human Subject Protection วันที่ 16 มีนาคม 2564 
2.2-2(6) สรุปกิจกรรม “การพัฒนาบทความวิชาการ (24 HRs) เพ่ือส่งกรณีศึกษา (Case Study)” 

https://research.uru.ac.th/showdetail/2/36 
 
 

https://research.uru.ac.th/showdetail/2/36
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 3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

    ในปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ด าเนินการตามระบบและกลไกของสถาบันวิจัยและพัฒนาดังนี้ ทุนวิจัยภายนอกที่ได้รับการ
สนับสนุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จ านวน  19 โครงการ รวม
งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน 6,600,000 บาท และทุนวิจัยจากเงินกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ จ านวน 9 โครงการ เป็นเงิน 1,638,800 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  (เอกสาร 2.1-3(1)) 

 
ล าดับที่ ชื่อโครงการวิจัย งบประมาณ 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
1 สมบัติบางอย่างส าหรับจุดตรึงร่วมของการส่งสองตัวในปริภูมิ                       

อิงระยะทางไลค์แบบบีค่าเชิงซ้อน 
250,000 

2 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบมีระบบและวิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบมีชั้นภูมิภายใต้แผนการสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่มปรับ                 
เมื่อหน่วยตัวอย่างขั้นต้นสุ่มด้วยวิธีการอย่างง่าย 

325,000 

3 การพัฒนาไม้เทียมจากพลาสติกและเส้นใยมะพร้าว 404,800 

4 การผลิตพอลิไฮดรอกซีอัลคาโนเอตจากน้ ามันใช้แล้วโดยเชื้อแบคทีเรีย          
ที่แยกได้จากดินที่ปนเปื้อนสารพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน 

290,000 

5 การปรับปรุงประสิทธิภาพของปฏิกิริยารีดักชันโดยแสงเพื่อสลาย
สารละลายโครเมียม (VI) ด้วยตัวเร่งปฏิกิริยานาโนทังสเตนออกไซด์                   
ที่เจือด้วยโลหะ 

295,000 

6 การเพ่ิมประสิทธิภาพของตัวเร่งปฏิกิริยาด้วยแสงโดยอนุภาคเงินนาโน
เติมในเฟอริกออกไซด์ ส าหรับการย่อยสลายสารอินทรีย์ในแหล่งน้ าเสีย 

400,000 

7 การตรวจจับภาพมังคุดด้วยการเรียนรู้เชิงลึก 150,000 
8 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยใช้ศาสตร์ของพระราชา               

ด้านทรัพยากรป่าไม้ต่อสมดุลทางนิเวศวิทยาโดยใช้สมดุลคาร์บอน                   
เป็นตัวบ่งชี้ กรณีศึกษา : ระบบวนเกษตรกาแฟร่วมกับป่าไม้ สถานี
พัฒนาเกษตรที่สูงตามแนวพระราชด าริภูพยัคฆ์ อ.เฉลิมพระเกียรติ 
จังหวัดน่าน 

357,000 

9 การสลายไธอะมีโทแซมด้วยปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกส์ของนาโน 
คิวปรัสออกไซด์ (Cu2O) ที่เตรียมโดยวิธีโซลโวเทอร์มอล 

222,600 

10 ทฤษฎีบทจุดตรึงส าหรับเงื่อนไขการหดบางอย่างในปริภูมิอิงระยะทาง
วางนัยทั่วไปค่าเชิงซ้อน 

250,000 
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11 การสังเคราะห์นาโนซิงค์สแตนเนตโดยวิธีไฮโดรเทอร์มอลส าหรับ               
การสลายสารตกค้างทางการเกษตรด้วยปฏิกิริยาโฟโตแคตาไลติกส์ 

212,600 

12 คุณลักษณะเฉพาะของกึ่งกรุปไตรภาคโดย แอล-ไอดีลวิภัชนัย 350,000 

13 สมภาคแยกนิจพลบนกึ่งกรุปไตรภาคปรกติ 380,000 

14 แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งทุนชุมชนสู่การก าหนดปัจจัย
ความส าเร็จในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ 

500,000 

15 การศึกษาห่วงโซ่อุปทานกองทุนหมู่บ้านเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ              
การจัดการสู่สถาบันการเงินชุมชนด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ของส านักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ สาขา 2 

500,000 

16 รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มที่เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน       
บนพื้นที่สูงสู่การสร้างความสมดุลระหว่างเป้าหมายทางเศรษฐกิจกับการ
สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคมของกลุ่มชาติพันธุ์
ในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 

587,000 

17 การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการลดปัจจัยเสี่ยงจากการใช้สารเคมี                
ทางการเกษตร 

414,000 

18 การสร้างต้นทุนทางสุขภาพแก่ชาวนาด้วยกระบวนการผลิตข้าวที่เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม. 

350,000 

19 การพัฒนารูปแบบฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ ส าหรับการจัดการสาธารณูปโภคขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

428,000 

รวมทั้งสิ้น 6,600,000 
ทุนภายใน (กองทุนวิจัย)  

1 กลวิธีการบอกเลิกสัญญาของนักศึกษาชาวจีนที่ศึกษาภาษาไทย                  
เป็นภาษาท่ีสองและนักศึกษาไทย : การศึกษาวัจนปฎิบัติศาสตร์ระหว่าง
ภาษา 

15,000 

2 การพัฒนาชุดการสอนรายวิชาภาษาศาสตร์ส าหรับครูสอนภาษาไทย
ผสมผสานเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ตส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

20,000 

3 โครงการสังเคราะห์ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลัง            
ทางสังคมเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับภาคี 

500,000  

4 การออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์เสมือนมนุษย์ขนาดเล็ก 46,800 
5 การศึกษาและพัฒนาลายผ้ายกดอกโดยใช้คณิตศาสตร์เบื้องต้น 20,000  
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6 คุณลักษณะของครูต้นแบบในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21                      
สู่การศึกษา 4.0 

20,000  

7 การศึกษาแนวทางในการลงทุนของกลุ่มเกษตรกรเพ่ือให้เป็นเกษตร
อินทรีย์ทฤษฎีใหม่ 

16,000  

8 การศึกษาการผลิตและคุณสมบัติของอิฐบล็อกประสานจากกากดินขาว
ผสมแกลบด า 

16,000  

9 แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือมุ่งสู่ทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของกลุ่มโรงเรียนสังกัดส านักงานการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน จังหวัดน่าน   

450,000  

รวมทั้งสิ้น 1,638,800 
 
ในส่วนของการจัดสรรงบประมาณส าหรับการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ 

ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ  มหาวิทยาลัยได้มีการออกประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรทุนเพ่ือการพัฒนาบุคลากรภายใน  ประเภท          
การจัดสรรทุนเพ่ือการน าเสนอผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2562 โดยการจัดสรรทุนส าหรับการน าเสนอผลงาน
ทางวิชาการ ประเภท Oral Presentation ในกลุ่มประเทศอาเซียนไม่เกิน 30,000 บาท ประเทศในทวีปเอเชีย
ไม่เกิน 40,000 บาท และประเทศในทวีปอ่ืน ๆ ไม่เกิน 60,000 บาท และ การจัดสรรทุนส าหรับการน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ประเภท Poster Presentation ให้ได้รับการจัดสรรทุนเฉพาะค่าลงทะเบียนส าหรับ       
การน าเสนอผลงานทางวิชาการเท่านั้น โดยกลุ่มประเทศอาเซียนไม่  เกิน 10,000 บาทประเทศในทวีปเอเชีย    
ไม่เกิน 20,000 บาท และประเทศในทวีปอื่นๆ ไม่เกิน 30,000 บาท (เอกสาร 2.1-3(2)) 

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

บุคลากรภายใน ประเภทการจัดสรรทุนเพื่อการน าเสนอผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2562 
 

 4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น   

   มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์        
และนักวิจัยโดยผ่านโครงการอบรมต่างๆ โดยในปี 2563 ได้ด าเนินจัดโครงการ 1.อบรมเชิงปฏิบัติการ           
ในหลักสูตรหลักจริยธรรมพ้ืนฐานและการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย (ส าหรับคณะกรรมการ)  2.อบรมเชิง
ปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subject Protection) และ 3.กิจกรรม             
“การพัฒนาบทความวิชาการ (24 HRs) เพ่ือส่งกรณีศึกษา (Case Study)” (เอกสารแนบ 2.1-4(2)) 
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รวมทั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่นในทุกครั้งของการประชุมเปิดภาคเรียนและปิดภาคเรียนในทุกๆ 
ภาคการศึกษา โดยมีการมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและก าลังใจแก่อาจารย์และนักวิจัย (เอกสารแนบ 2.1-4(2)) 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
2.1-4(1) เล่มรายงานประจ าปี 2563 ของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2.1-4(2) การประชุมบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=UttaraditRajabhatUniversity&set=a.435965346
4063089 

 
5. มีการด าเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมระหว่าง

สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
1.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีการด าเนินงานกับเครือข่ายในการพัฒนาระบบการวิจัยสู่ความเป็น

เลิศเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ระหว่าง เครือข่ายวิจัยภูมิภาค: ภาคเหนือ และส านักงานวิจัยการแห่งชาติ 
ในการจัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชนเป็นการใช้องค์ความรู้การวิจัยเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์วิจัยชุมชน     
ด้วยการตอบปัญหาทางวิชาการ พัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมให้แก่เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ
ขนาดเล็ก พัฒนาทักษะ ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่เกษตรกรผู้ใช้เทคโนโลยีรวมทั้งการสร้างบุคลากรในพ้ืนที่     
เพ่ือท าหน้าที่เป็นวิทยากรและผู้ช านาญการงานบริการวิชาการแก่ศูนย์วิจัยชุมชน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ได้ท าการจัดตั้ง “ศูนย์วิจัยชุมชนเม็ดมะม่วงหิมพานต์อุตรดิตถ์” มีรองศาสตราจารย์ ดร. กันต์          
อินทุวงศ์ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการวิจัยดังกล่าว ได้ท าการรวบรวมองค์ความรู้ ที่เก่ียวข้องกับการผลิต และการ
แปรรูปมะม่วงหิมพานต์ เพ่ือให้กลุ่มชุมชนพัฒนาคุณภาพ ยกระดับรายได้ ลดการจัดการของเสียจากการ       
แปรรูปและการสร้างมูลค่าการตลาดให้กับกลุ่มผู้ผลิตเม็ดมะม่วงหิมพานต์ ตามหลักฐาน 2.1-5(1) รายงานผล
การด าเนินงาน โครงการศูนย์วิจัยชุมชนเม็ดมะม่วงหิมพานต์อุตรดิตถ์ 
 

 
ภาพที่ 5.1 การจัตั้งศูนย์วิจัยชุมชนผลิตภัณฑ์เม็ดมะม่วงหิมพานต์จังหวัดอุตรดิตถ์ 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=UttaraditRajabhatUniversity&set=a.4359653464063089
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=UttaraditRajabhatUniversity&set=a.4359653464063089
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2.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ร่วมกับส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และ
นวัตกรรม กับมหาวิทยาลัยนเรศวร (สถาบันอุดมศึกษาแม่ข่าย เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนล่าง ) 
ท าข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยได้จักสรรทุนวิจัยให้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์          
ในโครงการวิจัยเรื่อง “การผลิตถ่านไบโอชาร์จากเปลือกกาแฟเหลือทิ้งในชุมชนส าหรับใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดิน
และการประยุกต์ใช้ในเชิงพานิชย์ ตามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย หลักฐาน 2.1-5(2) 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
2.1-5(1) รายงานผลการด าเนินงาน โครงการศูนย์วิจัยชุมชนเม็ดมะม่วงหิมพานต์อุตรดิตถ์ 
2.1-5(2) จดหมายอนุมัติทุนศูนย์วิจัยชุมชน 
2.1-5(3) สัญญารับทุนอุดหนุน โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก 

ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยนเรศวร 
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 6. มีระบบและกลไกการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาผู้เรียนหรือชุมชนและด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 
    ทางมหาวิทยาลัยได้มีระบบและกลไกการน าผลงานวิจัย และองค์ความรู้ต่างๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
ผู้เรียนและชุมชน ในโครงการพันธิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น ตามหลักฐาน 2.1-6(1) 
 

เริ่มต้น

1.ประกาศรับข้อเสนอโครงการ

2. จัดส่งเอกสารเชิงหลักการ 

3.รวบรวมจัดท าสรุป

4..ผ ู้ขอทุนน าเสนอโครงการ

5. ผลการพิจารณา

6.ประกาศผลการพิจารณา

7.ส่งข้อเสนอฉบับสมบูรณ์

8.จัดท าสัญญา

9. ด าเนินโครงการ

จบ

    

       

 

กลไกการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ 

 
1.มหาวิทยาลัยประกาศรับข้อเสนอโครงการพันธกิจ
สัมพันธ์ฯ  
2. ผู้เสนอขอรับทุนจัดส่งไฟล์เอกสารเชิงหลักการ  
3. หน่วยประสานเชิงยุทธศาสตร์ รวบรวมจัดท าสรุป
เอกสารเชิงหลักการ และนัดหมายน าเสนอโครงการ 
4. ผู้ น า เสนอขอรั บทุน  น า เสนอรายละเ อียด
โครงการฯ ต่อคณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
5. คณะกรรมการพิจารณาโครงการ 
6. ประกาศรายชื่อโครงการผ่านพิจารณาโครงการ 
7. ผู้ เ สนอขอรั บทุนที่ ผ่ านการ พิจารณาจัดส่ ง
รายละเอียดข้อเสนอโครงการฯ ฉบับสมบูรณ์  
8. จัดท าสัญญา 
9. เริ่มด าเนินโครงการตามแผนโดยน าผลงานวิจัย 
และองค์ความรู้ต่าง ๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับ
ผู้เรียนและชุมชน 

 
ภาพที่ 6.1 กลไกการน าผลงานวิจัย และองค์ความรู้ต่างๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับผู้เรียนและชุมชน 
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โดยโครงการและกิจกรรมที่ด าเนินการผ่านกลไกเพ่ือน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค หรือนวัตกรรม
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยมีโครงการที่ผ่านกลไกดังกล่าวตามตามหลักฐาน 2.1-6(2) ดังเช่น 

1. ชุดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากบ้านน้ าแก่นใต้ 

ต าบลน้ าแก่น อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน วัตถุประสงค์เพ่ือยกระดับผลิตภัณฑ์จากกลุ่มวิสาหกิจในชุมชนให้มี

มาตรฐาน เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้สามารถลดรายจ่ายและเพ่ิมรายได้ในครัวเรือน และ

เพ่ือพัฒนาชุมชนน้ าแก่นใต้ให้เป็นชุมชนการจัดการตนเอง การด าเนินงานโครงการเป็นไปโดยใช้หลักการร่วม

คิด ร่วมท า และร่วมแก้ปัญหา เป็นการต่อยอดโครงการในระยะ 3 ปีส าหรับพ้ืนที่บริการวิชาการในต าบล      

น้ าแก่น อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมีการด าเนินการโครงการย่อยทั้งหมด 5 โครงการ คือ โครงการการ

จัดการดินและธาตุอาหารพืชต่อการเพ่ิมคุณภาพผลผลิต และเปอร์เซ็นต์เนื้อยางพาราแห้ง (DRC) เพ่ือการ

ยกระดับรายได้ของชุมชน ต าบลน้ าแก่น อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โครงการการท าถ่านอัดแท่งด้วยวัสดุเหลือ

ทิ้งจากการเกษตร โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรกรบ้านน้ าแก่นใต้สู่มาตรฐานปัจจัยการ

ผลิตทางการเกษตร โครงการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์กลุ่มแปรรูปมะม่วงหิมพานต์บ้านน้ าแก่นใต้ และ

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านและผู้สูงอายุสู่มาตรฐาน 

 

 
ภาพที่ 6.2 การด าเนินการโครงการ ณ บ้านน้ าแก่นใต้ ต าบลน้ าแก่น อ าเภอภูเพียง จังหวัดน่าน 
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2. ชุดโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต บ้านค้างปินใจ อ าเภอ     

วังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์ ยกระดับรายได้ และลดรายจ่าย ให้กับคนในชุมชน ยกระดับทักษะฝีมือ 

และสร้างทักษะใหม่ที่จ าเป็นในการท างาน ให้สอดคล้องกับความต้องการให้กับคนชุมชน สามารถสร้างกลไก

การท างาน โดยการบูรณาการศาสตร์และการมีส่วนร่วมของชุมชน องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  และ

สามารถสร้างเครอืข่ายการจัดการตนเองของชุมชน 

 

 
ภาพที่ 6.3 การด าเนินการโครงการ ณ บ้านค้างปินใจ อ าเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ 

 

3. ชุดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากบ้านวังกอง ต าบล   
สองคอน  อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบไปด้วยการลดการใช้สารเคมีทางการเกษตรเพ่ือคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของคนวังกอง (โครงการย่อยที่ 1)โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรและภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน         
เพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดีของชุมชน บ้านวังกอง ต าบลสองคอน อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ (โครงการย่อยที่ 2) 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์และแปรรูปผ้าทอเพ่ือสร้างมูลค่าสินค้าวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีทอผ้าบ้านวังกอง            
อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ (โครงการย่อยที่ 3) และการส่งเสริมการตลาดและขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์
ชุมชนบ้านวังกอง ต าบลสองคอน อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ (โครงการย่อยที่ 4) 
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ภาพที่ 6.4 การด าเนินการโครงการ ณ บ้านวังกอง  อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
4. การจัดการระบบนิเวศที่เอ้ือต่อการจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านนาคูหา มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้าง

กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในด้านการพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการชุมชนบ้านนาคูหา  ยกระดับ
รายได้ที่เชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลด้านเศรษฐกิจ สังคม การท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ของชุมชนสู่การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของชุมชนบ้านนาคูหา และ จัดระบบสารสนเทศที่เอ้ือต่อการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้สู่การน า
ใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนบ้านนาคูหา 

 

 
ภาพที่ 6.5 การด าเนินการโครงการ บ้านนาคูหา จังหวัดแพร่ 
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5. โครงการผลิตครูและบัณฑิตดีมีคุณภาพ วัตถุประสงค์เพ่ืออบรมหลักวิธีด าเนินการของ GLOBE 
เรื่องที่สนใจ อย่างน้อย 2 ด้าน (ดิน น้ า บรรยากาศ สิ่งมี,ชีวิต/สิ่งปกคลุมดิน) รวมทั้งการวัดความสูงของต้นไม้ 
(Tree Height) ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ
เพ่ือพัฒนาและบริการวิชาการด้วยกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม (Learning Module)        
ที่เน้นการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ และหลักวิธีการด าเนินการของ GLOBE ให้โรงเรียนในเขตพ้ืนที่
รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

6. การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องกังหันน้ าเติมอากาศพลังแสงอาทิตย์เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
ชุมชนแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าสะอาด และน้ าเพ่ือการเกษตรได้ โดยนักศึกษาด าเนินการลงส ารวจ และ
ทราบปัญหาของพ้ืนที่ มีการด าเนินการแก้ไขปัญหาตามความต้องการของชุมชน โดยประชาชนในพ้ืนที่มีส่วน
ร่วม นักศึกษาสามารถมีกระบวนการคิด ท างาน ร่วมกันกับชุมชน รวมถึงสามารถวางแผนการด าเนินการ      
โดยสามารถบูรณาการความรู้ที่ได้เรียนมากับการพัฒนานวัตกรรม เพ่ือแก้ปัญหาในพ้ืนที่ได้   ด้านอาจารย์        
ที่ปรึกษาท าหน้าส ารวจพ้ืนที่ร่วมกันนักศึกษา เป็นที่ปรึกษาให้นักศึกษาเพ่ือหาทางแก้ปัญหาในพ้ืนที่ รวมถึง
ดูแลความเรียบร้อยและปลอดภัยในการด าเนินการโดยรวม  ส่วน ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการ
แก้ปัญหา โดยมีการทราบปัญหาที่แท้จริงในพ้ืนที่ และร่วมกันให้ความคิดเห็นหาวิธีแก้ปัญหา โดยใช้ข้อมูลของ
พ้ืนทีร่่วมกันองค์ความรู้ที่นักศึกษามี 

 
ภาพที่ 6.6 การด าเนินการโครงการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องกังหันน้ าเติมอากาศพลังแสงอาทิตย์ 

 
6.2 ทางมหาวิทยาลัยได้มีระบบและกลไกการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้    

ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาผู้ เรียนและชุมชน โดยมีหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนได้แก่ อุทยาน
วิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และส านักงานส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยได้มีการออกข้อบังคับโดยมหาวิทยาลัยว่าด้วยการบริหารงาน ซึ่งมีวัตถุประสงค์
ในการน างานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน       
ผ่านกาด าเนินกิจกรรมผ่านกลไกการด าเนินงานการสร้างความร่วมมือภาคอุตสาหกรรมและชุมชนดังแสดง      
ในรูป (เอกสารแนบ2.1-6(1)) 
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 ภาพที่ 6.7 แสดงกลไกการด าเนินงานการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  
หรือนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
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 โดยโครงการและกิจกรรมที่ด าเนินการผ่านกลไกเพ่ือน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม
ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ดังนี้ 

1. โครงการ Startup Thailand League 2021 โดยอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์จัดโครงการชี้แจงการด าเนินงานโครงการ Startup Thailand League 2021 โดยได้รับเกียรติ
จาก รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์      
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน และกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ความเป็นมาโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพัทธิ์ 
ถนอมพงษ์ชาติ ผู้อ านวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่ง "โครงการชี้แจง
การด าเนินงานโครงการ Startup Thailand League 2021 " มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิต ได้ด าเนินโครงการ
พัฒนาธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ (Innovative Startup) ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560 เป็นต้นมา ซึ่งได้ด าเนินโครงการ
กิจกรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาไปสู่มหาวิทยาลัยแห่งการเป็นผู้ประกอบการมาอย่างต่อเนื่อง โดยการจัดโครงการ       
ในวันนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้แจงการด าเนินงานโครงการ Startup Thailand League 2021 และการเตรียม
ความพร้อมสู่การเป็นผู้ประกอบการให้กับนักศึกษา รวมทั้งการบรรยายหัวข้อ "การสร้างแรงบันดาลใจในการ
เป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่" โดยวิทยากร คุณเบญจพร แมคโดนัล CEO Benjaporn Macdonal ธุกิจออนไลน์
และที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ โคยมีอาจารย์ มีนักศึกษาเข้าร่วมโกรงการทั้งหมด 200 คน ณ หอประชุม
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

 

 
ภาพที่ 6.8 การด าเนินโครงการ Startup Thailand League 2021 

 
 

2. โครงการ หลักสูตร "ทรัพย์สินทางปัญญา" อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรติตถ์ โดย ผศ.คร. ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ ผู้อ านวยการ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือฯ จัดโครงการ 
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หลักสูตร "ทรัพย์สินทางปัญญา และการขอรับความคุ้มครองสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์" ณ ห้องประชุม
พิชัยราชภัฏ (FMS 102) คณะวิทยาการจัดการ เพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา ได้น าผลงานวิจัย
ที่คิดค้น สร้างสรรค์ น าไปต่อยอดและขยายผลให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์  

 

 
ภาพที่ 6.9 การด าเนินโครงการหลักสูตร "ทรัพย์สินทางปัญญา" 

 
 

3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่านชีวภาพฯ ศูนย์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดย ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่านชีวภาพ และสารชีวภัณฑ์ 
โครงการวิจัย เรื่อง การปรับปรุงบ ารุงดินด้วยถ่านชีวภาพ ยิปชั่ม และสารชีวภัณฑ์ ในพ้ืนที่พืชไร่ และนาข้าว 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยกระบวนการ วทน.เกษตรต้นแบบ รุ่นที่ 2 ซึ่งรับเกียนติจาก นายธนากร อึ้งจิตไพศาล ผู้ว่า
ร้ายการจังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นประธานในการเปิดโครงการ และกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม โดย ผศ.ดร.เรือง
เดช วงศ์หล้า อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีเกษตรกรต้นแบบเข้าร่วมทั้งหมด 32 ราย 
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ภาพที่ 6.10 การด าเนินโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่านชีวภาพฯ 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
2.1-6(2) กลไกการน าผลงานวิจัย และองค์ความรู้ต่างๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
2.1-6(2) รายชื่อโครงการที่ผ่านการประเมินจากกลไกการน าผลงานวิจัย ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
2.1-6(3) โครงการ Startup Thailand League 2021 ที่มา: 

https://www.facebook.com/media/set/?vanity=UttaraditRajabhatUniversity&set=a.381256616
5438491 

2.1-6(4) โครงการ หลักสูตร "ทรัพย์สินทางปัญญา" ที่มา: 
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=UttaraditRajabhatUniversity&set=a.369390032
7305076 

2.1-6(5) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตถ่านชีวภาพฯ ที่มา: 
https://www.facebook.com/media/set/?vanity=UttaraditRajabhatUniversity&set=a.365258543
4769899 
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7. มีระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์          
และด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

     มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สิน          
ทางปัญญาของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ โดยได้มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
พ.ศ.2552 (เอกสารแนบ2.1-7(1)) ว่าด้วยการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา จัดตั้งคณะกรรมการที่มีอธิการ     
เป็นประธาน และคณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา
(เอกสารแนบ2.1-7(2)) มีการจัดตั้งหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ซึ่งเป็น
หน่วยงานในการรับผิดชอบ ดูแล บริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เพ่ือสร้างกลไกในการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือภาคี
เครือข่ายทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมพัฒนาท้องถิ่น รวมไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ของประเทศ             
ซึ่งด าเนินการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทาง
ปัญญา(เอกสารแนบ2.1-7(5)) โดยจะท าหน้าที่ด าเนินการให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา 
การท าแผนที่สิทธิบัตร การยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ เช่น การยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร     
การเผยแพร่งานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพออกสู่เชิงพาณิชย์ การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี           
และนวัตกรรม ตลอดไปจนถึงการใช้ประโยชน์และการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญา       
ที่ได้รับอนุมัติแล้ว และประสานงานการให้บริการด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดการ
เทคโนโลยีแก่หน่วยงาน บุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และสถาบันการศึกษาอ่ืนที่เข้า
ร่วมเป็นเครือข่าย ตลอดจน หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึงผู้ประกอบการ และให้บริการสืบค้น
ฐานข้อมูล ด้านทรัพย์สินทางปัญญา การท าแผนที่สิทธิบัตร การยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่างๆ เช่น 
การยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร การเผยแพร่งานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพออกสู่เชิงพาณิชย์ การ
ถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมอาทิเช่น ตลอดไปจนถึงการใช้ประโยชน์และการจัดสรรผลประโยชน์
ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับอนุมัติแล้ว ในปี 2563 -2564 มีงานวิจัยที่ได้ท าการจดทรัพย์สินทาง
ปัญญาดังนี ้
 
ตารางที่ 7.1 งานวิจัยที่ได้ท าการจดทรัพย์สินทางปัญญา 

ที ่ ชื่อผลงาน ผู้สร้างสรรค์ เลขที่ค าขอ ว/ด/ป ที่ย่ืนค าขอ 
1. ท่อกระจายลม ผศ.ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ 2002001082 5 พฤษภาคม 2563 
2. เครื่องอบแห้งลมร้อนแบบมีใบกวน ผศ.ดร.ปฏิพัทธิ์ ถนอมพงษ์ชาติ 2003001396 15 กันยายน 2563 
3. จิตรกรรม “สาวลาวเวียง” อ.ดร.จันทิมา ปกครอง 422091 30 กรกฎาคม 2564 
4. จิตรกรรม “สาวๆลาวเวียง” อ.ดร.จันทิมา ปกครอง 422033 30 กรกฎาคม 2564 
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 2.1-7(1) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2552 ด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา      
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
           2.1-7(2) คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา 

 
 
 สรุปตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

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

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็น

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

 
2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในสถาบัน 
 
 
 
 
 
 

เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ= 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยั 

คะแนนท่ีได้   = 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

x 5 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
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ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 

กลุ่ม 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์     

และเทคโนโลยี 

กลุ่ม 
สาขาวชิาวทิยาศาสตร์สขุภาพ 

กลุ่ม 
สาขาวชิามนุษยศาสตร ์    

และสังคมศาสตร ์

จ านวนเงิน
สนับสนุน

งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์

จากภายใน
และภายนอก 

(บาท) 

จ านวน
อาจารย์
ประจ า  

(ไม่นับรวมผู้
ลาศึกษาต่อ) 

 
(คน) 

จ านวนเงิน
สนับสนุน

งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์

จากภายใน
และภายนอก 

(บาท) 

จ านวน
อาจารย์
ประจ า 

 (ไม่นับรวมผู้
ลาศึกษาต่อ) 

 
(คน) 

จ านวนเงิน
สนับสนุน

งานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์

จากภายใน
และภายนอก 

(บาท) 

จ านวน
อาจารย์
ประจ า  

(ไม่นับรวมผู้
ลาศึกษาต่อ) 

 
(คน) 

     คณะเกษตรศาสตร ์ 1,000,000 16 - - - - 

     คณะครุศาสตร ์ - - - - 2,227,000  68 

     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 6,214,740 52 - - - - 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - -   3,158,650 84 

     คณะวิทยาการจัดการ - - - - 1,766,150 56 

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 7,716,502 60 3,922,304 21 - - 

     วิทยาลัยนานาชาติ - - - - - 14 

     วิทยาลัยน่าน - - - - 2,042,799 16 

รวม 14,931,242 128 3,922,304 21 9,194,599 238 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรคต์่อคน  

116,650.33 บาท/คน 186,776.38 บาท/คน 38,632.77 บาท/คน 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

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

คะแนนท่ีได้  5 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 
คะแนนเฉลีย่ของทุกกลุ่มสาขาวิชา 5 คะแนน 
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ข้อมูลประกอบ (ปีงบประมาณ 2564 : 1 ต.ค.63 – 30 ก.ย.64) 
 

คณะเกษตรศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน  

ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย แหล่งงบประมาณ จ านวน (บาท) 
2 ผศ.ปิยวรรณ ปาลาศ 

 
การพัฒนาปลานลิแดดเดียวกึ่งส าเร็จรูป 
1 มีนาคม 64-5 ตุลาคม 64 

อุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ ์

200,000 
 

3 อาจารย์ ดร.นันทา  
เป็งเนตร ์
 

การพัฒนาสูตรและการยดือายุการเก็บรักษา ผลิตภณัฑ์
เห็ดเข็มทองทอดอบกรอบ 
1 มีนาคม 64-5 ตุลาคม 64 

อุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ ์

100,000 
 

รวม 300,000 

 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก 

ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย แหล่งงบประมาณ จ านวน (บาท) 
1 ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย          การประยุกต์ใช้แนวคิดธรรมชาติชว่ยธรรมชาติใน

กระบวนการก าจัดก๊าซไฮโดรเจนซลัไฟด์ในก๊าซชีวภาพ
จากสุกร ส าหรับชุมชนบ้านห้วยทรายขาว ต าบลน้ าเลา  
อ าเภอร้องกวาง จังหวัดแพร ่
23 มีนาคม 64 -22 กุมภาพันธ์ 65 

ส านักงานการวิจัย (วช.) 700,000 
 

รวม 700,000 
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คณะครุศาสตร ์
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน  

ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย แหล่งงบประมาณ จ านวน (บาท) 
1 อาจารย์ ดร.วทัญญู 

ขลิบเงิน 

การพัฒนาชุดการสอนรายวิชาภาษาศาสตร์ส าหรับครู
สอนภาษาไทยผสมผสานเทคโนโลยีคิวอาร์โคต้ส าหรับ
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฎัอุตรดิตถ ์

มหาวิทยาลยัราชภฎั

อุตรดิตถ ์

20,000 

รวม 20,000 

 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก 

ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย แหล่งงบประมาณ จ านวน (บาท) 
1 ผศ.ดร.พิมผกา  

ธรรมสิทธ์ิ  
และอาจารย์ ดร. 
ชลายุทธ์  ครุฑเมือง 

การวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตและพัฒนาครู
ฐานสมรรถนะ โดยการบรูณาการแนวคิดจิตตปญัญา
ศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็นฐานของคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์ 

ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย 
และนวัตกรรม (สกสว.) 

100,000 

2 อาจารย์อรปรียา   
ญาณะชัย 

โครงการพัฒนาสื่อต้นแบบ ภายใตโ้ครงการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมี
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลีย้ง 

ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย

และนวัตกรรม 

237,000 

3 ผศ.ทวีสิทธ์ิ ปัญญายง การพัฒนาชุดนวัตกรรมคณิตศาสตร์การเงินตาม
ศาสตร์พระราชา ส าหรับสหกรณ์ออมทรัพย์โรงเรียน 

ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) 

270,000 

4 อาจารย์คทาวุธ   
ชาติศักดิ์ยุทธ 

โครงการศึกษาวิจยัเชิงนโยบายการพัฒนาแพลตฟอรม์
บริหารจดัการทรัพยากรผู้มีศักยภาพ (Talent 
resource Management) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ 

ส านักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาต ิ

1,100,000 

5 อาจารยส์ุภัตรา  สาขา 
 

การพัฒนาหลักสูตรการมสี่วนร่วมของนักศึกษาเอก
ประถมศึกษาปีท่ี 3 ในการพัฒนาการเรยีนรู้ศตวรรษท่ี 
21 ส าหรับผูสู้งอายุในชุมชน ต าบลป่าเซ่า จังหวัด
อุตรดิตถ ์

คณะกรรมการส่งเสรมิ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (กสว.) 

500,000 

รวม  2,207,000 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน  

ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย แหล่งงบประมาณ จ านวน (บาท) 
1 อ.ดร.อ านาจ  ตงติ๊บ การออกแบบโรงเรือนผักไฮโดรโปนิกส์ด้วยระบบควบคมุ

สภาพแวดล้อมอัตโนมัต ิ
มหาวิทยาลยัราชภฏั

อุตรดิตถ ์
50,000 

2 อ.พงษ์ธร  วิจิตรกูล โครงการการพัฒนาหม้อตม้ฆ่าเชื้อผลิตภณัฑ์เห็นโคน
น้อยในน้ าซอส 

อุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ ์

250,000 

3 อ.เรือนขวัญ   
หรุ่นเริงใจ 

โครงการการใช้ประโยชน์และสร้างมูลค่าเปลือกกาแฟ
เหลือท้ิงในชุมชนส าหรับผลติวัสดปุลูกและปรับปรุงดิน    
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

อุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ ์

200,000 

4 ผศ.ดร.อังกาบ   
บุญสูง 

โครงการพัฒนากระบวนการผสมข้าวพิษณุโลก80 สู่การ
ส่งเสริมทางการตลาดของข้าวดัชนีน้ าตาลต่ า (Thai Low 
GL Rice) วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรทองดี(สหกรณื
เกษตรบ้านหม้อ) 

อุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ ์

200,000 

5 ผศ.ดร.ปฏิพัทธิ์  
ถนอมพงษ์ชาติ 

โครงการการพัฒนาเครื่องหนีบกลว้ยตากอัตโนมัติ
ส าหรับวสิาหกิจชุมชน 

อุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ ์

250,000 

รวม 950,000 

 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก 

ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย แหล่งงบประมาณ จ านวน (บาท) 
1 รศ.ดร.กันต์   

อินทุวงศ์ 
การถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบชุมชนพึ่งพาตนเองโดยใช้
เทคโนโลยีเครื่องกังหันน้ าเติมอากาศพลังงาน
แสงอาทิตย์ เพื่อยกระดับคณุภาพชีวิตชุมชนซึ่ง
ขับเคลื่อนโดย “วิศวกรสังคม” 

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช) 

600,000 

2 อาจารย์พงษ์ธร  
วิจิตรกูล 

การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลพฤติกรรมเชื้อเพลิงโดย
กระบวนการวิเคราะห์ภาพเพื่อก ากหนดวันชิงเผา 

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช) 

926,000 

3 อาจารย์นัฐพงษ์  
เนินชัด 

การสร้างนวัตกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าหรับบันทึก
และจ าลองการออกแบบลวดลาย ผ้าซิ่นตีนจก เพื่อเพ่ิม
ขีดความสามารถของกลุม่ทอผ้าซิน่จังหวัดอุตรดติถ ์

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช) 

300,000 

4 อ.ดร.กาญจนา  
ดานเด่น (ภายนอก) 

โครงการการพัฒนานวัตกรรมรถอเนกประสงค์ขนาดเล็ก
เพื่อการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวอินทรีย ์

คณะกรรมการส่งเสรมิ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (กสว.) 

2,038,740 
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ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย แหล่งงบประมาณ จ านวน (บาท) 
5 ผศ.อภิศักดิ์  

พรหมฝาย 
(ภายนอก) 

การพัฒนาอุตสาหกรรมไม้สักโดยารสร้างลายไมโ้ดยใช้
กรพแสไฟฟ้าสลับ และเซาะล่องขึ้นลายไม้ด้วยเทคนิค
ด้านเทคโนโลยีนวตักรรม แบบมสีว่นร่วมกับชุมชนไม้มี
ค่าเพื่อเพิ่มพูลมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุม้ค่า 

คณะกรรมการส่งเสรมิ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (กสว.) 

850,000 

6 ผศ.ดร.ดุษฎี   
บุญธรรม (ภายนอก) 

การใช้ประโยชน์และเพิ่มพูนมูลค่าให้กับใบและเหง้า
สับปะรด กรณีศึกษากลุม่ผู้ปลูกสบัปะรดห้วยมุ่น          
อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ ์

คณะกรรมการส่งเสรมิ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (กสว.) 

550,000 

รวม  5,264,740 
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คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน  

ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย แหล่งงบประมาณ จ านวน (บาท) 
1 อ.ดร.สปุระวณี์  

อ่อนจันทร์ 
 

การส ารวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์
การระบาดของโรคโควิด 19 จังหวัดแพร่ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ ์

315,000 
 

2 อ.กฤษฎา ตัสมา 
 

การส ารวจคัมภีร์ใบลานเพื่อการอนุรักษ์ในอ าเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ ์

39,050 
 

รวม 354,050 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก 
ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย แหล่งงบประมาณ จ านวน (บาท) 
1 อ.ดร.สุดารตัน์  

รอดบุญส่ง 
(10% ของ 
1,537,400บาท) 

การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลายหลากทาง
ชีวภาพของไก่เขียวพาลีสตัว์ประจ าถิ่นของจังหวัด
อุตรดิตถ์ เพื่อเพิม่ขีดความสามารถทางการแข่งขันบน
ฐานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ(วช.) 

153,740  
 

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

ปัจจัยเชิงเหตผุลทางจติลักษณะและสถานการณ์ของ
พฤติกรรมการด ารงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของเยาวชนไทย 

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ(วช.) 

207,500  

3 อ.ดร.สุดารตัน์  
รอดบุญส่ง 
อ.ทิพาพร โพธิ์ศร ี
(100%) 
 

การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามเส้นทาง
วิถีสายน้ าบนฐานประวัติศาสตร์วฒันธรรม อัตลักษณ์
ท้องถิ่นของชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ ์

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ(วช.) 

280,000  

4 อ.ดร.สุดารตัน์  
รอดบุญส่ง 
ดร.ชลธิดา   
อุเทศนันท์ 
ดร.สุทธิพงศ์  
ศรีชุมพล 
อ.ทิพาพร โพธิ์ศร ี
(80% ของ 
150,000) 

การถอดบทเรยีนระบบและกลไกการเคลื่อนย้ายบุคคล
ภาควิชาการเพื่อการท างานพันธกิจสัมพันธ์ร่วมกบั
ชุมชนกรณีศึกษาพื้นที่หลัก ต าบลคอรุม อ าเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดติถ์ และพื้นท่ีรองเขตรับผิดชอบ 
พันธกิจสัมพันธ์ อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดติถ์                   
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ ์
 

ส านักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ 

(สอวช.) 

120,000 
 

5 อ.ดร.จันทิมา 
ปกครอง 
(100%  ของ 
150,000 บาท) 

การพัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิตกระเป๋าผ้า
รักษ์โลก  

ส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวัตกรรม 

150,000  
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ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย แหล่งงบประมาณ จ านวน (บาท) 
6 อ.ดร.จันทิมา 

ปกครอง 
(100%  ของ 
150,000 บาท) 
 

การพัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิตผ้าห่มส าลี
เดินทาง 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม 

150,000  

7 อ.ดร.จันทิมา 
ปกครอง 
อ.ทิพาพร โพธิ์ศร ี
อ.ชาริส  เสนาปา่ 
(80%  ของ 
194,200 บาท) 

การสร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและจุดหมาย
ตาเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชน บ้านนาต้นจั่น 
ต าบลบ้านตึก อ าเภอศรีสัชนาลยั จังหวัดสุโขทัย  
 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม 

155,360  

8 อ.ดร.จันทิมา 
ปกครอง 
(25%ของ 450,000 
บาท) 

การพัฒนาต้นแบบศูนยเ์รียนรู้ สวนไผ่ เพื่อพัฒนา
ศักยภาพชุมชนเพื่อการจดัรูปแบบการ ท่องเที่ยวสัมผสั
ความจริงแท้วิถีชุมชน (Authentication) ต าบลหาด
สองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอตุรดิตถ ์
 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม 

112,500  

9 อ.ดร.จันทิมา 
ปกครอง 
(5%ของ 6,750,000 
บาท) 

การศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหาร
จัดการทรัพยากรผู้มีศักยภาพ (Talent Resource 
Management) กลุ่มมหาวิทยาลยัราชภัฎ 

ส านักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ 

(สอวช.) 

337,500  

10 อ. ประพันธ์  
แจ้งเอี่ยม 
อ.ดร.สุทธิพงษ์  
ศรีจุมพล 
(10%  ของ 
4,000,000บาท 

การพัฒนาระบบและกลไกการจัดการตนเองของชุมชน 
เพื่อรองรับสังคมสูงวัยโดยความร่วมมือของ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ภาควิชาการและภาคีเครือข่าย
อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน 

หน่วยบริหารและ
จัดการทุนวิจัยและ
นวัตกรรมด้านการ
พัฒนาระดับพื้นท่ี 

(บพท.) 

400,000  

11 อ.ดร.มณฑล ศรสีุข 
(100%  ของ 
100,000 บาท) 
 

การพัฒนาผลิตภณัฑ์ชุมชน (ปลาสโม) ของจังหวัด
พะเยา เพื่อเสริมความสามารถในการ แข่งขันทาง
เศรษฐกิจฐานราก ด้วยแนวคิด เศรษฐกิจชีวภาพ 
เศรษฐกิจหมุนเวียน และ เศรษฐกจิสีเขียว 

คณะวิทยาการจัดการ
และสารสนเทศศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัพะเยา 

100,000  

12 อาจารย์ ดร.มณฑณ
ศรีสุข 
(10% ของ 
1,600,000บาท) 
 

การประเมินผลกระทบของการท่องเที่ยวท่ีมีต่อ
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม: 
กรณีศึกษาอ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ประเทศไทย 

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ(วช.) 

 

160,000  
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ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย แหล่งงบประมาณ จ านวน (บาท) 
13 อาจารย์ ดร.มณฑณ

ศรีสุข 
(10% ของ 
1,000,000บาท) 

การวิเคราะหผ์ลกระทบทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และ
สังคมของการท านาข้าวหอมมะลิในเขตอ าเภอดอกค าใต้ 
จังหวัดพะเยา 

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ(วช.) 

 

100,000  

14 ผศ.ดร.อนันต์  
แย้มเยื้อน 
ผศ.ดร.ภรีวัตน์  
นนทะโชต ิ
(70%ของ 540,000 
บาท) 

ปัจจัยเชิงเหตผุลทางจติลักษณะและสถานการณ์ของ
พฤติกรรมการเสริมสรา้งพลังครอบครัววิถีใหม่ไร้ความ
รุนแรงของเยาวชนไทย 

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ(วช.) 

378,000  

รวม 2,804,600 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



153 
 

คณะวิทยาการจัดการ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน  

ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย แหล่งงบประมาณ จ านวน (บาท) 
1 อ.ดร.เบญจวรรณ  

สุจรติ 
การสื่อสารการตลาดแบบบรูณาการและความคาดหวัง
ของลูกค้าท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจในการซื้อซ้ าของ
ผู้บริโภคบนแอปพลเิคชั่นผ่านความพึงใจการใช้บริการ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ ์

77,570 

2 อ.อุษณีย์   
มากประยูร 

ปัจจัยที่มีผลต่อการสื่อสารเพื่อส่งเสริมความเสมอภาค
ทางเพศของครูระดับมัธยมศึกษากับนักเรียนในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา
พิษณุโลก-อุตรดิตถ ์

มหาวิทยาลยัราชภฏั 
อุตรดิตถ ์

59,860 

3 อ.ดร.รดี   
ธนารักษ์ 

คุณลักษณะพลเมืองประชาธิปไตยที่ส่งผลต่อสมรรถนะ
การรู้เท่าทันสื่อ สารสนเทศและดจิิทัลของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัภาคเหนือ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ ์

61,120 

4 อ.ดร.ธัญญา   
จันทร์ตรง 

ผลกระทบการรู้เท่าทันสื่อออนไลน์ท่ีมีต่อสุขภาวะของ
ผู้สูงอายุในจังหวัดอุตรดติถ์ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ ์

89,600 

5 อ.ดร.วันธะนา  
สานุสิทธิ ์

แนวทางการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในเส้นทาง
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเน้นวิถีถ่ินจังหวัดอุตรดติถ ์

มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ ์

50,000 

6 ผศ.ศรไีพร สกุลพันธ์  การพัฒนาปลานลิแดดเดียวกึ่งส าเร็จรูป อุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ์  

50,000 

รวม  388,150 

 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก 

ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย แหล่งงบประมาณ จ านวน (บาท) 
1 ผศ.ดร.วิสุทธิ์  

สุขบ ารุง  
โครงการศึกษาวิจยัยุทธศาสตร์ นโยบาย และแนวทาง
การขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภฏัและเครือข่าย
มหาวิทยาลยัเชิงภูมิภาค เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและการเรียนรู้ตลอดชีวิต     
ในพื้นที่ภาคเหนือ 
 
 
 

ส านักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ 

(สอวช.) 

120,000 

2 อ.ดร.กุลยา   
อุปพงษ์ 

โครงการ “การพัฒนากลยุทธ์การตลาดดิจิทัลเพื่อเพ่ิม
ผลลัพธ์ทางธุรกิจของผู้ประกอบการ 
 
 

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

398,000 
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ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย แหล่งงบประมาณ จ านวน (บาท) 
3 ผศ.ดร.ภาศริิ   

เขตปิยรตัน์ (30%) 
ผศ.ดร.สุพรรษา 
จิตต์มั่น (10%) 
อ.ดร.รดี  ธนารักษ์ 
(10%) 
(1,528,000 x 50 
% = 764,000) 

การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพของไก่เขียวพาลีสตัว์ประจ าถิ่นของจังหวัด
อุตรดิตถ์ เพื่อเพิม่ขีดความสามารถทางการแข่งขัน     
บนฐานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

764,000 

4 ผศ.ดร.พนินท์  
นนทโคตร (8%) 
(1,200,000 x 8% 
= 96,000) 

การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นกับการยกระดับความเป็นอยู่ของ
เกษตรกร ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลยัในเขตภาคเหนือ 

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

96,000 

รวม  1,378,000   
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     จ านวนเงินสนับสนุนงานวจิัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน  

ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย แหล่งงบประมาณ จ านวน (บาท) 
1 ผศ.ปรญิญา  

ไกรวุฒินันท์ 
การผลิตปุ๋ยอินทรยี์อัดเม็ดจากวสัดุเหลือท้ิงทาง
การเกษตรและการพัฒนาคณุภาพของผลิตภณัฑ์ใหไ้ด้
มาตรฐาน 

อุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ ์

175,000 

(70%) 

2 อาจารย์ ดร. ธัชชัย 
อยู่ยิ่ง 

การศึกษา และพัฒนาลายผ้ายกดอก โดยใช้คณิตศาสตร์
เบื้องต้น 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ ์

46,800 

3 ผศ.ดร.สริิวดี  
พรหมน้อย 

เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอยสายพันธุ์ไทย 
(Steinernema thailandense) เพื่อก าจัดแมลง
ศัตรูพืช กลุ่มเกษตรกรปลูกผักปลอดภัย อ าเภอฟากท่า 
จังหวัดอุตรดติถ ์

อุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ ์

250,000 
(ธค.63-มิย. 64) 

4 อ.ดร.สุทธิดา  
วิทนาลัย 

การพัฒนาครีมบ ารุงผิวหน้าผสมสารกันแดดจากสาร
สกัดธรรมชาต ิ

อุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือ 

มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ ์

100,000 
(มีนาคม - 

กันยายน 2563) 

รวม 571,800 

 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก 

ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย แหล่งงบประมาณ จ านวน (บาท) 
1 ผศ. ดร.ราตรี  

ค าโมง 
การผสมผสานการแปลงเวฟเล็ตและการเรียนรู้เชิงลึก
เพื่อการพยากรณ์ความต้องการทุเรียนในตลาดโลก 

คณะกรรมการส่งเสรมิ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (กสว.) 

136,300 
(100%) 

2 
 

อ.ดร.โสภณ  
วิริยะรตันกุล 

การแบ่งส่วนของเสียงพยางค์โดดส าหรับการรู้จ าเสยีงพูด
ด้วยการเรียนรูเ้ชิงลึก 

คณะกรรมการส่งเสรมิ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (กสว.) 

218,600 
(100%) 

3 อ.ดร.โสภณ  
วิริยะรตันกุล 

การพัฒนาระบบเครื่องช่ังข้าวสารส าหรับการจัดการคลัง
ข้าวสารแบบอัตโนมัต ิ

คณะกรรมการส่งเสรมิ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (กสว.) 

150,000 
 

4 อ.จ ารูญ  
จันทร์กุญชร 

พัฒนานวัตกรรมดิจิทัล (IoT) ในการควบคุมคณุภาพ
ระบบฟักไข่เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ปีก 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม 

16,000 
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ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย แหล่งงบประมาณ จ านวน (บาท) 
5 อ.ดร.กนกวรรณ  

กันยะม ี
พัฒนานวัตกรรมดิจิทัล (IoT) ในการควบคุมคณุภาพ
ระบบฟักไข่เพื่อการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ปีก 

ส านักงาน
ปลัดกระทรวงการ

อุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม 

12,000 
 

6 อ.สุรพล  ชุมกลิ่น การจ าแนกความสุกของสับปะรดด้วยการประมวลผล
ภาพกับวิธีการเรียนรูเ้ชิงลึก 

คณะกรรมการส่งเสรมิ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (กสว.) 

316,200 

7 อ.ดร.วันวิสาข์  
พิระภาค 

การจ าแนกทางสณัฐานวิทยาและอณูชีววิทยาของเชื้อ
สาเหตุโรคราสีชมพูในลางสาดและลองกองในภาคเหนือ
ของประเทศไทย 

คณะกรรมการส่งเสรมิ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (กสว.) 

219,680 
 

8 ผศ.ดร.สริิวดี  
พรหมน้อย 30%) 
1,537,400 บาท) 

การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทาง
ชีวภาพของไก่เขียวพาลีสตัว์ประจ าถิ่นของจังหวัด
อุตรดิตถ์ เพื่อเพิม่ขีดความสามารถทางการแข่งขันบน
ฐานการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ 

461,220  
 

9 ผศ.ดร.จิราภรณ์ 

นิคมทัศน์  (50% 

ของ 800,000) 

การขยายพันธ์ุและการเก็บรักษาพนัธุ์กล้วยไมเ้สีย่งสูญ
พันธุ์บางชนิดในสวนพฤกษศาสตรบ์้านร่มเกล้า 
พิษณุโลก ในพระราชด าร ิ

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ 

400,000 

 

10 กิตติ  เมืองตุ้ม การเสริมจลุินทรียโ์ปรไบโอติกในเครื่องดื่มน้ าผลไม้     
ด้วยเทคนิครเีวรสิเพียริฟเิคชั่น 

คณะกรรมการส่งเสรมิ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (กสว.) 

1,161,200 

11 ผศ.ดร.จันทร์เพญ็ 
ชุมแสง (40% ของ 
650,000) 

การปรับปรุงบ ารุงดินด้วยถ่านชีวภาพ ยิปซัม และสาร 
ชีวภัณฑ์ ในพ้ืนท่ีพืชไร่และนาข้าว จังหวัดอุตรดติถ์     
ด้วยกระบวนการ วทน.  

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

260,000 
 

12 รศ.ดร.สิงหเดช  
แตงจวง 

การพัฒนาไมเ้ทียมจากพลาสติกและเส้นใยมะพร้าว คณะกรรมการส่งเสรมิ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (กสว.) 

404,800 
( 

13 อ.ดร. ชาติทนง  
โพธิ์ดง 

ศักยภาพของการจัดการระบบนิเวศป่าไม้แบบวนเกษตร
หลากหลายรูปแบบต่อวัฏจักรชีวเคมี ธรณเีพื่อระบุถึง
ความอุดมสมบูรณ์และเป็นแหล่งเก็บกักคาร์บอนของ
ประเทศไทย 

คณะกรรมการส่งเสรมิ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (กสว.) 

484,440 

14 ผศ.ปรญิญา  
ไกรวุฒินันท์ (70% 
ของ 332,590) 

การคัดแยกและการประยุกต์ใช้เชือ้จุลินทรีย์ที่มี
ประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนและย่อยสลาย
ฟอสเฟตเพื่อการปรับปรุงคณุภาพดินและเร่งการ
เจริญเติบโตของพืช 

คณะกรรมการส่งเสรมิ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (กสว.) 

232,813 

 

15 ผศ.ดร.สภุาพร  
พงศ์ธรพฤกษ์ 

การผลิตถ่านไบโอชาร์จากเปลือกกาแฟเหลือท้ิงในชุมชน
ส าหรับใช้เป็นวสัดุปรบัปรุงบ ารุงดนิและการประยุกต์ใช้
ในเชิงพาณิชย์ 

เครือข่ายการวิจัย
ภาคเหนือตอนล่าง 

149,000 
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ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย แหล่งงบประมาณ จ านวน (บาท) 
16 ผศ.ดร.พงศ์เทพ  

จันทร์สันเทียะ 
 

การเพิ่มประสิทธิภาพสารกึ่งตัวน าราคาถูกจากวัสดุ
ธรรมชาตโิดยใช้เทคโนโลยีนาโนส าหรับการประยุกต์ใช้
บ าบัดของเสียในสิ่งแวดล้อม  

คณะกรรมการส่งเสรมิ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (กสว.) 

353,130 

17 ดร.จริาพร  
เกตุวราภรณ ์
 

ไมโครแคปซลูบรรจุสารสกัดจากใบสาบเสือท่ีเคลือบด้วย
อนุภาคนาโนส าหรับใช้เป็นสารต้านเช้ือจุลชีพ 

คณะกรรมการส่งเสรมิ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (กสว.) 

256,500 

18 ผศ.ดร.พรทิพพา 
พิญญาพงษ ์

การพัฒนากระบวนการผลิตแหนมปลอดสารเคมี       
เพื่อสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีเช้ือบริสุทธ์ิเริม่ต้น 

ส านักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ 

(สอวช.) 

145,116 
 

19 รศ.ดร.สภุาวิณี  
สัตยาภรณ ์

เซตวิภัชนัยบนบางพีชคณติ-* คณะกรรมการส่งเสรมิ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (กสว.) 

312,000 

20 รศ.ดร.อิสระ  
อินจันทร์ 

ทฤษฏีบทจุดตรึงและทฤษฏีบทจุดใกล้เคียงส าหรับการ
ส่งหดตัวของคันนัน การส่งหดตัวของฮาร์ดี้-โรเจอร์ใน
ปริภูมเิมตริกทั่วไปค่าเชิงซ้อน 

คณะกรรมการส่งเสรมิ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (กสว.) 

283,300 

21 ดร.ดเิรก บัวหลวง แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ าหนักแบบเลขช้ี
ก าลังสองครั้งส าหรับตัวแบบวินามที่มีศูนย์มากภายใต้
การแจกแจงแบบอัตราส่วนของค่าเฉลี่ยปัวซงสอง
ประชากร 

คณะกรรมการส่งเสรมิ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (กสว.) 

275,500 

22 ผศ.ไชยา แซย่ับ สมบัติบางอย่างของสมการไดโอเฟนไทน์ไม่เชิงเส้นท่ัวไป 
(4n-1) ^x+17^y =^z^2  

คณะกรรมการส่งเสรมิ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (กสว.) 

246,400 

23 อาจารย์ ดร.  
นภาภรณ์ จันทรส์ ี

การหาอนุพันธ์บางอย่างบนพีชคณิต  

-z 

คณะกรรมการส่งเสรมิ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (กสว.) 

269,300 

24 อาจารย์วรินสินี  
จันทะคุณ 

ทฤษฏีบทจุดตรึงและจุดใกล้เคียงที่สุดร่วมในปริภูมิ
เมตริกแบบมีมมุฉาก 

คณะกรรมการส่งเสรมิ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (กสว.) 

250,500 
 

25 อาจารย์พัทธชัย 
ปิ่นนาค 
(33% ของ 
396,072 
=130,703)  

การพัฒนาคุณสมบตัิของข้าวพิษณุโลก 80 เพื่อการ
รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าวสู่การส่งเสริมการแข่งขัน
ทางการตลาดส าหรับสหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จ ากดั 

ส านักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ 

(สอวช.) 

130,703  

รวม  7,144,702 
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน  
- 

     จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก 
ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย แหล่งงบประมาณ จ านวน (บาท) 
1 รศ.ดร.จักรกฤษณ์  

พิญญาพงษ ์
การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการลดปัจจัยเสี่ยงจากการ
ใช้สารเคมีทางการเกษตร 

ส านักงาน
คณะกรรมการส่งเสรมิ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว.) 

248,400 
(60%) 

2 รศ.ดร.จักรกฤษณ์  
พิญญาพงษ ์
 

นวัตกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการจดัการตนเอง
ของชุมชนเพื่อรองรับสังคมสูงวัยโดยความร่วมมือของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ภาควิชาการ และภาคี
เครือข่ายอุตรดิตถ์  แพร่  น่าน 

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

2,723,204 

3 
 

ดร.วรวุฒิ  ธุวะค า  ผลของการฝึกในสภาวะพร่องออกซิเจนและเสริม     
ด้วยเลือดจระเข้ต่อความสามารถการใช้ออกซิเจนและ
ตัวแปรทางด้านโลหิตวิทยาในนักกีฬา 

คณะกรรมการส่งเสรมิ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (กสว.) 

364,000 

4 ผศ.ช่ืนกมล   
ปัญญายงค ์ 

รสชาตโิคคุมิจากวตัถุดิบธรรมชาติ คณะกรรมการส่งเสรมิ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (กสว.) 

285,900 

5 อ.ฐิติพร  
เทียรฆนิธิกลุ  

ผลิตภณัฑ์ขนมอบเสรมิกระพังโหมเพื่อเพ่ิมคุณคา่       
ทางโภชนาการ 

คณะกรรมการส่งเสรมิ
วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (กสว.) 

300,800 

รวม 3,922,304 

 
 

วิทยาลัยนานาชาติ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน 
- 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก 
- 
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วิทยาลัยน่าน 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน  

ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย แหล่งงบประมาณ จ านวน (บาท) 
1 อ.สุมนธา คชฤทธิ์ การพัฒนาชุดการเรียนรูภ้าษาอังกฤษโดยวิธีการ

วิเคราะหค์วามต้องการจ าเป็น ส าหรับนักศึกษาหลักสูตร
บริหารธรุกิจ วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ ์

มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ ์

40,875 

รวม 40,875  

 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก 

ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย แหล่งงบประมาณ จ านวน (บาท) 
1 อ.ดร.อิทธิโชตน์  

โชติกุณภณัฑ ์
การพัฒนาระบบบริหารเครือข่ายจัดการนวัตกรรมและ
พันธกิจสัมพันธ์ เพื่อรองรับสังคมสูงวัยโดยความร่วมมือ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาควิชาการและ 
ภาคีเครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน 

หน่วยบริหารและ
จัดการทุนวิจัยและ
นวัตกรรมด้านการ
พัฒนาระดับพื้นท่ี 

(บพท.) 

772,304 

2 อ.นิลุบล ศรเีทพ,  
อ.ภูดิท เรืองรอง,  
อ.ดร.พลกฤต รักจุล  

นวัตกรรมกระบวนการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายสุู่การเพิ่ม
รายได้เพื่อรองรับสังคมสูงวัย 

หน่วยบริหารและ
จัดการทุนวิจัยและ
นวัตกรรมด้านการ
พัฒนาระดับพื้นท่ี 

(บพท.) 

914,620 

3 อ.เจนนภนต์ 
ภาคภูม,ิ  
อ.พิภพ มณีจ านงค,์ 
ผศ.ดร.ปองขัวญ 
สร่างทุกข,์  
อ.ดร.อิทธิโชตน์  
โชติกุณภณัฑ ์

โครงการส ารวจและปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ใน
สถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดอุตรดิตถ์ 
แพร่ น่าน   

ส านักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

315,000 

รวม 2,001,924 
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สรุปตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

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

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

บรรลุ 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  

 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให้เป็น 

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป  

 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจ าและนักวิจัย 
 x 100 

 จ านวนอาจารยป์ระจ าและนักวจิัยทั้งหมด 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

x 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน 
 คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในสถาบัน 
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ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการด าเนินงาน 
กลุ่ม 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

กลุ่ม 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

กลุ่ม 
สาขาวิชามนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 
ผลรวมถ่วง
น้ าหนักของ
ผลงานทาง
วิชาการ 

จ านวน
อาจารย์

ประจ าและ
นักวิจัย 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนักของ
ผลงานทาง
วิชาการ 

จ านวน
อาจารย์

ประจ าและ
นักวิจัย 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนักของ
ผลงานทาง
วิชาการ 

จ านวน
อาจารย์

ประจ าและ
นักวิจัย 

     คณะเกษตรศาสตร ์ 2.20 17 - - - - 

     คณะครุศาสตร ์ - - - - 20.00 70 

     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 16.00 52 - - - - 

     คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร ์ - - - - 19.20 86 

     คณะวิทยาการจัดการ - - - - 11.40 56 

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 16.20 63 11.20 21 - - 

     วิทยาลัยนานาชาติ - - - - 0.00 15 

     วิทยาลัยน่าน - - - - 2.20 16 

รวม 34.40 132 11.20 21 52.80 243 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัย 

ร้อยละ 26.06 ร้อยละ 53.33 ร้อยละ 21.73 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและ
นักวิจัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

30 30 20 

เทียบคะแนน 5 คะแนน  4.34 คะแนน 5 คะแนน 5 คะแนน 
คะแนนเฉลีย่ของทุกกลุ่มสาขาวิชา          
ในสถาบัน 

4.78 คะแนน 
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ข้อมูลประกอบ 
คณะเกษตรศาสตร์ 

กลุ่มสาขาวชิาวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ที ่
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ปีปฏิทิน (1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563) 

ค่า
น้ าหนัก 

1 ศรีไพร สกุลพันธุ์, วันธะนา สานุสิทธิ์, สุภัญชลี อ้นไชยยะ และ เจษฎา  มิ่งฉาย. 2563. 
ปัจจัยที่มีผลต่อการบริโภคผัก ผลไม้อินทรีย์ในจังหวัดอุตรดิตถ์. รายงานการสืบเนื่องจาก
การประชุมวิชาการวิทยาการจัดการ 2020 ครั้งที่ 9, วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์. หน้า 221-234. (Proceeding) 

0.20 

2 เจษฎา มิ่งฉาย, สิริวดี พรหมน้อย, สุดคนึง ณ ระนอง, นินุช บุณยฤทธานนท์ และศิลปกร 
อินทะสอน. 2563. “ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาพื้นที่: 
ข้อเรียนรู้เพ่ือยกระดับคุณภาพ” วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ สกสว.; 12(4) 
กรกฎาคม-สิงหาคม 2563. หน้า 237-256. (TCI1) 

0.80 

3 พจนีย์ แสงมณี. (2563). ผลของการตัดแต่งกิ่งและจัดการธาตุอาหารที่มีต่อการ
เจริญเติบโตและผลผลิตของมะม่วงหิมพานต์. วารสารเกษตร ปีที่ 36(3) กันยายน–
ธันวาคม 2563 (หน้า 313 - 319) (TCI2) 

0.60 

4 ฐิติพร เทียรฆนิธิกูล, พิชัย ใจกล้า และ จิราภรณ์  นิคมทัศน์.(2563). แป้งและผลิตภัณฑ์
จากแป้งเมล็ดทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองในจังหวัดอุตรดิตถ์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 39(6) พฤศจิกายน–ธันวาคม 2563 (หน้า 605–612) (TCI2) 

0.60 

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 2.20 
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คณะครุศาสตร ์
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ที ่
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ปีปฏิทิน (1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563) 

ค่า
น้ าหนัก 

1 กิติศักดิ์ เกิดโต. “การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้นส าหรับครู”.อุตรดิตถ์, 2563.  1.00 
2 อัจฉริยาภรณ์ รักตลาด, สุกัญญา รุจิเมธาภาส, มานี แสงหิรัญ และ ชลายุทธ์ ครุฑเมือง. 

(2563). การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ด้าน จริยธรรมในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ และการสื่อสารส าหรับนักเรียนระดับ มัธยมศึกษา: วารสารมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ เจ้าพระยา. ปีที่ 14 ฉบับที่ 2 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2563. หน้า 1-24. (TCI2) 

0.60 

3 วัชราภรณ์ บุญยรักษ์ และคทาวุธ ชาติศักดิ์ยุทธ. (2563). การพัฒนาทักษะพื้นฐาน
ทางด้านคณิตศาสตร์ส าหรับเด็กปฐมวัย โดยใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ ในจังหวัด
อุตรดิตถ์. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง. 9(2): 64-75. (TCI2) 

0.60 

4 ณัฐวุฒิ ฉิมมา. (2563). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง สมรรถภาพทางกาย
โดยใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบซิปปาของนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. สักทอง: วารสารมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์์ (สทมส.), 
26 (3), 66-76. (TCI2) 

0.60 

5 วจี ปัญญาใส, พิมผกา ธรรมสิทธิ์, วานิสสา จันทรานุสรณ์, ฐิติมา หิรัญรักษ์, คทาวุธ     
ชาติศักดิ์ยุทธ. (2563). การประเมินองค์ความรู้เพื่อการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ กรณี : 
อ าเภอน้ าปาด. วารสารวชิาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์. ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 2563). หน้า 64 – 79. (TCI2) 
 

0.60 

6 แชน อะทะไชย, ฉัตรนภา พรหมมา และมานี แสงหิรัญ. รูปแบบการประเมินสภาผู้น า
ชุมชนจัดการ ตนเองเพื่อชุมชนน่าอยู่ :วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์
สาขาวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี (เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น). สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. ปีที่ 15 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563. (93-109). 
(TCI2) 
 

0.60 

7 จุฑาภรณ์ ธนกวีศิลป์ และวจี ปัญญาใส.  แนวทางการบริหารจัดการโรงเรียนแกนน า
เรียนรวมที่ประสบผลส าเร็จ :  วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์.  มหาวิทยาลัยมหาจุฬา  
ลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช. ปีที ่7 ฉบับที ่7 กรกฎาคม 2563. หน้า 
259-274. (TCI2) 
 

0.60 
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ค่า
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8 นิพิฐพนธ์  อุไรวรณ์, หยกแก้ว  กมลวรเดช และมาน ีแสงหิรัญ. (2563). การพัฒนา
รูปแบบการบริหารกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนน้ าหมันหาดล้า 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2. วารสารมหาจุฬา  
นาครทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช. ปีที่ 7 
ฉบบัที่ 9 กันยายน 2563 หน้า 344-358. (TCI2) 

0.60 

9 สุนิสา  สกุลเกื้อกุล, หยกแก้ว  กมลวรเดช และสุกัญญา รุจิเมธาภาส. (2563). รูปแบบ
การจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมส าหรับสถานศึกษาในจังหวัดน่าน. วารสารมหาจุฬา  
นาครทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช. ปีที่ 
7 ฉบับที่ 8 สิงหาคม2563. หน้า 363-380. (TCI2) 

0.60 
 

10 พสิษฐ์สุธา  มหายศนันท์และบัญชา ศรชัย. (2563). การอนุรักษ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน   
ฟ้อนซอปั่นฝ้าย อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์. วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์     
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์, 7 (2), 48-64. (TCI2) 

0.60 

11 ณัฐพัชร์ มหายศนันท์และปรุฬห์จักร อัครารัศม์สกุล. (2563). การพัฒนารูปแบบการ
จัดการเรียนรู้นาฏศิลป์เพื่อเสริมทักษะเรื่องฟ้อนซอปั่นฝ้ายโดยวิธีสอนแบบทักษะ
ปฏิบัติของแฮร์โรว์. วารสารวชิาการคณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค,์ 7 (2), 65-75. (TCI2) 

0.60 

12 ชัยนาม  บุญนิตย์ และหยกแก้ว  กมลวรเดช. (2563). ภาวะผู้น าทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 2. วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น สถาบันนวัตกรรมและ
การวิจัย พระนครศรีอยุธยา. ปีที่ 6 ฉบับที่ 4 กรกฎาคม-สิงหาคม 2563 หน้า 137-149. 
(TCI2) 

0.60 

13 Dai Yunli, สุกัญญา รุจิเมธาภาสและชลายุทธ์ ครุฑเมือง. (2563). การพัฒนาหลักสูตร
ฝึกอบรมการสื่อสาร ภาษาจีนเบื้องต้น ส าหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4 โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. วารสารวชิาการมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์ จัดท าโดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 เลขหน้า 121- 
134. (TCI2) 

0.60 

14 มณีรัตน์  สุดเต้ และหยกแก้ว  กมลวรเดช. (2563). แนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าทาง
วิชาการในยุคดิจิทัลของผู้บริหาสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต2. วารสารมหาจุฬานาค
รทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช. ปีที่ 7 
ฉบับที่ 8 สิงหาคม2563 หน้า 344-362. (TCI2) 

0.60 
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ค่า
น้ าหนัก 

15 เอกราช  สุเต็ม และหยกแก้ว  กมลวรเดช. (2563). แนวทางการบริหารจัดการหน่วย
บริการประจ าอ าเภอ กรณีศึกษาศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจ าจังหวัดน่าน. วารสารมหา
จุฬานาครทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช. 
ปีที่ 7 ฉบับที่ 9 กันยายน 2563. หน้า 138-152. (TCI2) 

0.60 

16 ธัญญ์พิชชา  ท้วมทับ และหยกแก้ว  กมลวรเดช. (2563). แนวทางการป้องกันการออก
กลางคันของนักศึกษากลุ่มเสี่ยง กรณีศึกษา : วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์. วารสารมหา
จุฬานาครทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช. 
ปีที่ 7 ฉบับที่ 6 มิถุนายน 2563. หน้า  60-76. (TCI2) 

0.60 

17 วราพร  บุญมี และพิมผกา  ธรรมสิทธิ์. (2563). องค์ประกอบทักษะการบริหารใน
ศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดอุตรดิตถ์. วารสาร
มหาจุฬานาครทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
นครศรีธรรมราช. ปีที่ 7 ฉบับที่ 5 พฤษภาคม 2563. หน้า 172-182. (TCI2) 

0.60 

18 ปรมพร  ทิพย์พรม และพิมผกา  ธรรมสิทธิ์. (2563). ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการ
บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนคุณภาพประจ าต าบล สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ 
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม -มิถุนายน 
2563. หน้า 109-120. (TCI2) 

0.60 

19 กู้เกียรติ แดงสีดา และ พิมผกา  ธรรมสิทธิ์. (2563). แนวทางการบริหารแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษายุคดิจิทัล ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก    
เขต 1. วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยา
เขตนครศรีธรรมราช. ปีที่ 7 ฉบับที่ 7 กรกฎาคม 2563. หน้า 45-59. (TCI2) 

0.60 

20 พรทิพย์ มงคลเสถียร และพิมผกา  ธรรมสิทธิ์. (2563). การพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะการ
บริหารในศตวรรษที่ 21 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3. วารสารบัณฑิตวิจัย บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 มกราคม -มิถุนายน 2563. หน้า 121-
134. (TCI2) 

0.60 

21 จันทร์จิรา  ทาพา และพิมผกา  ธรรมสิทธิ์. (2563). แนวทางการบริหารการเปลี่ยนแปลง
ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3. วารสารบัณฑิตวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ. ปีที่ 11 ฉบบัที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 
2563. หน้า 149-162. (TCI2) 

0.60 
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22 ปาณัสม์  ชุมภูยาละ และชัชภูมิ  สีชมภ.ู (2563). แนวทางการส่งเสริมคุณลักษณะภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนขยายโอกาสทาง
การศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2. 
วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์. ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม -มิถุนายน 2563. หน้า  131-144. (TCI2) 

0.60 

23 สุภันตรี  เกิดสา และหยกแก้ว  กมลวรเดช. (2563). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการ
บริหารศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ อาชีวศึกษา ของสถานศึกษา สังกัดอาชีวศึกษา
ภาคเหนือ. วารสารการบริหารนิติบุคคลและนวัตกรรมท้องถิ่น สถาบันนวัตกรรมและการ
วิจัย พระนครศรีอยุธยา. ปีที่ 6 ฉบับที่ 5 กันยายนตุลาคม 2563. หน้า 215-229. (TCI2) 

0.60 

24 Xay Sengmany, อุดม ค าขาด และนิตยา สุวรรณศรี. (2563). การพัฒนาหลักสูตร
ท้องถิ่น เรื่อง เชียงฮ่อนบ้านเฮา ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 เมืองเชียงฮ่อน 
แขวงไชยะบูลี สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์
และ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ อุตรดิตถ์จัดท าโดย คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม- มิถุนายน 2563 
หน้า 90-103. (TCI2) 

0.60 

25 Khankeo Chanthalat, นิตยา สุวรรณศรี และระพินทร์ โพธิ์ศรี. (2563). การจัดการ
เรียนรู้โดยใช้รูปแบบสมองเป็น ฐานร่วมกับผังมโนทัศน์เพื่อพัฒนาความสามารถในการ
อ่านจับใจความ ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1 โรงเรียนมัธยมศึกษา
สมบูรณ์เชียงฮ่อน แขวงไชยะบูลีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว. วารสารวไลย
อลงกรณ์ปริทัศน์ จัดท าโดย ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏว
ไลยอลงกรณ์ ใน พระบรมราชูปถัมภ  ีที่ 10 ฉบับที่ 3 กันยายน- ธันวาคม 2563 หน้า 19-
34. (TCI2) 

0.60 

26 Panyayong, T. And Chatsakyut, K.(2020). Mathematics Learning Activities 
Development for the Knowledge Transfer of Local Wisdom in the 
Education Fund Project of Uttaradit with the Integrated Method in 
Accordance with STEM Education (Full Paper Proceeding). Proceedings 
of 5th International Conference in Multidisciplinary Research Towards a 
Sustainable Society (TICC) at KhonKaen  University, Thailand. P. 182-195. 

0.40 

27 ณัฐพัชร์ มหายศนันท์. (2563). นาฏศิลป์สร้างสรรค์ ชุดเยือนศิลป์ถิ่นท่าเหนือ.           
เลขลิขสิทธิ์ 000295.  
 

0.40 
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28 อุมารินทร์ ท้าวโองการ, บุษราคัม มณีณัฐกุ, กฤษฎา สาริวงค์และทวีสิทธิ์ ปัญญายง. 
(2563). การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหา
ร้อยละ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ CCR ร่วมกับ CGI  ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 
1. รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการ ผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่าย
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ 20 “การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่
ยั่งยืน” (Education for Sustainable Community Development) กลุ่มการศึกษา 
วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. หน้า 110-112. 
(Proceeding) 

0.20 

29 ชนินาถ ค าตัน, กรรณิกา ค าพันธ์, พงศกร ฤกษ์เลิศรบและทวีสิทธิ์ ปัญญายง. (2563). 
การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น (7E) ร่วมกับเกมการ์ด
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก ลบ คูณ หารจ านวนเต็ม 
ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1. รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการ 
ผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือครั้งที่ 20 
“การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นท่ียั่งยืน” (Education for Sustainable Community 
Development) กลุ่มการศึกษา วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์. หน้า 113 -126. (Proceeding) 

0.20 

30 รักศักดิ์ เลิศคงคาทิพย์, กิตติศักดิ์ เกิดโต และ ปิยธิดา จุมพลศรี. ผลการใช้กระบวนการ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา โดยใช้ระบบพี่เลี้ยง Cooching and Mentoring 
ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานการประถมศึกษาเขต 1 จังหวัดอุตรดิตถ์.   
ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding) เครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ. ครั้งที่ 20 วันที่ 2 สิงหาคม 2563. หน้า 267 
- 277. (Proceeding) 

0.20 

31 อิทธิพล ภู่สุนทร, เชาวฤทธิ์ จั่นจีน และ จริยา พิชัยค า. การพัฒนาหลักสูตร วิชาการ
สร้างภาพยนตร์สั้นร่วมกับสื่ออินโฟกราฟิก ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5.       
ใน รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding) เครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ. ครั้งที่ 20 วันที่ 2 สิงหาคม 2563. หน้า 351 
- 359. (Proceeding) 

0.20 

32 พัณนิดา  อุปหนอง. (2563). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการจัดการ 
เรียนรู้รูปแบบวิธีการทางประวัติศาสตร์กับการจัดการเรียนรู้รูปแบบบรรยาย  รายวิชา 
สศ 2202101 ประวัติศาสตร์ไทยของนักศึกษาระดับปริญญาตรี.  วารสารพัฒนาทักษะ
วิชาการอย่างยั่งยืนมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี. ปีที่ 2  ฉบับที่ 3 (กันยายน - ธันวาคม 
2563). หน้า 15 – 27. (Proceeding) 

0.20 
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33 กาณต์พิชชา ต๊ะปึง และชัชภูมิ  สีชมภู. (2563). แนวทางการด าเนินการประกันคุณภาพ
ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต อ าเภอบ้านโคก 
จังหวัดอุตรดิตถ์. การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่าย
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 20 “การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   
ที่ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 2 สิงหาคม 2563. หน้า 407-417. 
(Proceeding) 

0.20 

34 แพรวนภา  รุ่งเรืองโชติสกุล และวจี  ปัญญาใส. (2563). แนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานห้องสมุดโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2. การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 20 “การศึกษา
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 2 สิงหาคม 2563. 
หน้า 555-563. (Proceeding) 

0.20 

35 พรปวีณ์  ทองจันทร์ และวจี  ปัญญาใส. (2563). แนวทางการบริหารจัดการแบบมีส่วน
ร่วม เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะทุพโภชนาการ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1. การประชุมสัมมนาวิชาการ
น าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 
20 “การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 2 
สิงหาคม 2563. หน้า 565-571. (Proceeding) 

0.20 

36 สาวิตรี  บุญยพันธ์ และหยกแก้ว  กมลวรเดช. (2563). แนวทางการบริหารการจัดการ
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน เขตอ าเภอตรอนจังหวัดอุตรดิตถ์ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1. การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 20 “การศึกษา
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 2 สิงหาคม 2563. 
หน้า 631-642. (Proceeding) 

0.20 

37 อติจิต  บุญมี และหยกแก้ว  กมลวรเดช. (2563). แนวทางการบริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษาระดับปฐมวัยของกลุ่มเครือข่ายท่าปลาพญาจริม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 2. การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 20 “การศึกษา
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 2 สิงหาคม 2563. 
หน้า 679-692. (Proceeding) 
 

0.20 
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38 นฤมล  คาถา และพิมผกา  ธรรมสิทธิ์. (2563). การวิเคราะห์องค์ประกอบภาพลักษณ์
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุโขทัย เขต 2. การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่าย
บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 20 “การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่
ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วันที่ 2 สิงหาคม 2563. หน้า 507-515. 
(Proceeding) 

0.20 

39 ธนบัตร อ่อนกล, สุภาภรณ์ หนูเมือง และจริยา พิชัยค า. (2563). “การพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ เรื่อง รุ่งอรุณแห่งความสุข ณ สุโขทัย กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบร่วมมือรวมกับหนังสือการ์ตูนส าหรับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4”.วารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ    
“นอรท์เทิร์นวิจัย”ครั้งที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2562 “นวัตกรรมเพ่ือสุขภาพ             
ด้วยสมุนไพรไทย” : 29 พฤษภาคม 2563, วิทยาลัยนอร์ทเทิร์น. (Proceeding) 

0.20 

40 มานิตย์ ลังกา้, จริยา พิชัยค า, เชาวฤทธิ์ จั่นจีน และชัชชลัย บุญทารมณ์. (2563).        
“ผลการจัดการเรียนรู้ด้วยซิปปาโมเดล ในรายวิชางานบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟา้
ส าหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาไฟฟ้าก าลังวิทยาลัยเทคโนโลยี
อุตรดิตถ์”. วารสารสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ “นอรท์เทิร์นวิจัย” ครั้งที่ 6 
ประจ าปีการศึกษา 2562 “นวัตกรรมเพ่ือสุขภาพ ด้วยสมุนไพรไทย” : 29 พฤษภาคม 
2563, วิทยาลัยนอร์ทเทิรน์. (Proceeding) 

0.20 

41 สิริรัตน์ พัดเทพ, ชลายุทธ์ ครุฑเมือง และจริยา พิชัยค า. (2563). ผลการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ โดยใช้แหล่ง เรียนรู้ในชุมชนเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมทักษะ กระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ ส าหรับ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 4-6 เครือข่าย กลุ่มโรงเรียนคุ้ง
ตะเภาถ้ าฉลอง. การประชุมวิชาการน าเสนอผลงานวิจัย และงานสร้างสรรค์ระดับชาติ 
“งานวิจัย และงานสร้างสรรค์รับใช้สังคม” ประจ าปี 2562” (กลุ่มการศึกษา กลุ่ม มนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ กลุ่มวิทยาการจัดการ) สถาบันวิจัยและ พัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 8 กรกฎาคม 2563. หน้า 39-47. (Proceeding) 

0.20 

42 สุภารัตน์ กัทลีรัตน์, ชลายุทธ์ ครุฑเมืองและอิสระ อินจันทร์. (2563). ผลการจัดการ
เรียนรู้ด้วยกระบวนการ BBL (Brain Based Learning) ร่วมกับ แนวคิดแบบฮิวริ
สติกส ์(Heuristics) ในการพัฒนาทักษะกระบวนการแก้โจทย์ ปัญหาทางคณิตศาสตร์
เรื่อง ร้อยละของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพิษณุโลก. 
การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ ผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่าย บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนอืครั้งที่ 20“การศึกษาเพ่ือการ พัฒนาท้องถิ่นท่ียั่งยืน”        
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2 สิงหาคม 2563. หน้า 311-318. (Proceeding) 

0.20 
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43 นวพร ฮีมินกูล, สุมิตรา โรจนนิติ และชลายุทธ์ ครุฑเมือง. (2563). ผลการจัดการเรียนรู้
วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการด ารงชีวิต ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้
สมองเป็นฐาน ร่วมกับเทคนิค STAD ส าหรับนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีท่ี 5.         
การประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอ ผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่าย บัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภาคเหนอืครั้งที่ 20“การศึกษาเพ่ือการ พัฒนาท้องถิ่นท่ียั่งยืน”      
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2 สิงหาคม 2563. หน้า 187-196. (Proceeding) 

0.20 

44 นารีรัตน์ อินต๊ะกัน, วทัญญู ขลิบเงิน, สุภาภรณ์ หนูเมืองและอุดม ค าขาด. (2563).      
การพัฒนาหลักสูตรธูปหอมสมุนไพรไล่ ยุงลายส าหรับนักเรียนขั้นประถมศึกษา ปีท่ี    
4-6. การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 MUC NanCongress IIII ณ วิทยาลัยสงฆ ์  
นครน่าน มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ ราชวิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 9 กันยายน 2563. หน้า 1931- 1941. (Proceeding) 

0.20 

45 ธวัชชัย ติสี, วจี ปัญญาใส และนิตยา สุวรรณศรี. (2563). การพัฒนาชุดฝึกแบบศูนย์การ
เรียน เพื่อ เสริมสร้างความใฝ่เรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา. การประชุมสัมมนา
วิชาการน าเสนอ ผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่าย บัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ภาคเหนือครั้งที่ 20 “การศึกษาเพ่ือการ พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ์2 สิงหาคม 2563. หน้า 175-185. (Proceeding) 

0.20 

46 ผณินทร์ มาคสิรีรินทร์, สุกัญญา รุจิเมธาภาส และนิตยา สุวรรณศรี. (2563). การ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ในการด ารงชีวิต ส าหรับชั้น
ประถมศึกษา ปีท่ี 3 โดยใช้สมองเป็นฐานร่วมกับชุมชนเป็นฐาน. การประชุมสัมมนา
วิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ภาคเหนือครั้งที่ 20 “การศึกษาเพ่ือการ พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 2 สิงหาคม 2563.   หน้า 197-205. (Proceeding) 

0.20 
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1 Pintana P., Thanompongchart P., Dussadee N., Tippayawong N., (2020). 
Overview of pelletisation technology and pellet characteristics from maize 
residues, Chemical engineering transactions, 78, 121-126. Doi: 
10.3303/CET2078021 

1.00 

2 Buntam D., Permpoonsinsup W., Surin P. (2020). The Application of a Hybrid 
Model Using Mathematical Optimization and Intelligent Algorithms for 
Improving the Talc Pellet Manufacturing Process, Symmetry, 12(10), 1602. 
https://doi.org/10.3390/sym12101602 

1.00 

3 Nernchad N., and Artrit P. (2020). Stand Balancing Strategies for a Humanoid 
Robot with Slidable Floor. International Journal of Mechanical Engineering 
and Robotics Research, 9(4), 511-515. DOI: 10.18178/ijmerr.9.4.511-515 

1.00 

4 กฤษณพงค ฟองสินธุ์, และภัทร์อร ฟองสินธุ์. (2563). การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อการควบคุมคุณภาพโครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานภายใต้การควบคุมดูแลของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., 
43(3). 243-255. 

0.80 

5 อรุณเดช บุญสูง. (2563). วัสดุควบคุมก าลังต่ าจากกากของเหลืออุตสาหกรรมแต่งแร่ดิน
ขาว. วารสารวิจัยและพัฒนา มจธ., 43(2), 159-172. 

0.80 

6 ปกรณ์ เข็มมงคล. (2563). การออกแบบแอปพลิเคชัน ส าหรับเครื่องรังวัด 3 มิติ ในการมี
ส่วนร่วมจัดท าแผนที่เสี่ยงดินถล่มของเกษตรกร ต าบลแม่พูล อ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ.์ วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (สาขาวิทยาศาสตร์ และ
เทคโนโลยี), 15(1), 111-124. 

0.80 

7 รัชดา ค าจริง, และศักดิ์ดา หอมหวล. (2563). ระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเฝ้าระวัง
และเตือนภัยธรรมชาติแบบมีส่วนร่วมจังหวัดอุตรดิตถ์. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิง
พ้ืนที่, 12(4), 272-288. 

0.80 

8 อดุลย์ พุกอินทร์. (2563). การเปรียบเทียบธาตุผสมระหว่างเหล็กน้ าพ้ี และแร่เหล็กที่พบ
ในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์. วารสารวิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 31(2), 190-197. 

0.60 

9 เรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ. (2563). กระบวนการสร้างคุณค่ายกระดับตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์
ที่เหมาะสมส าหรับผลิตภัณฑ์สบู่น้ าผึ้ง กลุ่มเศรษฐกิจพอเพียงสบู่สมุนไพร อ าเภอสอง 
จังหวัดแพร่. วารสารวิชาการเทพสตรี I-TEC, 15(1), 50-59. 

0.60 
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10 ไพโรจน์ นะเที่ยง, จันทร์เพ็ญ ชุมแสง, กันต์ อินทุวงศ์. (2563). กระบวนการตัดสับฟาง
และตอซังร่วมกับการบริหารจัดการธาตุอาหารพืชในระบบนาน้ าขัง. วารสารวิชาการ
อุตสาหกรรมศึกษา, 14(2), 89-107. 

0.60 

11 อรุณเดช บุญสูง. (2563). การประเมินค่าก าลังรับน้ าหนักชั้นดินเหนียวแข็งด้วยวิธีการตอก
หยั่งเบา. วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ์, 31(3), 127-136. 

0.60 

12 พิทักษ์ คล้ายชม, สิงหเดช แตงจวง, พรทิพพา พิญญาพงษ์. (2563). การออกแบบและ   
หาประสิทธิภาพเตาแก๊สซิไฟเออร์แบบไหลลงโดยใช้วัสดุเหลือทิ้งจากกระบวนการแปรรูป
เมล็ดมะม่วงหิมพานต์เป็นเชื้อเพลิง. วารสารวิชาการเทคโนโลยีพลังงานและสิ่งแวดล้อม 
บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม, 7(1), 75-86. 

0.60 

13 Daoden K., Thaiupathump T. (2020) Using Non-straight Line Updates in 
Shuffled Frog Leaping Algorithm. In: Vasant P., Zelinka I., Weber GW. (eds) 
International Conference on Intelligent Computing & Optimization. ICO 
2020. Advances in Intelligent Systems and Computing, vol 1324. Springer, 
Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-68154-8_80 

0.40 

14 พงษ์ธร วิจิตรกูล. (2563). การศึกษาพฤติกรรมของไฟที่ผ่านแนวอับเชื้อเพลิงจาก
แบบจ าลองการลุกลามของไฟโดยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลอเมนต์, กรณีศึกษา จังหวัด
อุตรดิตถ.์ ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6”.       
(น. 29-37). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม. 

0.20 

15 วาทิต วงษ์ดอกไม้, วราภรณ์ ชนะพรมมา, ปริญญา ดีรัศมี. (2563). การพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลการจัดกรรมการคุมสอบวัดผลการศึกษาปลายภาคเรียน คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติและ
นานาชาติ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6”. (น. 256-267). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยราชภัฏ    
จันทรเกษม. 
 

0.20 

16 ปกรณ์ เข็มมงคล, และธีรศักดิ์ อุปการ. (2563). การประดิษฐ์เครื่องรังวัด 3 มิติแบบง่าย 
ในการจัดท าแผนที่เสี่ยงดินถล่มระดับรายแปลง บนพื้นที่ปลูกทุเรียน ต าบลแม่พูล จังหวัด
อุตรดิตถ.์ ใน การประชุมวิชาการระดับชาติสู่การพัฒนาชุมชนฉลาดในภูมิภาคเอเชีย
แปซิฟิก ครั้งท่ี 1 (nSCAP2020). (น. 196-204). เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

0.20 

17 สิงหา ปรารมภ์. (2563). การออกแบบและพัฒนารูปแบบเฟอร์นิเจอร์จากเศษไม้สัก.      
ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งที่ 15 ประจ าปี 
2563. (น. 1823-1833). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

0.20 
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18 สุทธิเดช โตนชัยภูม,ิ ยศภัทรชยั คณิตปัญญาเจริญ, พลิศภัสร์ ค าฟู. (2563).                   
การเปรียบเทียบเชื้อเพลิงชีวมวลผสมอัดแท่งส าหรับอุตสาหกรรมขนมอบ. ใน รายงานสืบ
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(น. 296-305). พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ทะเลแก้ว). 
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0.20 
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0.20 
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(น. 874-885). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี. 
 

0.20 
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Online conference.  
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โดยชุมชนมีส่วนร่วมเพ่ือการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ในต าบลคอรุม อ าเภอพิชัย จังหวัด
อุตรดิตถ์, รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 "เวทีวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรมศึกษา" (น.380-386). : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

0.20 

27 พนมพร สารสิทธิยศ ดวงพรบี่หัตถกิจกูล, ส าเนียงวรรณทอง, 
สุทธิพงศ์ ศรีชุมพล และกฤษฎา ตัสมา. (2563). รูปแบบการพัฒนา 
เศรษฐกิจท้องถิ่นเพ่ือการท่องเที่ยวโดยชุมชนมีส่วนร่วม ต าบลคอรุม 
จังหวัดอุตรดิตถ์, รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 "เวทีวิจัย
ศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา" (น.387-394). : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

0.20 

28 ปฐมพงษ์ ธรรมลังกา. (2563). การพัฒนาทักษะวงดนตรีสากลของกลุ่มเยาวชนองค์การ
บริหารส่วนต าบลคอรุม อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมการท่องเที่ยวชุมชน, รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ 
ครั้งที่ 3 "เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรมศึกษา" (น.367-371). : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

0.20 

29 บุญลอย จันทร์ทอง. (2563). เพลงสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมการ
ท่องเที่ยวชุมชน ต าบลคอรุม อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์, การประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานระดับชาติ "ปรับเปลี่ยน ผ่อนปรน คุกคาม" ครั้งที่ 8 วันที่ 7 สิงหาคม    
พ.ศ.2563 (น 45-56). : คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี.  

0.20 
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ค่า
น้ าหนัก 

30 เกริกขจร  รื่นณรงค์. (2563). รูปแบบการพัฒนาทักษะดนตรีมังคละ ส าหรับคน 3 วัย 
เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนท้องถิ่น ต าบลคอรุม จังหวัดอุตรดิตถ์, รายงาน
สืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 3 "เวทีวิจัยศิลปะและวัฒนธรรม
ศึกษา". : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

0.20 

31 พุทธินันทน์ บุญเรือง, เยาวเรศ แตงจวง, และสมศรี คะสัน. (2563). การประเมินมูลค่า
ทาง เศรษฐศาสตร์ของการใช้ประโยชน์จาก ระบบนิเวศบริการและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ของชุมชนบ้านนาคูหา ต าบล สวนเขื่อน อ าเภอเมืองแพร่ จังหวัด แพร่, ในรายงานการ
ประชุมทางวิชาการระดับชาติ เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 13 "พลังแห่งนวัตกรรม" วันที่ 17-18 กันยายน พ.ศ.2563. :   
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.  

0.20 

32 จาตุรันต์ จริยารัตนกูล. (2563). ผลงานสร้างสรรค์ “นิทาน-นิทรา”. นิทรรศการ 
“ศิลปกรรม ปตท. ครั้งที่ 35 ประจ าปี 2563”. : หอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากร พระราชวัง
สนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม  

0.60 

33 จาตุรันต์ จริยารัตนกูล. (2020). Thai Artist Contemporary Artist Award 2020. 0.60 
34 อภินันท์ ปานเพชร. (2563). ผลงานสร้างสรรค์ “วิถีชีวิตชนบท” โครงการศิลปินแห่งชาติ

สัญจร ประจ าปี 2563 “สืบศาสตร์-สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ” วันที่ 23.-25 ธันวาคม 
2563: มหาวิทยาลัยนเรศวร 

0.60 

35 พิทักษ์ เรืองรัศมี. (2563). ผลงานสร้างสรรค์ “ทรงพระเจริญ” โครงการศิลปินแห่งชาติ
สัญจร ประจ าปี 2563 “สืบศาสตร์-สานศิลป์ ศิลปิแห่งชาติ” วันที่ 23.-25 ธันวาคม 
2563: มหาวิทยาลัยนเรศวร 

0.60 

36 พิทักษ์ เรืองรัศมี. (2563). ออกแบบงานสื่อผสม 2 มิติ “เส้น-สาย-ลาย ต านานพิษณุโลก” 
โครงการศิลปินแห่งชาติสัญจร ประจ าปี 2563 “สืบศาสตร์-สานศิลป์ ศิลปินแห่งชาติ” 
วันที่ 23.-25 ธันวาคม 2563: มหาวิทยาลัยนเรศวร 

0.60 

37 จาตุรันต์ จริยารัตนกูล, จันทิมา ปกครอง, ณัฐวุฒิ ขันโพธิ์น้อย, และประดิพัทธ์ วิรามร. 
(2563). นิทรรศการศิลปะภาพพิมพ์ ณ ศูนย์ศิลป์สิรินธร อ.วังสะพุง จ.เลย ในระหว่างวันที่ 
14 มิถุนายน - 31 กรกฎาคม 2563. :สาขาวิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเลย 

0.40 

38 ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม. (2563). ผลงานสร้างสรรค์ “Emotions and feeling, 2020”
Terracotta. สูจิบัตรผลงานนิทรรศการผลงานศิลปกรรมคณาจารย์ภายใต้ความร่วมมือ
ทางวิชาการ (MOU) ในเครือมหาวิทยาลัยราชภัฏ (อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 6) วันที่ 
25-30 สิงหาคม 2563. : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

0.40 
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ค่า
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39 จาตุรันต์ จริยารัตนกูล. (2563). ผลงานสร้างสรรค์ “ระบ าริมรั้ว/Dancing, 2020” 
Assembly wood. สูจิบัตรผลงานนิทรรศการผลงานศิลปกรรมคณาจารย์ภายใต้ความ
ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในเครือมหาวิทยาลัยราชภัฏ (อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 6) 
วันที่ 25-30 สิงหาคม 2563. : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

0.40 

40 ณัฐวุฒิ ขันโพธิ์น้อย. (2563). ผลงานสร้างสรรค์ “ไก่แจ้สีป่าเหลือง” Acrylic on canvas. 
สูจิบัตรผลงานนิทรรศการผลงานศิลปกรรมคณาจารย์ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ 
(MOU) ในเครือมหาวิทยาลัยราชภัฏ (อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 6) วันที่ 25-30 
สิงหาคม 2563. : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

0.40 

41 ประดิพัทธ์ วิรามร. (2563). ผลงานสร้างสรรค์ “ชื่น หมายเลข7 / Strong, No.7, 2020” 
Drawing on paper. สูจิบัตรผลงานนิทรรศการผลงานศิลปกรรมคณาจารย์ภายใต้ความ
ร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในเครือมหาวิทยาลัยราชภัฏ (อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 6) 
วันที่ 25-30 สิงหาคม 2563. : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

0.40 

42 จันทิมา ปกครอง (2563). ผลงานสร้างสรรค์ “ใบไม้ใบเดียว /Leaf, 2020”Acrylic on 
paper. สูจิบัตรผลงานนิทรรศการผลงานศิลปกรรมคณาจารย์ภายใต้ความร่วมมือทาง
วิชาการ (MOU) ในเครือมหาวิทยาลัยราชภัฏ (อัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 6) วันที่ 25-
30 สิงหาคม 2563. : มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
 

0.40 

43 วรวุฒิ  ทาแก้ว. (2563). จิตรกรรมแบบร่วมสมัย “นกไทยกับซากุระ”. ออนไลน์. วันที่ 8 
กุมภาพันธ์ 2563 

0.20 

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 19.20 
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คณะวิทยาการจัดการ 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ที ่
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ปีปฏิทิน (1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563) 

ค่า
น้ าหนัก 

1 นันท์มนัส  หอมเพียร. (2564). หลักการบัญชี. คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์. (ต าราที่ได้รับการประเมินผ่านเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว) 

1.00 

2 วริศรา  ดวงตาน้อย. (2563). การบัญชีเพื่อการจัดการ. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 1.00 
3 รักษิณา ใจจันทร์, ฐิติวรดา แสงสว่าง,พรรณนภา  เชื้อบาง. (2563). ผลกระทบของการ

ควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงต่อการปฏิบัติงาน ด้านการเงิน บัญชี และพัสดุ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏในประเทศไทย. วารสารเทคโนโลยีภาคใต้ ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 
ประจ าเดือน มค-มิย 63 หน้า 86-98 

0.80 

4 Chichaya Changrian, Alogron Sugeeradate and Tawatchai Pimpoe. An 
Assessment of Social Return on Investment Comparing Agroforestry 
System to Monocropping System in Uttaradit Province Thailand” Journal 
of Economics, Business and Management (JOEBM)  Vol. 8, No. 3, August 
2020. 

0.60 

5 สินีนาถ วิกรมประสิทธิ, ธนกร สิริสุคันธา, ศรีไพร สกุลพันธ์, สุกัญญา สุจาค า,  
ชัชวาล ภานุศุภนิรันดร์. (2563). การพัฒนาศักยภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
มัดหม่ี: กรณีศึกษากลุ่มผ้าทอมัดหม่ีกี่ล้านช้าง ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์. วารสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง. ปี 9(1). หน้า 74-85. 

0.60 

6 สินีนาถ วิกรมประสิทธิ, ภาศิริ เขตปิยรัตน์, ธิดารัตน์ เหมือนเดชา, ธนกร สิริสุคันธา,  
สุกัญญา สุจาค า, เพ่ิมศักดิ์  พันธุ์แตง. (2563). การสื่อสารการตลาดคุณภาพทุเรียนหลง
ลับแล-หลินลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง. ปี 9(2). หน้า 
76-86. 

0.60 
 
 
 

7 ศิริกาญจน์ ธรรมยัติวงศ์. ปัญณิตา  ชัยสนิท และธนเทพ  สุดแสง. (2563). รูปแบบการ
จัดการขยะแบบมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบ้านด่านนาขาม และภาคี
เครือข่าย. วารสารวิชาการบัณฑิตศึกษาและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์.  
ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2563. หน้า 145-159. 

0.60 

8 Uppapong. K., Jinfatewin, K. Atchavanan, C., Photchanachan, S., & 
Tammayattiwong, S. (2020). A Construct Validation of Organizational 
Fairness. NIDA BUSINESS JOURNAL, 27, p 6-27. 

0.60 

9 สรณ โภชนจันทร ์กุลยา อุปพงษ์  ชนิกานต์ อัชวนันท์ และกมลวรรณ มั่งค่ัง. (2563). 
คุณลักษณะของประกอบการเพ่ือสังคมในประเทศไทย. วารสารมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์. 6(3), 31-43. 

0.60 
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ค่า
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10 เฉวียง วงค์จินดา และ วรพรรณ รัตนทรงธรรม (2563) ความฉลาดทางอารมณ์ ความพึง
พอใจในงาน และความส าเร็จในงานของนักบัญชีบริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์เอ็มเอไอของประเทศไทย วารสารการจัดการและการพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฎอุบลราชธานี ปีที่ 7 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563  หน้า 15 - 24 

0.60 

11 เฉวียง วงค์จินดา. การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจของความสามารถในการใช้
ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ e-LAAS ของนักบัญชีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัด
อุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน. วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุดรธานี, ปีที่ 9 ฉบับที่ 2 (2020): กรกฎาคม – ธันวาคม,  หน้า 67-86. 

0.60 

12 เฉวียง  วงคจ์ินดา และคณะ, โมเดลเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขทางการเงินของ
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20 ธีระยุทธ ใจธรรม, กนกวรรณ กันยะมี และ จ ารูญ จันทร์กุญชร. (2563). การพัฒนาปลั๊กไฟ
อัตโนมัติแบบโมบาย ภายใต้แนวคิดอินเทอร์เน็ตในทุกสรรพสิ่ง. รายงานสืบเนื่องจากการ
ประชุมวิชาการ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 9, 23-24 มกราคม 2563, หน้า 218-227 

0.20 

21 อภิสิทธิ์ เนาวรัตน์, และ ราตรี ค าโมง. (2563). การพัฒนาเว็บไซต์อุทยานวิทยาศาสตร์
ภาคเหนือมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. The 8th Asia Undergraduate Conference 
on Computing (AUC2) 2020, (หน้า 2229-2232). กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย. 

0.20 

22 ปฏิวัติ พรวนมูล และ กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์. (2563). เกมค าศัพท์ภาษาอังกฤษบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ The 8th Asia Undergraduate Conference on 
Computing (AUC2) 2020, (หน้า 2474-2477). กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย. 

0.20 

23 กิตติพงศ์ ฆ้องชัย และ กฤษณ์ ชัยวัณณคุปต์. (2563). เกมต่อภาพส าหรับเด็กบน
ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์. The 8th Asia Undergraduate Conference on 
Computing (AUC2) 2020, (หน้า 2470-2473). กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย. 

0.20 

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 16.20 
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กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ที ่
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ปีปฏิทิน (1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563) 

ค่า
น้ าหนัก 

1 ศุภรัตน์ เทือกค าซาว, ณิชารีย์ ใจค าวัง, พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย. (2563). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับพฤติกรรมการดูแลตนเองเพ่ือป้องกันโรคความดันโลหิตสูงของประชาชนกลุ่มเสี่ยง 
ต าบลป่ากุมเกาะ อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ 
(Proceeding) เครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 20. (น.97-
116). อุตรดิตถ์: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 

0.20 

2 ชูชาติ ฝั้นเต็ม, พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย และศรัณยู เรือนจันทร์. (2563). ประสิทธิผลของ
โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะแห่งตน ร่วมกับการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร 
109 สาธารณสุข ในการส่งเสริมสุขภาพผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงในพื้นที่ระดับต าบล   
ของจังหวัดอุตรดิตถ์. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ (Proceeding) เครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 20. (น.97-116). อุตรดิตถ์: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 

0.20 

3 ชัยณรงค์  ทองชาติ,ศรัณยู เรือนจันทร์,สุภาพร  พงศ์ธรพฤษณ์.(2563).รูปแบบการจัดการ
ขยะแบบมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียน ต าบลนางพญา อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์.
รายงานสืบเนื่องการประชุมสัมมนาวิชาการน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติเครือข่าย
บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 20 (Proceeding) “การศึกษาเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน”(Education for Sustainable Community Development) 2 
สิงหาคม 2563 (น.97-108) อุตรดิตถ์.มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

0.20 

4 สุทธิพันธุ์ แดงใจ. 2563. การพัฒนามัลเบอร์รี่กวนจากกากมัลเบอร์รี่ของกลุ่มแปรรูปมัล
เบอร์รี่อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์. ในรายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 58. (The 58th Annual Conference) วันที่ 5-7 
กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. กรุงเทพฯ. ฉบับที่ 1 หน้า 720-727. 

0.20 

5 รสสุคนธ์  วงษ์ดอกไม้,  สุทธิพันธุ์ แดงใจ และกานต์ธิดา ไชยมา. 2563.  การพัฒนาต ารับ
อาหารเพื่อสุขภาพส าหรับผู้สูงอายุ  กรณีศึกษาเทศบาลต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง  จังหวัด
อุตรดิตถ์. รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการผู้สูงอายุระดับชาติ “วิถีใหม่ สังคมสูง
วัย ก้าวไกลอย่างย่ังยืน” วันที่ 22 -23  ธันวาคม 2563  ณ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี หน้า 99-111. 
 

0.20 

6 สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์ พรพรรณ ขจิตรัตน์ และ ชมพูนุช มั่นดี (2563). ปริมาณฝุ่นละออง
และโลหะหนักในร้านถ่ายเอกสาร. การประชุมวิชาการสิ่งแวดล้อมระดับชาติ (TSHE 
3rd).18-19 พฤศจิกายน 2563 

 

0.20 



190 
 

ที ่
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ปีปฏิทิน (1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563) 

ค่า
น้ าหนัก 

7 กิตติ์ คุณกิตติ, กิจเจริญ ลาวิน, วารินทร ฟองฟน และ อภิเชษฐ สุวรรณรัตน (2563). 
ความเขม้แข็งทางจิตใจของนักกีฬามวยไทยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถในการแขงขันกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 32. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ งานราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 17-18 
สิงหาคม 2563. หน้า 239 

0.20 

8 กิตติ์ คุณกิตติ, ภัทรศักดิ์ หนุนเจริญ, ธิติสรร วันเก๋ และ ญาณชาติ ไข่ค า. (2563). ความ
เข้มแข็งทางจิตใจของนักกีฬากรีฑามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในการแข่งขันกีฬา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรีอีสาน 
ครั้งที่ 8. วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ
สกลนคร. หน้า 1745–1754. 

0.20 

9 ธีรพล จุลเกต, พิไลวรรณ ขาวสม, พัชรมณี ปรีเปรม, เสรี แสงอุทัย และ ณัฏฐา ม่วงฤทธิ์
เดช. (2563). การเปรียบเทียบความดันเลือด ระดับความเครียด และภาวะสมองเสื่อมใน
ผู้สูงอายุเพศหญิง อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ นนทรี
อีสาน ครั้งท่ี 8. วันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เฉลิมพระ
เกียรติสกลนคร. หน้า 1755–1768. 

0.20 

10 Panyayong, C. and Khobkhet, S. (2020,November).Study of Culture and 
Development of Thai Phuan Standard Cuisine Recipes for Cultural 
Tourism in Uttaradit and Sukhothai Province (Full Paper Proceeding).The 
5th TICC International Conference in Multidisciplinary  
Research Towards a Sustainable Society. Khon Kaen, Thailand. Page 280-295. 

0.40 

11 พงษ์ศักดิ์ อ้นมอย และกิตติวรรณ จันทร์ฤทธิ์. (2563). ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อการเข้าถึง
และการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของเยาวชนในจังหวัดอุตรดิตถ์. วารสารวิชาการ
สาธารณสุข, 29(4), 590-600. 

0.6 

12 วันวิสา ยะเก๋ียงง า, ณิชารีย ใจค าวัง และ พงษศักดิ์ อนมอย. (2563). ความรอบรูดาน   
สุขภาพและพฤติกรรมการสรางเสริมสุขภาพของผูสูงอายุกลุม เสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง 
ต าบลทุงกระเชาะ อ าเภอบานตาก จังหวัดตาก. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น). 15(2), 97-116. 

0.6 

13 จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์,อานนท์ มาค า,ปรางค์ฉาย  ค าเครื่อง,และณัฏฐากุญช์ ทานทอด.
(2563) ปัจจัยท านายการเคยรับบริการตรวจเลือดเพ่ือหาเชื้อเอชไอวีของนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือ.วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์.15(2),16-31 

0.6 
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ค่า
น้ าหนัก 

14 จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์.(2563).ปัจจัยท านายพฤติกรรมการใช้ถุงยางอนามัยไม่สม่ าเสมอ
ของนักศึกษาหญิงในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในเขตภาคเหนือ.วารสารวิจัยราชภัฏพระนคร 
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์,15(1).81-98 

0.6 

15 สุทธิพันธุ์ แดงใจ.2563. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ไก่จ๊อเสริมฟักทองและปลาซิวแก้ว. วารสาร
วิทยาลัยดุสิตธานี. 14(3) 343-354. 

0.6 

16 ฐิติพร  เทียรฆนิธิกูล, พิชัย ใจกล้า และจิราภรณ์ นิคมทัศน์. (2563). แป้งและผลิตภัณฑ์
จากเมล็ดทุเรียนพันธุ์พ้ืนเมืองในจังหวัดอุตรดิตถ์.  วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 39 (6) 605-612. 

0.6 

17 จักรกฤษณ์  พิญญาพงษ์,จริยา หัตถา,ณัฐพร  สารสุ,สุทิน ทองดี.(2563).พฤติกรรมการเสพ
สื่อลามกอนาจารของเยาวชน.สักทอง:วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์(สทมส.) 
26(2),41-50  

0.8 

18 Jakkrite Pinyaphong, Kriengkrai Srithanaviboonchai, Patou Masika 
Musumari,Arunrat Tangmunkongvorakul, Suwat Chariyalertsak, and Pikul 
Phornphibul. EFFECTS OF PEER-EDUCATION INTERVENTION ON CONDOM USE 
IN HIGH-RISK HETEROSEXUAL MALE UNIVERSITY STUDENTS IN NORTHERN 
THAILAND. Southeast Asian J Trop Med Public Health. THE SOUTHEAST 
ASIAN JOURNAL OF TROPICAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH Vol. 51 No. 2 
(2020): 183-195 

1.00 

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 11.20 
 

 
วิทยาลัยนานาชาติ 

- 
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วิทยาลัยน่าน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ที ่
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ปีปฏิทิน (1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563) 

ค่า
น้ าหนัก 

1 นิลุบล ศรีเทพ. (2563). การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารส าหรับ
การท่องเที่ยว อ าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน. วารสารมนุษยศาสตร์สาร ปีที่ 21 ฉบับที่ 3 
กันยายน-ธันวาคม 2563. 24-42 

0.80 

2 พลกฤต รักจุล. (2563). ส่วนประสมทางการตลาดบริการของวิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ตามมุมมองของนักเรียนมัธยมปลายในจังหวัดน่าน. วารสารมนุษย์
ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเวสเทอร์น ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 (กันยายน-ธันวาคม 
2563). 107-115 

0.60 

3 นิลุบล ศรีเทพ. (2563). ความต้องการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของ
บุคลากรด้านการท่องเที่ยวในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดน่าน. วารสารสุทธิปริทัศน์ ปีที่ 34 
ฉบับที่ 112 ตุลาคม-ธันวาคม 2563. 78-93 

0.60 

4 พลกฤต รักจุล, ภัทรสุดา กันใจแก้ว และณัฐณิชชา อินผ่อง. (2563). การพัฒนาแบบวัด
ทัศนคติต่อธุรกิจบ้านพักในฟาร์มกรณีศึกษา:นักท่องเที่ยวใช้บริการธุรกิจบ้านพัก            
ในฟาร์มในจังหวัดน่าน. งานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านการบริหารจัดการ ครั้งที่ 12. 6 
มิถุนายน 2563. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 478-490 

0.20 

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 2.20 
 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

1. กลุ่ม 
สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
5 คะแนน 
2.กลุ่มสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ   
5 คะแนน 
3.กลุ่มสาขาวิชา
มนษุยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 5 คะแนน 

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

ไมบ่รรลุ 4.78 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน 

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

 ผลรวมของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 x 100 

 จ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดในปีที่ประเมินฯ 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  

ร้อยละของจ านวนชิ้นงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
ที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชม 

x 5 
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ของคณะ 

ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
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ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน หน่วยวัด 

ผลการด าเนินงาน 

จ านวนงานวิจัย
งานสร้างสรรค์ 
หรือนวัตกรรม   

ที่น าไปใช้
ประโยชน์ 

จ านวนงานวิจัย 
งานสร้างสรรค์ 
หรือนวัตกรรม

ทั้งหมด          
ในปีที่ประเมินฯ 

     คณะเกษตรศาสตร์ ผลงาน 4 4 

     คณะครุศาสตร์ ผลงาน 4 6 

     คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ผลงาน 8 19 

     คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผลงาน 8 16 

     คณะวิทยาการจัดการ ผลงาน 3 5 

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผลงาน 12 34 

     วิทยาลัยนานาชาต ิ ผลงาน 2 2 

     วิทยาลัยน่าน ผลงาน 3 6 

ผลรวม ผลงาน 44 92 
ค่าร้อยละของจ านวนชิ้นงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

ร้อยละ 47.83 

งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ของสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ร้อยละ 30.00 

คะแนนที่ได้ คะแนน 5 
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ข้อมูลประกอบ 
คณะเกษตรศาสตร์ 

ที ่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์  

หรือนวัตกรรมทั้งหมด 
น าไปใช้ประโยชน์ 

ต่อชุมชน 
ชุมชนที่ใช้ประโยชน์ 

1 เจษฎา มิ่งฉาย. 2563. นวัตกรรมชุดก าจัด
ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ในก๊าซชีวภาพ  
:ประสิทธิภาพรองรับปริมาณก๊าซ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ได้ 10,000 ppm เพ่ือ
แก้ปัญหาระบบทางเดินหายใจและการผุของ
สังกะสีห้องครัว 

แก้ปัญหาระบบทางเดิน
หายใจและการผุของสังกะสี
ห้องครัว 
 

ประชาชนบ้านบุญแจ่ม 
ม.1 ต าบลน้ าเลา 
อ าเภอร้องกวาง 
จังหวัดแพร่ 110 
ครัวเรือน 

2 พจนีย์ แสงมณี.2563. ธาตุอาหารพืชส าหรับ
ผัก 2 ผลิตภัณฑ์ 
  

ส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

ส่งเสริมเกษตรกรแปลง
ใหญ่ อ าเภอฟากท่า 
เกษตรกร 100 คน 

3 พจนีย์ แสงมณี.2563. สารลดแรงตึงผิว 
โครงการกระบวนการผลิตมะขามหวาน
คุณภาพปีที่ 2 (การบ ารุงต้นและการป้องกัน
ก าจัดโรคและแมลง) 

การบ ารุงต้นและการป้องกัน
ก าจัดโรคและแมลง 

กลุ่มเป้าหมายที่ร่วม
โครงการ เกษตรกร
อ าเภอฟากท่า บ้านโคก 
จ านวน 105 คน 

4 วรรณกนก  เขื่อนสุข.2563. การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์อาหารจากจิ้งหรีดของวิสาหกิจ
เลี้ยงจิ้งหรีดและแปรรูป 53/1 หมู่ที่ 7 ต าบล
ร่วมจิต อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

ส่งเสริมและพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

วิสาหกิจเลี้ยงจิ้งหรีด
และแปรรูป 53/1  
หมู่ที่ 7 ต าบลร่วมจิต 
อ าเภอท่าปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์ จ านวน  20 
คน 
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คณะครุศาสตร ์

ที ่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม

ทั้งหมด 
การน าไปใช้ประโยชน์ต่อ

ชุมชน  
ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

1 อาจารย์ ดร.ชลายุทธ์  ครุฑเมืองและ
คณะ.(2563).การวิจัยและพัฒนา
กระบวนการผลิตและพัฒนาครูฐาน
สมรรถนะโดยการบูรณาการแนวคิดจิตต
ปัญญาศึกษา ระบบพี่เลี้ยงและการวิจัยเป็น
ฐานของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย     
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 

เป็นการน าไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านการศึกษา 

ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา
ประถมศึกษาอุตรดิตถ์ 
เขต 1 

2 กุลิสรา จิตรชญาวณิช. (2563). การพัฒนา
ศักยภาพครูเพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
อ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้ชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ทางวิชาชีพและสื่อดิจิทัล 

เป็นการน าไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านการศึกษา 

โรงเรียนเทศบาล 
อดหม่องแดง 

3 ดุษฎี อุปการ. (2563). การพัฒนารูปแบบ
ฐานข้อมูลเชิงพ้ืนที่และการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ส าหรับการ
จัดการสาธารณูปโภคขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น กรณี เทศบาลต าบลท่าเสา 

เป็นการน าไปใช้ประโยชน์ใน
ด้านการตัดสินใจวางแผน
พัฒนา การจัดการ
สาธารณูปโภคและปรับปรุง
ฐานข้อมูลแผนที่ แผนที่ภาษี
และแผนที่ทะเบียนทรัพย์
ของเทศบาล 

เทศบาลต าบลท่าเสา 

4 ณัฐพัชร์ มหายศนันท์. (2563). การพัฒนา
รูปแบบชุดกิจกรรมนาฏศิลป์เพื่อเสริมสร้าง
ทักษะนาฏศิลป์ เรื่องฟ้อนซอปั่นฝ้าย 

การใช้ประโยชน์ด้านชุมชน/
สังคมและด้านการศึกษา 

โรงเรียนท่าปลา 
ประชาอุทิศ 

5 วทัญญู ขลิบเงิน. (2563). การพัฒนาชุดการ
สอนรายวิชาภาษาศาสตร์ส าหรับครูสอน
ภาษาไทยผสมผสานเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ต
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 

- - 

6 สุพิน  ใจแก้ว. (2563). การพัฒนา           
ชุดฝึกอบรมเสริมสร้างโกรว์ธ มายเซต 
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 

- - 
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คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ที ่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์  

หรือนวัตกรรมทั้งหมด 
น าไปใช้ประโยชน์ 

ต่อชุมชน 
ชุมชนที่ใช้ประโยชน์ 

1 การพัฒนาอุตสาหกรรมไม้สักโดยารสร้างลาย
ไม้โดยใช้กรพแสไฟฟ้าสลับ และเซาะล่องขึ้น
ลายไม้ด้วยเทคนิคด้านเทคโนโลยีนวัตกรรม 
แบบมีส่วนร่วมกับชุมชนไม้มีค่าเพ่ือเพ่ิมพูล
มูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจและส่งเสริมการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างคุ้มค่า 

พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับชุมชน 

เทศบาลต าบลแม่จั๊วะ 
จังหวัดแพร่ 

2 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเครื่องกังหันน้ าเติม
อากาศพลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชุมชน 

-ประโยชน์ต่อชุมชน มีการ
น านวัตกรรมใช้ให้เกิด
ประโยชน์แก้ปัญหาที่ชุมชน
ต้องการ 
-ประโยชน์ต่อพ้ืนที่ มี
ตัวอย่างการน านวัตกรรมมา
ใช้แก้ปัญหา มีความรู้
ความสามารถด้านการใช้งาน 
นวัตกรรมและการซ่อมบ ารุง 
สามารถเป็นตัวอย่างการ
เรียนรู้ เพ่ือพัฒนาและน ามา
ปรับใช้กับพ้ืนที่เพ่ิมได้ใน
อนาคต 
-ประโยชน์ต่อนักศึกษาของ
คณะ มีกระบวนการคิดแก้ไข
ปัญหาเชิงพ้ืนที่ และสามารถ
น าความรู้ที่ได้เรียน 
มาปรับช้าให้เกิดประโยชน์ 

หมู่ที่ 8 บ้านเด่นชาติ  
ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก 
จ.อุตรดิตถ์ 

3 การจัดการความรู้วิจัยแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการ
ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเครื่องผ่าไม้ไผ่และ
เครื่องจักตอกแบบเลาะข้อ เพื่อส่งเสริมอาชีพ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องจัก
สานไม้ไผ่ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนใน
ชุมชน 

วิสาหกิจชุมชนเกษตร
อินทรีย์วิถีพุทธ  
บึงพนมบอบ 
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ที ่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์  

หรือนวัตกรรมทั้งหมด 
น าไปใช้ประโยชน์ 

ต่อชุมชน 
ชุมชนที่ใช้ประโยชน์ 

4 การส่งเสริมและพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบ เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิต บ้านค้างปินใจ อ าเภอ
วังชิ้น จังหวัดแพร่ 

พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนใน
ชุมชน 

บ้านค้างปินใจ อ าเภอ
วังชิ้น จังหวัดแพร่ 

5 การถ่ายทอดเทคโนโลยี อุปกรณ์แลกเปลี่ยน
ความร้อนส าหรับตู้อบแห้งพลังงาน
แสงอาทิตย์ 

การอบแห้งผลิตภัณฑ์
ทางการเกษตร 

หน่วยงาน เครือข่าย
วิสาหกิจชุมชน
เกษตรกรรุ่นใหม่ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

6 กระบวนการออกแบบผลิตภัณฑ์จากวัสดุ
เหลือทิ้งเปลือกกะลากาแฟเพื่อสร้าง
มูลค่าเพ่ิม กลุ่มสหกรณ์นิคมล าน้ าน่าน       
อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 

ส่งเสริมการบูรณาการพันธ
กิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย
อย่างมีส่วนร่วมกับทุกภาค
ส่วน ทั้งในด้านการจัดการ
เรียนการสอน การวิจัย การ
บริการวิชาการ การทานุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
โครงการพระราชดาริและ
การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สู่การสร้างองค์
ความรู้ พัฒนาความเข้มแข็ง
ทางวิชาการ และเป็น
พ้ืนฐานในการแก้ปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

สหกรณ์การเกษตร
นิคมฯ ล าน้ าน่าน 
จ ากัด 

7 การพัฒนาคุณสมบัติของข้าวพิษณุโลก 80 
เพ่ือการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าวสู่การ
ส่งเสริมการแข่งขันทางการตลาดส าหรับ
สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จ ากัด 

การใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ 
 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูป
การเกษตรทองดี 

8 โครงการพัฒนากระบวนการผสมข้าว
พิษณุโลก80 สู่การส่งเสริมทางการตลาดของ
ข้าวดัชนีน้ าตาลต่ า(Thai Low GL Rice) 
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรทองดี(สหกรณ์
เกษตรบ้านหม้อ)การเกษตรบ้านหม้อ จ ากัด 

การใช้ประโยชน์ในเชิง
พาณิชย์ 
 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูป
การเกษตรทองดี 
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ที ่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์  

หรือนวัตกรรมทั้งหมด 
น าไปใช้ประโยชน์ 

ต่อชุมชน 
ชุมชนที่ใช้ประโยชน์ 

9 โครงการการพัฒนานวัตกรรมรถ
อเนกประสงค์ขนาดเล็กเพ่ือการเก็บเก่ียว
ผลผลิตข้าวอินทรีย์ 

- - 

10 การใช้ประโยชน์และเพ่ิมพูนมูลค่าให้กับใบ
และเหง้าสับปะรด กรณีศึกษากลุ่มผู้ปลูก
สับปะรดห้วยมุ่น อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์ 

- - 

11 การออกแบบโรงเรือนผักไฮโดรโปนิกส์ด้วย
ระบบควบคุมสภาพแวดล้อมอัตโนมัติ 

- - 

12 โครงการการพัฒนาหม้อต้มฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์
เห็นโคนน้อยในน้ าซอส 

- - 

13 โครงการการพัฒนาเครื่องหนีบกล้วยตาก
อัตโนมัติส าหรับวิสาหกิจชุมชน 

- - 

14 โครงการศึกษาแนวทางการจัดการห่วงโซ่
อุปทานและโลจิสติกส์ของการเลี้ยงปลาใน
กระชังเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตกรณีศึกษากลุ่ม
เกษตรกรเลี้ยงปลาในกระชัง ต.วังกะพ้ี        
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

- - 

15 โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิต
ด้วยกระบวนการอาสาประชารัฐในพ้ืนที่
ต าบลบ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 

- - 

16 การใช้กระบวนการจัดการน้ าเสียเพ่ือการใช้
ประโยชน์ในชุมชนโดยใช้เครื่องใช้กังหันน้ า
เติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อยกระดับ
คุณภาพชีวิตชุมชนแบบมีส่วนร่วม 

- - 

17 การถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบชุมชนพ่ึงพา
ตนเองโดยใช้เทคโนโลยีเครื่องกังหันน้ าเติม
อากาศพลังงานแสงอาทิตย์ เพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตชุมชนซึ่งขับเคลื่อนโดย “วิศวกร
สังคม” 

- - 
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ที ่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์  

หรือนวัตกรรมทั้งหมด 
น าไปใช้ประโยชน์ 

ต่อชุมชน 
ชุมชนที่ใช้ประโยชน์ 

18 การพัฒนาระบบเก็บข้อมูลพฤติกรรม
เชื้อเพลิงโดยกระบวนการวิเคราะห์ภาพ    
เพ่ือก าหนดวันชิงเผา 

- - 

19 การสร้างนวัตกรรมโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าหรับบันทึกและจ าลองการออกแบบ
ลวดลาย ผ้าซิ่นตีนจก เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถของกลุ่มทอผ้าซิ่นจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

- - 
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คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ที ่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์  

หรือนวัตกรรมทั้งหมด 
การน าไปใช้ประโยชน์      

ต่อชุมชน 
ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

1 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความ
หลายหลากทางชีวภาพของไก่เขียวพาลีสัตว์
ประจ าถิ่นของจังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแข่งขันบนฐานการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

- ผู้ส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี
ส่วนร่วมในการสื่อสารอัต
ลักษณ์ไก่เขียวพาลี  
-ผู้ส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี
เห็นคุณค่า เกิดความ
ภาคภูมิใจในไก่เขียวพาลีใน
ฐานะเป็นสัตว์สัญลักษณ์
ของจังหวัดอุตรดิตถ์ 
- เกิดการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
จากฐานชีวภาพ 

ผู้ประกอบการไก่เขียว
พาลีและประชาชนใน
ชุมชนต าบลคอรุม 
อ าเภอตรอน จังหวัด
อุตรดิตถ ์ที่สนใจ 
รวมทั้ง ผู้น าท้องถิ่น 
กลุ่มอาชีพเกษตรกรผู้
เลี้ยงไก่ 

2 การพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ตามเส้นทางวิถีสายน้ าบนฐานประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม อัตลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชน
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

-ชุมชนได้รับการพัฒนา
ศักยภาพให้เป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวโดยชุมชน
ยกระดับเป็นชุมชนต้นแบบ
การท่องเที่ยวโดยชุมชน
ด้วยระบบกลไกการบริหาร
จัดการและพันธกิจสัมพันธ์
กับสังคมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ 
-ผลิตภัณฑ์การท่องเที่ยว
ของชุมชน ได้แก่ เส้นทาง
ท่องเที่ยว โปรแกรม
ท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์สินค้า
ของที่ระลึก ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นผลิตภัณฑ์การ
ท่องเที่ยวใหม่บนฐานอัต
ลักษณ์เอกลักษณ์ที่มีคุณค่า
และเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
สามารถสร้างรายได้ให้กับ
ชุมชนท้องถิ่น 

ชุมชน ผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 
กลุ่มโฮมสเตย์ ท้องถิ่น 
ท้องที่ ต าบลหาดสอง
แคว  
อ าเภอตรอน จังหวัด
อุตรดิตถ์ 
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ที ่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์  

หรือนวัตกรรมทั้งหมด 
การน าไปใช้ประโยชน์      

ต่อชุมชน 
ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

-เกิดชุมชนต้นแบบการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนมี
ศักยภาพในการบริหาร
จัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนในพ้ืนที่จังหวัด
อุตรดิตถ์ 
-ชุมชนเป็นที่รู้จักของ
นักท่องเที่ยวจากการ
สื่อสารช่องทางการตลาด
และการประชาสัมพันธ์ที่
หลากหลายตรงกับกลุ่ม
นักท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิด
การขยายตัวของกลุ่ม
นักท่องเที่ยว 

3 การพัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิต
กระเป๋าผ้ารักษ์โลก  

น าไปเป็นต้นแบบในการ
ผลิตเพ่ือจ าหน่ายให้เกิด
รายได้และสร้างองค์ความรู้
ในการเย็บผ้าและเทคนิค
การสกรีนเพื่อพัฒนา
กระบวนการผลิตได้ 

ผู้ประกอบการกระเป๋า
ผ้ารักษ์โลก ต าบลหาด
สองแคว  
อ าเภอตรอน  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

4 การพัฒนาและออกแบบกระบวนการผลิตผ้า
ห่มส าลีเดินทาง 

น าไปเป็นต้นแบบในการ
ผลิตเพ่ือจ าหน่ายให้เกิด
รายได้และปรับปรุงอุปกรณ์
การผลิตให้มีความรวดเร็ว
มากขึ้น  

ผู้ประกอบการผลิต 
ผ้าห่มส าลีเดินทาง 
อ าเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

5 การสร้างช่องทางการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว
และจุดหมายตาเพ่ือพัฒนาการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน บ้านนาต้นจั่น ต าบลบ้านตึก อ าเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย  
 

ชุมชนมีจุดหมายตาและสื่อ
ในการเข้าถึงเพ่ือความ
สะดวกแก่นักท่องเที่ยวทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติให้
สามารถเข้าสู่ชุมชนบ้านนา
ต้นจั่นได้ง่ายสร้างรายได้
ให้กับชุมชน 

ชุมชน ผู้ประกอบการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 
กลุ่มโฮมสเตย์ ท้องถิ่น 
ท้องที่ บ้านนาต้นจั่น 
 ต าบลบ้านตึก  
อ าเภอศรีสัชนาลัย 
จังหวัดสุโขทัย 
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ที ่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์  

หรือนวัตกรรมทั้งหมด 
การน าไปใช้ประโยชน์      

ต่อชุมชน 
ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

6 การพัฒนาต้นแบบศูนย์เรียนรู้ สวนไผ่ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพชุมชนเพื่อการจัดรูปแบบการ 
ท่องเที่ยวสัมผัสความจริงแท้วิถีชุมชน 
(Authentication)ต าบลหาดสองแคว 
อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

สร้างแหล่งท่องเที่ยวใน
ลักษณะศูนย์การเรียนรู้ของ
ชุมชน สามารถเป็นแหล่ง
เรียนรู้และแหล่งจ าหน่าย
สินค้าของชุมชน สร้าง
รายได้ใหก้ับชุมชน 

ชุมชน ผู้ประกอบการ
สวนไผ่ ผู้ประกอบ
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ท้องถิ่น ท้องที่  
ต าบลหาดสองแคว  
อ าเภอตรอน จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

7 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน (ปลาสโม) ของ
จังหวัดพะเยา เพ่ือเสริมความสามารถในการ 
แข่งขันทางเศรษฐกิจฐานราก ด้วยแนวคิด
เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และ 
เศรษฐกิจสีเขียว 

-ได้ข้อมูลพื้นฐานของ
ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(ปลาสโม) และศักยภาพใน
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
-ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ของ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (ปลาสโม) 
โดยผสมผสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 
-ได้แนวทางกลยุทธ์การ
ส่งเสริมการตลาดส าหรับ
สินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(ปลาสโม) ช่วยประกอบ
และเป็นแนวทางไปใช้ให้
เกิดประโยชน์ในการสร้าง
มูลค่าและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชน (ปลาสโม)  
ที่มีศักยภาพเพ่ือเข้าสู่ตลาด
ธุรกิจชีวภาพ เศรษฐกิจ
หมุนเวียนและ เศรษฐกิจสี
เขียว 

ชุมชน ผู้ประกอบการ
ผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(ปลาสโม)  
ท้องถิ่น ท้องที่  
จังหวัดพะเยา 

8 การส ารวจคัมภีร์ใบลานเพื่อการอนุรักษ์ใน
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

-คัมภีร์ใบลานเป็นเอกสาร
โบราณที่ส าคัญ ซึ่งมีคุณค่า
ต่อสังคม และเป็นหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ที่มี
คุณค่าและเป็นมรดกทาง

ชุมชน วัด โรงเรียน
วัฒนธรรมอ าเภอ 
ท้องถิ่น ท้องที่  
ในอ าเภอลับแล  
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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ที ่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์  

หรือนวัตกรรมทั้งหมด 
การน าไปใช้ประโยชน์      

ต่อชุมชน 
ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

วัฒนธรรม ทางวิชาการ 
และมีคุณค่าที่ได้รวบรวม
พระธรรมค าสอนทาง
พระพุทธศาสนาไว้ การ
อนุรักษ์และฟ้ืนฟูคัมภีร์ใบ
ลาน การส ารวจคัมภีร์ใบ
ลานหรือ “การคัดธัมม์” 
เป็นการส ารวจและการ
อนุรักษ์คัมภีร์ใบลานที่เก็บ
ไว้ตามวัดต่างๆเพ่ือให้ทราบ
จ านวน ชื่อเรื่อง ตลอดจน
สภาพคัมภีร์ใบลานเพ่ือ
ซ่อมแซมและเก็บรักษาให้
เหมาะสม เป็นการยืดอายุ
ของคัมภีร์ใบลานได้อีกทาง
หนึ่ง เพ่ือให้บุคคล ชุมชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้น า
ถ่ายทอดภูมิปัญญาจาก
คัมภีร์ใบลาน ทีบ่อกเล่า
เรื่องราวเหตุการณ์ส าคัญ  
ในอดีตของบ้านเมืองส่งต่อ
มาถึงคนรุ่นหลัง  

9 ปัจจัยเชิงเหตุผลทางจิตลักษณะและ
สถานการณ์ของพฤติกรรมการด ารงชีพตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของเยาวชน
ไทย 

- - 

10 การถอดบทเรียนระบบและกลไกการ
เคลื่อนย้ายบุคคลภาควิชาการเพ่ือการท างาน
พันธกิจสัมพันธ์ร่วมกับชุมชนกรณีศึกษาพ้ืนที่
หลัก ต าบลคอรุม อ าเภอพิชัย จังหวัด1
อุตรดิตถ์ และพ้ืนที่รองเขตรับผิดชอบ 

- - 
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ที ่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์  

หรือนวัตกรรมทั้งหมด 
การน าไปใช้ประโยชน์      

ต่อชุมชน 
ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

พันธกิจสัมพันธ์ อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

11 การศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการพัฒนา
แพลตฟอร์มบริหารจัดการทรัพยากรผู้มี
ศักยภาพ (Talent Resource 
Management) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ 

- - 

12 การพัฒนาระบบและกลไกการจัดการตนเอง
ของชุมชน เพ่ือรองรับสังคมสูงวัยโดยความ
ร่วมมือของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาค
วิชาการและภาคีเครือข่ายอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน 

- - 

13 การประเมินผลกระทบของการท่องเที่ยวที่มี
ต่อเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สังคม และ
วัฒนธรรม: กรณีศึกษาอ าเภอดอกค าใต้ 
จังหวัดพะเยา ประเทศไทย 

- - 

14 การวิเคราะห์ผลกระทบทางเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม และสังคมของการท านาข้าวหอม
มะลิในเขตอ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

- - 

15 ปัจจัยเชิงเหตุผลทางจิตลักษณะและ
สถานการณ์ของพฤติกรรมการเสริมสร้างพลัง
ครอบครัววิถีใหม่ไร้ความรุนแรงของเยาวชน
ไทย 

- - 

16 การส ารวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่ใน
สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 
จังหวัดแพร่ 

- - 
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คณะวิทยาการจัดการ 

ที ่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์  

หรือนวัตกรรมทั้งหมด 
น าไปใช้ประโยชน์ 

ต่อชุมชน 
ชุมชนที่ใช้ประโยชน์ 

1 โครงการศึกษาวิจัยยุทธศาสตร์ นโยบาย และ

แนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏ

และเครือข่ายมหาวิทยาลัยเชิงภูมิภาค เพ่ือ

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมและการเรียนรู้ตลอดชีวิตในพ้ืนที่

ภาคเหนือ 

คณะครุศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง 

ได้น าไปเป็นแนวทางในการ

ก าหนดนโยบายการ

ขับเคลื่อนการเรียนรู้ตลอด

ชีวิตของมหาวิทยาลัย        

ราชภัฏล าปาง เพ่ือส่งเสริม

สนับสนุนการพัฒนา

เศรษฐกิจ สังคม และการ

เรียนรู้ตลอดชีวิตในพ้ืนที่ใน

เขตบริการ (จังหวัดล าปาง 

จังหวัดล าพูน) 

คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง 

2 โครงการ “การพัฒนากลยุทธ์การตลาดดิจิทัล

เพ่ือเพ่ิมผลลัพธ์ทางธุรกิจของผู้ประกอบการ 

 

ได้น านวัตกรรมการพัฒนา
กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล    
เพ่ือเพ่ิมผลลัพธ์ทางธุรกิจ
ของผู้ประกอบการ ท าให้
กลุ่มทอผ้าบ้านคุ้มมีรายได้
เพ่ิมมากข้ึน 

กลุ่มทอผ้าบ้านคุ้ม 

อ าเภอลับแล จังหวัด 

อุตรดิตถ์ 

 

3 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความ

หลากหลายทางชีวภาพของไก่เขียวพาลีสัตว์

ประจ าถิ่นของจังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือเพ่ิมขีด

ความสามารถรทางการแข่งขันบนฐานการ

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

 

ได้น าผลงานวิจัย           

การสื่อสารอัตลักษณ์ไก่เขียว

พาลีจังหวัดอุตรดิตถ์       

เพ่ืออนุรักษ์และใช้ประโยชน์  

ทางเศรษฐกิจจากฐาน

ชีวภาพ ท าให้การอนุรักษ์ไก่

เขียวพาลีที่เป็นสัตว์ประจ า

ถิ่นที่มีมูลค่าสูงพัฒนาสาย

พันธุ์ และมีการสื่อสารให้

เป็นที่รู้จักทั้งภายในจังหวัด

อุตรดิตถ์ และสังคมทั่วไป 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลคอรุม อ าเภอ
พิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์   
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ที ่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์  

หรือนวัตกรรมทั้งหมด 
น าไปใช้ประโยชน์ 

ต่อชุมชน 
ชุมชนที่ใช้ประโยชน์ 

โดยชุมชนพ้ืนที่ได้มีกิจกรรม

การประกวด การท า

ผลิตภัณฑ์ที่เก่ียวข้องกับไก่

เขียาพาลี ท าให้เกิดการ

กระตุ้นเศรษฐกิจ 

4 การพัฒนาปลานิลแดดเดียวกึ่งส าเร็จรูป - - 

5 การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการยกระดับ
ความเป็นอยู่ของเกษตรกร ภายใต้ความ
ร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยในเขต
ภาคเหนือ 

- - 
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คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ที ่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์  

หรือนวัตกรรมทั้งหมด 
การน าไปใช้ประโยชน์ 

ต่อชุมชน  
ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

1 ผ้าเช็ดเลนส์ป้องกันหมอกฝ้าบนเลนส์แว่นตา  
(อาจารย์ ดร.วีรศักดิ์ จอมกิติชัย หลักสูตร
เคมี) 

 ผู้สวมใส่แว่นและสวม
หน้ากากอนามัยพบปัญหา
หมอกฝ้าบนเลนส์สามารถ
เลือกใช้ผ้าเช็ดเลนส์ป้องกัน
หมอกฝ้าเพ่ือความชัดเจน 

บริษัท เดอะ เวิลด์ 
ออพติคอล จ ากัด      
อ.เมือง จ.แพร่ 

2 พัฒนานวัตกรรมดิจิทัล ในการควบคุม
คุณภาพระบบฟักไข่เพ่ือการเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแข่งขันของ
ผู้ประกอบการฟาร์มสัตว์ปีก 
(อาจารย์จ ารูญ จันทร์กุญชร  
หลักสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ) 

ได้โมเดลนวัตกรรมดิจิทัล 
(IoT) ควบคุมคุณภาพระบบ
ฟักไข่ 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
อนุรักษ์และพัฒนาไก่
ชนพระนเรศวรฯ  
อ.สมอแข อ.เมือง  
จ.พิษณุโลก 

3 การขยายพันธุ์และการเก็บรักษาพันธุ์กล้วยไม้
เสี่ยงสูญพันธุ์บางชนิดในสวนพฤกษศาสตร์
บ้านร่มเกล้า พิษณุโลก ในพระราชด าริ 
(ผศ.ดร.จิราภรณ์ นิคมทัศน์ หลักสูตร
ชีววิทยา) 

นักเรียนชั้น ม.4 ได้เรียนรู้
และฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการ
ขยายพันธุ์และน าพันธุ์
กล้วยไม้ที่เสี่ยงสูญพันธุ์
กลับไปอนุรักษ์โดยการปลูก
ที่บ้าน เป็นการปลูก
จิตส านึกให้เกิดความ
ตระหนักถึงทรัพยากรใน
พ้ืนที่อีกด้วย 

โรงเรียนสาธิต  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 

4 การศึกษา และพัฒนาลายผ้ายกดอก โดยใช้
คณิตศาสตร์เบื้องต้น 
(อาจารย์ ดร.ธัชชัย อยู่ยิ่ง  
หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์) 

เป็นการสร้างลายแปลกใหม่
ให้กับชุมชนและเพ่ิมขีด
ความสามารถ ในการ
ออกแบบลวดลายโดย
หลักการค านวนจาก
ผลการวิจัยในครั้งนี้ เพื่อ
สร้างความสมดุลของ
ลวดลายบนผืนผ้าให้เกิด
ความสวยงาม 
 
 

องค์การบริหารส่วน
ต าบลป่างิ้ว  
ต.ป่างิ้ว อ.ศรีสัชนาลัย  
จ.สุโขทัย 
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ที ่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์  

หรือนวัตกรรมทั้งหมด 
การน าไปใช้ประโยชน์ 

ต่อชุมชน  
ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

5 เทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงไส้เดือนฝอยสายพันธุ์
ไทย (Steinernema thailandense) เพ่ือ
ก าจัดแมลงศัตรูพืช กลุ่มเกษตรกรปลูกผัก
ปลอดภัย อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 
(ผศ.ดร.สิริวดี พรหมน้อย หลักสูตรชีววิทยา) 

กลุ่มเกษตรกรใช้องค์กร
ความรู้ทางด้าน
เทคโนโลยีชีวภาพทางด้าน
การเกษตรร่วมกับการ
บริหารจัดการธุรกิจ เพื่อ
พัฒนาผลผลิตปลอดสารพิษ
และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับกลุ่มเกษตรกรปลูกผัก
ปลอดสาร  

กลุ่มเกษตรกรปลูกผัก
ปลอดสารเทศบาล
ต าบลฟากท่า ชุมชน
บ้านทุ่ง  
ต.สองคอน  
อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ์ 

6 การพัฒนาคุณสมบัติของข้าวพิษณุโลก 80 
เพ่ือการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ข้าวสู่การ
ส่งเสริมการแข่งขันทางการตลาดส าหรับ
สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จ ากัด 
(อาจารย์พัทธชัย ปิ่นนาค หลักสูตรชีววิทยา) 

คุณสมบัติข้าวช่วยให้ลูกค้ามี
ความรู้ความเข้าใจใน
คุณประโยชน์ของข้าวมาก
ขึ้น ท าให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อ
ข้าวได้ง่ายขึ้น องค์กรจึงมี
ยอดขายที่เพ่ิมมากข้ึนตาม
ไปด้วย 

วิสาหกิจชุมชนแปรรูป
การเกษตรทองดี  
ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย  
จ.อุตรดิตถ์ 

7 การพัฒนาครีมบ ารุงผิวหน้าผสมสารกันแดด
จากสารสกัดธรรมชาติ 
(อาจารย์ ดร.สุทธิดา วิทนาลัย  
หลักสูตรชีววิทยา) 

ได้ต้นแบบผลิตครีมบ ารุง
ผิวหน้าผสมสารสกัด
ธรรมชาติและผลการ
วิเคราะห์คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ที่จะสามารถ
น าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้
ต่อไป 

บริษัท บ้านตะวันยิ้ม 
999 จ ากัด 
ต.คุ้งตะเภา อ.เมือง  
จ.อุตรดิตถ์ 

8 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจากวัสดุเหลือทิ้ง
ทางการเกษตรและการพัฒนาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน 
(ผศ. ดร.ปริญญา ไกรวุฒินันท์  
หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

กลุ่มวิสาหกิจได้พัฒนาการ
ผลิตปุ๋ยอินทรีย์อัดเม็ดจาก
วัสดุที่ต้องทิ้ง ท าให้มีรายได้
เพ่ิม และรู้ประโยชน์ถึงการ
น าวัสดุเหลือทิ้งกลับมาท า
ใหม่ 
 
 
 

วิสาหกิจชุมชนผลิตปุ๋ย
อินทรีย์ชีวภาพอัดเม็ด 
บ้านคลองนาพง  
ต.ผาจุก อ.เมือง จ.
อุตรดิตถ์ 
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ที ่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์  

หรือนวัตกรรมทั้งหมด 
การน าไปใช้ประโยชน์ 

ต่อชุมชน  
ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

9 การพัฒนาทักษะอาชีพเพ่ือผลิตกระถาง
ชีวภาพเปลือกทุเรียนสู่การสร้างรายได้ใน
พ้ืนที่ต าบลแม่พูล อ าเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ 
(ผศ.ดร.สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์  
หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

ท าให้ชาวบ้านเกิดความรู้ใน
การน าไปใช้ประกอบอาชีพ 
เพ่ือสร้างรายได้ ลดปริมาณ
ขยะ แก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

เทศบาลต าบลหัวดง  
ต.แม่พูล อ.ลับแล  
จ.อุตรดิตถ์ 

10 การผลิตถ่านไบโอชาร์จากเปลือกกาแฟเหลือ
ทิ้งในชุมชนส าหรับใช้เป็นวัสดุปรับปรุงบ ารุง
ดินและการประยุกต์ใช้ในเชิงพาณิชย์ 
(ผศ.ดร.สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์  
หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

น าข้อมูลองค์ความรู้ไปใช้ใน
การผลิตวัสดุปรับปรุงดิน 
เพ่ือจ าหน่ายและใช้ในพ้ืนที่ 

สหกรณ์การเกษตร
นิคมฯ ล าน้ าน่าน  
ต.ร่วมจิต  
อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 

11 การพัฒนากระบวนการผลิตแหนมปลอด
สารเคมีเพ่ือสุขภาพโดยใช้เทคโนโลยีเชื้อ
บริสุทธิ์เริ่มต้น 
(ผศ.ดร.พรทิพพา พิญญาพงษ์ หลักสูตรเคมี) 

บริษัทได้พัฒนากระบวนการ
ผลิตแหนมปลอดสารเคมี 
ท าให้ผู้บริโภคมีทางเลือก
การบริโภคส าหรับสุขภาพ 
สารมารถสร้างยอดขาย
เพ่ิมข้ึน 

บริษัท กรีนฟู้ด จ ากัด  
ต.น้ าเลา อ.ร้องกวาง  
จ.แพร่ 

12 การพัฒนานวัตกรรมการจัดการขยะพลาสติก
และโฟมแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายด้วย
กระบวนการอาสาประชารัฐ 
(ผศ.ดร.สุภาพร พงศ์ธรพฤกษ์  
หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

ท าให้ชุมชนสร้างรายได้และ
ลดปัญหาขยะในชุมชน 

เทศบาลต าบลป่าเซ่า  
ต.ป่าเซ่า อ.เมือง 
 จ.อุตรดิตถ์ 

13 การผสมผสานการแปลงเวฟเล็ตและการ
เรียนรู้เชิงลึกเพ่ือการพยากรณ์ความต้องการ
ทุเรียนในตลาดโลก (ผศ. ดร.ราตรี ค าโมง  
หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์) 

- - 

14 การแบ่งส่วนของเสียงพยางค์โดดส าหรับการ
รู้จ าเสียงพูดด้วยการเรียนรู้เชิงลึก (อ.ดร.
โสภณ วิริยะรัตนกุล หลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 
 
 

- - 
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ที ่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์  

หรือนวัตกรรมทั้งหมด 
การน าไปใช้ประโยชน์ 

ต่อชุมชน  
ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

15 การพัฒนาระบบเครื่องชั่งข้าวสารส าหรับ     
การจัดการคลังข้าวสารแบบอัตโนมัติ         
(อ.ดร.โสภณ วิริยะรัตนกุล หลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

- - 

16 การจ าแนกความสุกของสับปะรดด้วยการ
ประมวลผลภาพกับวิธีการเรียนรู้เชิงลึก      
(อ.สุรพล  ชุมกลิ่น หลักสูตรวิทยาการ
คอมพิวเตอร์) 

- - 

17 การจ าแนกทางสัณฐานวิทยาและอณูชีววิทยา
ของเชื้อสาเหตุโรคราสีชมพูในลางสาดและ
ลองกองในภาคเหนือของประเทศไทย        
(อ.ดร.วันวิสาข์ พิระภาค หลักสูตรชีววิทยา) 

- - 

18 การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความ
หลากหลายทางชีวภาพของไก่เขียวพาลีสัตว์
ประจ าถิ่นของจังหวัดอุตรดิตถ์ เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถทางการแข่งขันบนฐานการ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน          
(ผศ.ดร.สิริวดี พรหมน้อย หลักสูตรชีววิทยา) 
 

- - 

19 การเสริมจุลินทรีย์โปรไบโอติกในเครื่องดื่มน้ า
ผลไม้ด้วยเทคนิครีเวริสเพียริฟิเคชั่น          
(อ.ดร.กิตติ เมืองตุ้ม หลักสูตรชีววิทยา) 
 

- - 

20 การปรับปรุงบ ารุงดินด้วยถ่านชีวภาพ ยิปซัม 
และสาร ชีวภัณฑ์ ในพื้นที่พืชไร่และนาข้าว 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ด้วยกระบวนการ วทน. 
(ผศ.ดร.จันทร์เพ็ญ ชุมแสง หลักสูตร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 
 

- - 

21 การพัฒนาไม้เทียมจากพลาสติกและเส้นใย
มะพร้าว (รศ.ดร.สิงหเดช แตงจวง สาขาวิชา
ฟิสิกส์) 
 

- - 
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ที ่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์  

หรือนวัตกรรมทั้งหมด 
การน าไปใช้ประโยชน์ 

ต่อชุมชน  
ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

22 ศักยภาพของการจัดการระบบนิเวศป่าไม้แบบ
วนเกษตรหลากหลายรูปแบบต่อวัฏจักร
ชีวเคมี ธรณีเพ่ือระบุถึงความอุดมสมบูรณ์
และเป็นแหล่งเก็บกักคาร์บอนของประเทศ
ไทย (อ.ดร. ชาติทนง โพธิ์ดง หลักสูตร
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) 

- - 

23 การคัดแยกและการประยุกต์ใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่
มีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนและย่อย
สลายฟอสเฟตเพ่ือการปรับปรุงคุณภาพดิน
และเร่งการเจริญเติบโตของพืช (ผศ.ปริญญา 
ไกรวุฒินันท์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม) 

- - 

24 การเพ่ิมประสิทธิภาพสารกึ่งตัวน าราคาถูก
จากวัสดุธรรมชาติโดยใช้เทคโนโลยีนาโน
ส าหรับการประยุกต์ใช้บ าบัดของเสียใน
สิ่งแวดล้อม (ผศ.ดร.พงศ์เทพ  จันทร์สันเทียะ 
หลักสูตรเคม)ี 

- - 

25 ไมโครแคปซูลบรรจุสารสกัดจากใบสาบเสือที่
เคลือบด้วยอนุภาคนาโนส าหรับใช้เป็นสาร
ต้านเชื้อจุลชีพ (อ.ดร.จิราพร เกตุวราภรณ์  
หลักสูตรเคม)ี 

- - 

26 ทฤษฏีบทจุดตรึงและทฤษฏีบทจุดใกล้เคียง
ส าหรับการส่งหดตัวของคันนัน การส่งหดตัว
ของฮาร์ดี้-โรเจอร์ในปริภูมิเมตริกทั่วไปค่า
เชิงซ้อน (รศ.ดร.อิสระ อินจันทร์ หลักสูตร
คณิตศาสตร์ประยุกต์) 

- - 

27 แผนภูมิควบคุมค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ถ่วงน้ าหนัก
แบบเลขชี้ก าลังสองครั้งส าหรับตัวแบบวินาม
ที่มีศูนย์มากภายใต้การแจกแจงแบบ
อัตราส่วนของค่าเฉลี่ยปัวซงสองประชากร (อ.
ดร.ดิเรก บัวหลวง หลักสูตรคณิตศาสตร์
ประยุกต์) 

- - 
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ที ่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์  

หรือนวัตกรรมทั้งหมด 
การน าไปใช้ประโยชน์ 

ต่อชุมชน  
ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

28 สมบัติบางอย่างของสมการไดโอเฟนไทน์ไม่
เชิงเส้นทั่วไป (4n-1) ^x+17^y =^z^2 (ผศ.
ไชยยา แซ่ยับ หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์) 

- - 

29 ทฤษฏีบทจุดตรึงและจุดใกล้เคียงท่ีสุดร่วม    
ในปริภูมิเมตริกแบบมีมุมฉาก (อ.วรินสินี    
จันทะคุณ หลักสูตรคณิตศาสตร์ประยุกต์) 

- - 

30 ผลของการฝึกในสภาวะพร่องออกซิเจนและ
เสริมด้วยเลือดจระเข้ต่อความสามารถการใช้
ออกซิเจนและตัวแปรทางด้านโลหิตวิทยา     
ในนักกีฬา (อ.ดร.วรวุฒิ  ธุวะค า หลักสูตร
วิทยาศาสตร์การกีฬา) 

- - 

31 รสชาติโคคุมิจากวัตถุดิบธรรมชาติ (ผศ.
ชื่นกมล  ปัญญายง หลักสูตรอาหารและ
โภชนาการ) 

- - 

32 ผลิตภัณฑ์ขนมอบเสริมกระพังโหมเพ่ือเพ่ิม
คุณค่าทางโภชนาการ (อ.ฐิติพร เทียรฆนิธิกุล 
หลักสูตรอาหารและโภชนาการ) 

- - 

33 การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการลดปัจจัย
เสี่ยงจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร  
(รศ.ดร.จักรกฤษณ์  พิญญาพงษ์  
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์) 

- - 

34 นวัตกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการ
จัดการตนเองของชุมชนเพื่อรองรับสังคมสูง
วัยโดยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ภาควิชาการ และภาคีเครือข่าย
อุตรดิตถ์  แพร่  น่าน (รศ.ดร.จักรกฤษณ์  
พิญญาพงษ ์ 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์) 

- - 
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วิทยาลัยนานาชาติ 

ที ่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์  

หรือนวัตกรรมทั้งหมด 
การน าไปใช้ประโยชน์     

ต่อชุมชน  
ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

1 สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์การเรียนรู้สวนไผ่ซาง
หม่น ต าบลหาดสองแคว จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ใช้ประชาสัมพันธ์และท า
การตลาดนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติให้รู้จัก สนใจ 
และเข้ามาท่องเที่ยวใน
ชุมชนหาดสองแคว 

ศูนย์การเรียนรู้ 
สวนไผ่ซางหม่น 
ชุมชนท่องเที่ยวหาด
สองแคว 

2 บอร์ดเกมส์เพื่อพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม  
1. เกมส์ Cultural Monopoly 
2. เกมส์ The Game of Life and 
Traditions 

1. น าเกมส์มาใช้เป็นส่วน
หนึ่งของกิจกรรมบริการ
วิชาการให้กับนักเรียน
ระดับชั้น ม. ต้น และ ม.
ปลาย ในโรงเรียนอุตรดิตถ์ที่
ต้องการพัฒนาทักษะด้าน
ภาษาและวัฒนธรรม ได้ใช้
บอร์ดเกมส์ในการสร้างองค์
ความรู้ ความเข้าใจ และมี
ความสนุกสนาน 

1. นักเรียนโรงเรียน
อุตรดิตถ์ (ม.ต้น และ 
ม.ปลาย) ที่ต้องการ
พัฒนาทักษะด้านภาษา
และวัฒนธรรม 
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วิทยาลัยน่าน 
ที ่ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม

ทั้งหมด 
การน าไปใช้ประโยชน์ 

ต่อชุมชน 
ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

1 อ.เจนนภนต์ ภาคภูมิ และคณะ. (2563).   
การส ารวจการปรับตัวของชุมชนวิถีใหม่   
ในสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 
จังหวัด น่าน. วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏอุตรดิตถ์. 

ผลการศึกษาวิจัยได้ส่งผล
กระทบเชิงบวกคือ มิติด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดย
จังหวัดน่านได้มีการจัดตั้ง
ศูนย์บริหารสถานการณ์โค
วิด-19 และคณะท างาน
ขับเคลื่อนการเฝ้าระวังและ
ติดตามสถานการณ์โควิด-19 
ขึ้น ส่งผลให้เกิดการบูรณา
การท างานร่วมกัน คนใน
ชุมชนได้มีการหารือและตก
ลงร่วมกันเป็นมติของชุมชน
ให้ก าหนดมาตรการปูองกัน
และเฝ้าระวังการแพร่
ระบาดโรคโควิด-19 ขึ้น 

ประชาชน เจ้าหน้าที่
เทศบาล องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผู้น าชุมชนจังหวัดน่าน 

2 พิภพ มณีจ านงค.์(2563). การพัฒนา
โรงเรือนเพาะเห็ดส าเร็จรูปควบคุมโดยใช
เทคโนโลยีอินเทอรเน็ตของสรรพสิ่ง. 
วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 

ผู้เพาะเห็ดนางฟ้าใช้วิธีการ
ดูแลและจัดการฟาร์มแบบ
ดั้งเดิมด้วยการคาดคะเน
และใช้ความช านาญในการ
สังเกตและสัมผัสถึงความชื้น
ในอากาศและในตัวเห็ด 
หากต้องการเพ่ิมความชื้นก็
จะใช้สายยางในการฉีด 
โดยเฉพาะในช่วงฤดูร้อนที่
เห็ดขาดสมดุลความชื้น
มากกว่าฤดูฝน ท าให้เกิด
ความยากล าบากมากข้ึน 
สิ้นเปลืองแรงงานและเวลา 
จนอาจท าให้ผลผลิตไม่
เป็นไปตามเป้า เนื่องจากไม่
มีเทคโนโลยีและองค์ความรู้

เกษตรกรผู้เพาะเห็ด
นางรม ในอ าเภอร้อง
กวาง แพร่ จ านวน 6 
ราย 
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ที ่ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม
ทั้งหมด 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
ต่อชุมชน 

ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

ทางวิชาการมาช่วย
สนับสนุน เมื่อน าระบบ
อินเตอร์เน็ตของสรรพสิ่งไป
ใช้สามารถลดเวลาในการ
ดูแล เพ่ิมผลผลิตให้มี
คุณภาพและเห็ดออกอย่าง
สม่ าเสมอ ช่วยเสริมสร้าง
รายได้ใหแ้ก่ครัวเรือนที่
นอกเหนือจากการบริโภค
ภายในครัวเรือน 

3 ลัดณา ศรีอัมพรเอกกุล และสงกรานต์         
ถุงแก้ว. (2563). ห้อม เตา เม่ียง : แหล่ง
ท่องเที่ยวเกษตรเชิงสร้างสรรค์โดยการมี
ส่วนร่วม กรณีศึกษาหมู่บ้านนาคูหา ต าบล
สวนเขื่อน อ าเภอเมือง จังหวัดแพร่. 
วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 
 
 
 

น าเอาองค์ความรู้ของ
องค์ประกอบของทรัพยากร
ท่องเที่ยว 5As มา
ประยุกต์ใช้หลักการบริหาร 
5 ส (5S Management 
System) มาปรับปรุงศูนย์
การเรียนรู้ห้อม ศูนย์การ
เรียนรู้เมี่ยง และศูนย์การ
เรียนรู้กาละแมเตา บนฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติพ้ืนถิ่น
ให้เหมาะสม สอดคล้องกับ
วิถีชีวิต ปลอดภัย ความ
สะอาดภายในชุมชน ให้เป็น
มาตรฐาน โดยไม่ท าลาย
ระบบนิเวศเดิมที่เอ้ือต่อการ
ท่องเที่ยว ซึ่งส่งผลให้ลด
ต้นทุนการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวลงได้ 
 
 
 
 

แกนน าท่องเที่ยวชุมชน
บ้านนาคูหา, กลุ่ม
ผู้สูงอายุบ้านนาคูหา, 
กลุ่มแม่บ้านบ้านนา
คูหา จ านวน 30 คน 
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ที ่ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม
ทั้งหมด 

การน าไปใช้ประโยชน์ 
ต่อชุมชน 

ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

4 ลัดณา ศรีอัมพรเอกกุล และคณะ. (2563). 
แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษเพ่ือมุ่งสู่ทักษะการเรียนรูใน
ศตวรรษท่ี 21 ของกลุ่มโรงเรียนสังกัด
ส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดน่าน. 
วิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. 

- 
 

- 

5 พลกฤต รักจุล,ภัทรสุดา กันใจแก้ว,ณัฐณิชชา 
อินผ่อง. (2563). การพัฒนาแบบวัดทัศนคติ
ต่อธุรกิจบ้านพักในฟาร์มกรณีศึกษา: 
นักท่องเที่ยวใช้บริการธุรกิจบ้านพักในฟาร์ม
ในจังหวัดน่าน. งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ด้านการจัดการ ครั้งท12
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์. 

- - 

6 พลกฤต รักจุล. (2563). ส่วนประสมทาง
การตลาดบริการของวิทยาลัยน่าน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ตามมุมมอง
ของนักเรียนมัธยมปลายในจังหวัดน่าน. 
วารสารมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเวสเทอร์นปีที่ 6 ฉบับที่ 3 
(กันยายน-ธันวาคม 2563). 

- - 

 
 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 2.4  งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

5 คะแนน 5 คะแนน บรรลุ 5 คะแนน 

 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 2 
จุดเด่น 

มีแหล่งเงินทุนและทุนสนับสนุนงานวิจัยเป็นจ านวนมาก 
จุดที่ควรพัฒนา 

ส่งเสริมให้มีการท าผลงานทางวิชาการและส่งเสริมการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน  

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

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

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ปฏิบัติพันธกิจที่สนองต่อปรัชญาของมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่น        
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ที่ ระบุ ให้  “มหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
เป็นสถาบันอุดมศึกษา เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นเสริมพลังปัญญาของแผ่นดินฟ้ืนฟูพลังการเรียนรู้  เชิดชู            
ภูมิปัญญาของท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพ่ือความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวง” ที่ยกระดับ           
การท างานอย่างต่อเนื่องชนด้วยจิตวิญญาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือชุมชนท้องถิ่น และได้สานพลังภาคี
เครือข่ายทั้งภายในและภายนอก มีผลงานที่ยกระดับคุณภาพผลงานอย่างเป็นรูปธรรมต่อเนื่อง สามารถน าไป
เป็นฐานเพ่ือการต่อยอดขยายผลสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น” โดยมีกระบวนการ/วิธีการ มีระบบและกลไก มีนโยบายสนับสนุน มีองค์ความรู้ มีเครือข่ายความ
ร่วมมือเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่โดยมีการปรับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเชื่อมโยงกับเป้าหมาย
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ผลผลิตกับทิศทาง นโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ และระดับท้องถิ่นท้ังภูมิภาค ระดับจังหวัด อ าเภอ ต าบล
และพ้ืนที่  อันจะส่งผลให้มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาบนรากฐานของชุมชนท้องถิ่นที่เข้มแข็งและยั่ง ยืน            
โดยออกแบบการท างานผ่านกลไกเชิงระบบของ 2 หน่วยงาน คือ หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจ
สัมพันธ์ของคณะ (RMU - Research Management Unit) ซึ่งเป็นกลไกการจัดการที่ส าคัญในการ
บริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กับหน่วยจัดการความรู้และ
วิจัยชุมชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (TRMU - Tambon Research Management Unit)         
ซึ่งเป็นหน่วยจัดการส าคัญในพื้นที่เป้าหมายที่เป็นแกนหลักในการส่งต่อข้อมูล โจทย์หรือประเด็นส าคัญ       
ในพ้ืนที่ให้กับหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยท าให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคี  โดยใช้งานวิจัย
และพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยเป็นฐาน ภายใต้พันธกิจ นโยบาย ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ
ของหน่วยงานด าเนินงานตามบทบาทหน้าของตนเองโดยมีเป้าหมายร่วมกันคือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น     
ที่สอดคล้องกับบริบท ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ตามจุดเน้น จุดเด่นของ
มหาวิทยาลัยตามศาสตร์พระราชาและตามแนวพระราชด าริ 

ซึ่งในปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 62 -กันยายน 63) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์โดยการ
ประสานงานของกองนโยบายและแผนร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาและหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจ
สัมพันธ์ระดับคณะ และได้ร่วมขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนพัฒนาความสัมพันธ์ชุมชนมหาวิทยาลัย        
ราชภัฏอุตรดิตถ์ภายใต้โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจ าปีงบประมาณ 2563 
จ านวน 185 โครงการ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 111 โครงการ จ าแนกเป็น       
ด้านการยกระดับเศรษฐกิจของท้องถิ่น 53 โครงการ ด้านการพัฒนาสังคมท้องถิ่น จ านวน 51 โครงการ        
ด้านสิ่งแวดล้อม จ านวน 4 โครงการ และด้านการศึกษา จ านวน 4 โครงการ  ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนา
ครู จ านวน 37 โครงการย่อย ยุทธศาสตร์การยกระดับคุณภาพการศึกษา  จ านวน 31 โครงการ และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ  จ านวน 6 โครงการย่อย ครอบคลุมพ้ืนที่ให้บริการของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏใน 3 จังหวัด คือ อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน โดยด าเนินการในหมู่บ้านเป้าหมายจ านวน 950 
หมู่บ้าน โรงเรียนเป้าหมายจ านวน 213 โรงเรียน ภาคีเครือข่ายเป้าหมาย จ านวน 52 ภาคีเครือข่าย วิสาหกิจ
ชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพ้ืนบริการ จ านวน 30 กลุ่ม และยังมีเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรภาคี
สนับสนุนทั้งภายและภายนอก ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด ส านักงานจังหวัด ส านักงานท้องถิ่นจังหวัด ส านักงาน
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด ส านักงานสาธารณสุขจังหวัด องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา สภาเกษตรกรจังหวัด 
เกษตรจังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด หอการค้า พาณิชย์จังหวัด อุสาหกรรมจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด 
พลังงานจังหวัด การท่องเที่ยวและกีฬา และพัฒนาชุมชนจังหวัด  ภาคีสนับสนุนจากภายนอก ได้แก่ ส านักงาน
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกสว.) และ ส านักงานกองทุน     
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป็นต้น 

มหาวิทยาลัยได้มีการออกแบบโครงสร้างการบริหารจัดการงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2563  ดังนี้  
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1. คณะกรรมการบริหารเชิงนโยบาย  ประกอบด้วย 1) อธิการบดี 2) รองอธิการบดี 3) ผู้ช่วย
อธิการบดี บทบาทหน้าที่ ส่งเสริม สนับสนุนเชิงนโยบาย ก ากับดูแลการด าเนินโครงการ และขับเคลื่อนสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ 

2. คณะกรรมการหนุนเสริมทางวิชาการและติดตามประเมินเสริมพลัง ทั้งหมด 7 ทีม ประกอบด้วย 
1) ทีมหนุนเสริมวิชาการฯ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากจังหวัด
อุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน 2) ทีมหนุนเสริมวิชาการฯ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคน
ในชุมชนฐานรากจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน 3) ทีมหนุนเสริมวิชาการฯ โครงการศูนย์การเรียนรู้การผลิต
ไม้ผลคุณภาพ 4) ทีมหนุนเสริมวิชาการฯ โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 5) ทีมหนุนเสริมวิชาการ
ฯ โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 6) ทีมหนุนเสริมวิชาการฯ โครงการอาสาประชารัฐ และ 7)      
ทีมหนุนเสริมวิชาการฯ โครงการยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตครูและบัณฑิตดีมีคุณภาพ และยุทธศาสตร์ที่ 3      
การยกระดับคุณภาพการศึกษา มีบทบาทหน้าที่ วางแผนพัฒนาโครงการให้เป็นไปตามตัวชี้วัด ประเมินผลการ
ด าเนินโครงการตามตัวชี้วัดข้อเสนอเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2563  พัฒนาและยกระดับงานให้เป็นวิชาการรับใช้สังคม ร่วมถึงการจัดกิจกรรม
เพ่ือให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยฯ ร่วมจัดการความรู้ ถอดบทเรียน วิเคราะห์การด าเนินงาน
โครงการภายใต้ชุดโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563          
ตามระบบ 

3. คณะกรรมการฝ่ายปฏิบัติการ ประกอบด้วย คณบดี ผู้อ านวยการ ฯลฯ (ผู้จัดการโครงการ) 
หัวหน้าโครงการ มีบทบาทหน้าที่ ควบคุม ก ากับและติดตามโครงการให้เป็นไปตามกิจกรรมและตัวชี้วัด           
ที่ก าหนดไว้ขับเคลื่อนโครงการให้เป็นไปตามกิจกรรมและตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 

4. คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุน  ประกอบด้วย กองนโยบายและแผน และสถาบันวิจัยและพัฒนา      
มีบทบาทหน้าที่ สนับสนุนคณาจารย์ ประสานงานโครงการและเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูลผลการ
ด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปี 2563 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
3.1-1(1) รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพ่ือการ

พัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2563 
3.1-1(2) รายงานสังเคราะห์ผลการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ

พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563 
3.1-1(3) รายงานโครงการสังเคราะห์ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม     

เพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับภาคี 
3.1-1(4) แผนพัฒนาความสัมพันธ์ชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ปีงบประมาณ 2563 
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 2. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอก
มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์โดยกองนโยบายและแผนร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา และหน่วย
จัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ระดับคณะ ได้จัดท าแผนปฏิบัติการโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2563 ตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยร่วมมือกับ
หน่วยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย โดยมีขั้นตอนดังนี้ ดังนี้  

1. ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 เพ่ือสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยฯ และเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง  

2. ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 เพ่ือสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นจากคณะกรรมการบริหาร
จัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ และหัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ระดับคณะ 

3. ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2563 เพ่ือสร้างการรับรู้และรับฟังความคิดเห็นจากประชาคมอาจารย์
และบุคลากรของมหาวิทยาลัย 

4. ประชุมเชิงปฎิบัติการเพ่ือก าหนดเป้าหมายร่วมและออกแบบการด าเนินงานโครงการย่อย (B) 
ภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 แบบมีส่วนร่วม 

5. ประกาศรับข้อเสนอโครงการฯ  
6. ประชุมเพ่ือพิจารณากลั่นกรองข้อเสนอโครงการฯ  
7. ประกาศผลการพิจารณาฯ  
8. ประชุมปฏิบัติการเพ่ือร่วมก าหนดแนวทางการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2563 
9.ประชุมเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพ่ือการออกแบบและวางแผนการสังเคราะห์องค์ความรู้และ

บทเรียนจากการด าเนินงานแบบมีส่วนร่วม 
10.การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เ พ่ือการรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการ          

ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
11.การสังเคราะห์ระบบบริหารจัดการโครงการภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่การสังเคราะห์ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม     
เพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับภาคี 

12.การประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การคืนข้อมูลผลการด าเนินงานโครงการ             
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
3.1-2(1) รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพ่ือการ

พัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2563 
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3.1-2(2) รายงานสังเคราะห์ผลการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563 

3.1-2(3) รายงานโครงการสังเคราะห์ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม     
เพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับภาคี 
 

3. ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
ผลการด าเนินงานโครงการตามแผนพัฒนาความสัมพันธ์ชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ปีงบประมาณ 2563  ท าให้ชุมชน องค์กร หรือแกนน าในพ้ืนที่มีการเรียนรู้และมีด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีตัวอย่างรูปธรรมผลการด าเนินงานในเชิงประจักษ์ท่ีปรากฏผลชัดเจน ดังนี้ 

1. ชุดโครงการ “ศูนย์การเรียนรู้การผลิตไม้ผลคุณภาพ” จ านวนทั้งสิ้น 16 โครงการโดยแบ่งเป็น
ชุดโครงการผลิตมะขามหวานคุณภาพ จังหวัดอุตรดิตถ์ จ านวน 6 โครงการ ด าเนินการเสร็จสิ้น 5 โครงการ    
ชุดโครงการผลิตส้มเขียวหวานคุณภาพจังหวัดแพร่ จ านวน 5 โครงการ ด าเนินการเสร็จสิ้น 4 โครงการ และชุด
โครงการผลิตมะม่วงหิมพานต์คุณภาพจังหวัดน่าน จ านวน 5 โครงการด าเนินการเสร็จสิ้น 5 โครงการ          
เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัด เป้าหมายที่ก าหนดไว้ ในแต่ละชุดโครงการเพ่ือคัดเลือกภูมิปัญญาและองค์ความรู้     
จากเกษตรกรไม้ผล อย่างน้อย 10 เรื่อง/จังหวัด เพ่ือพัฒนาและสร้างเกษตรกรต้นแบบไม้ผลคุณภาพอย่างน้อย 
10 ราย/จังหวัด เพ่ือสร้างฐานการเรียนรู้ไม้ผลอย่างน้อย 10 ฐาน เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอนไม่น้อยกว่า 
2 รายวิชา โดยมีนักศึกษาในกลุ่มที่เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 เกิดองค์ความรู้ วิจัย นวัตกรรม
ร่วมกับชุมชนไม่น้อยกว่า 1 เรื่องต่อจังหวัด ภูมิปัญญาและองค์ความรู้จากเกษตรกรไม้ผลได้รับการต่อยอดและ
สืบต่อให้กับคนรุ่นหลัง การรวมตัวกันของเกษตรกรเพ่ือยกระดับไม้ผลให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานระดับประเทศ
และสูงขึ้น การยกระดับฐานการเรียนรู้เพื่อเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้สนใจภายนอกชุมชน  

2. ชุดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก จังหวัด
อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน จ านวนทั้งสิน 37 โครงการ ซึ่งในจ านวนโครงการดังกล่าวมีโครงการที่ตั้งเป้าหมาย       
เพ่ือเพ่ิมรายให้กับกลุ่มเป้าหมายจ านวน 26 โครงการ ลดรายจ่าย จ านวน 17 โครงการ มีบางโครงการ
ตั้งเป้าหมายทั้งเพ่ิมรายได้และลดรายจ่าย อย่างไรก็ตามทุกโครงการได้ตั้งเป้าหมายเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิต
แตกต่างกันไป เช่น ยกระดับคุณภาพชีวิตด้านสังคม สิ่งแวดล้อมสุขภาพ แต่มีบางโครงการตั้งเป้าหมาย
ยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกด้าน 

ผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดการด าเนินโครงการเมื่อเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับเป้าหมายที่ตั้งไว้ก่อนด าเนิน
โครงการพบว่า 

จังหวัดน่าน ประกอบด้วย 
พ้ืนที่ใหม่บ้านทุ่งผง ต าบลทุ่งสีทอง อ าเภอเวียงสา เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ พบว่า โครงการที่มี

วัตถุประสงค์เพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมาย รายงานผลลัพธ์สอดคล้องกับเป้าหมายตามแบบประเมินตนเอง
ก่อนเริ่มโครงการจ านวน 3 โครงการ รายงานผลลัพธ์ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายตามแบบประเมินตนเองก่อน
เริ่มโครงการ จ านวน 1 โครงการ ส่วนโครงการที่มุ่งลดรายจ่ายให้กับ 20 กลุ่มเป้าหมาย เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
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พบว่า ทุกโครงการรายงานผลลัพธ์สอดคล้องกับเป้าหมายตามแบบประเมินตนเองก่อนเริ่มโครงการ จ านวน 2 
โครงการ  

พ้ืนที่บ้านน้ าแก่นใต้ ต าบลน้ าแก่น อ าเภอภูเพียง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ต่อยอดการด าเนินงาน เมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ พบว่าโครงการที่มุ่งเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายรายงานผลลัพธ์สอดคล้องกับเป้าหมายตามแบบ
ประเมินตนเองก่อนเริ่มโครงการ จ านวน 2 โครงการ รายงานผลลัพธ์ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายตามแบบ
ประเมินตนเองก่อนเริ่มโครงการ จ านวน 1 โครงการ ส่วนโครงการที่มุ่งลดรายจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมาย        
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ พบว่าโครงการที่รายงานผลลัพธ์สอดคล้องกับเป้าหมายตามแบบประเมินตนเองก่อนเริ่ม
โครงการ จ านวน 1 โครงการ และรายงานผลลัพธ์ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายก่อนเริ่มโครงการจ านวน 3 
โครงการ 

จังหวัดแพร่ ประกอบด้วย 
พ้ืนที่บ้านนาคูหา ต าบลสวนเขื่อน อ าเภอเมือง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ใหม่ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ พบว่า

โครงการที่มุ่งเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้รายงานผลลัพธ์สอดคล้องกับเป้าหมายตามแบบประเมินตนเอง
ก่อนเริ่มโครงการจ านวน 1 โครงการ รายงานผลลัพธ์ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายตามแบบประเมินตนเองก่อน
เริ่มโครงการ จ านวน 7 โครงการ ส่วนโครงการที่มุ่งการลดรายจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมาย เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
พบว่าไม่มีโครงการไหนรายงานผลลัพธ์สอดคล้องกับเป้าหมายก่อนเริ่มโครงการ จ านวน 2 โครงการ  

พ้ืนที่บ้านค้างปินใจ ต าบลแม่พุง อ าเภอเด่นชัย ซึ่งเป็นพ้ืนที่ต่อยอดการด าเนินงาน เมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ พบว่า โครงการที่มุ่งเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายรายงานผลลัพธ์สอดคล้องกับเป้าหมายตามแบบ
ประเมินตนเองก่อนเริ่มโครงการ จ านวน 4 โครงการ รายงานผลลัพธ์ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายตามแบบ
ประเมินตนเองก่อนเริ่มโครงการ จ านวน 1 โครงการ ส่วนโครงการที่มุ่งการลดรายจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมาย   
เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ พบว่ารายงานผลลัพธ์สอดคล้องกับเป้าหมายตามแบบประเมินตนเองก่อนเริ่มโครงการ 
จ านวน 2 โครงการ และรายงานผลลัพธ์ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายก่อนเริ่มโครงการ จ านวน 1 โครงการ  

จังหวัดอุตรดิตถ์ ประกอบด้วย 
พ้ืนที่บ้านหนองน้ าเขียว ต าบลบ้านด่าน อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ใหม่ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 

พบว่า โครงการที่มุ่งเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายได้รายงานผลลัพธ์สอดคล้องกับเป้าหมายตามแบบประเมิน
ตนเองก่อนเริ่มโครงการ จ านวน 4 โครงการ รายงานผลลัพธ์ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายตามแบบประเมินตนเอง
ก่อนเริ่มโครงการ จ านวน 1 โครงการ ส่วนโครงการที่มุ่งลดรายจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมาย เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ 
พบว่ารายงานผลลัพธ์สอดคล้องกับเป้าหมายตามแบบประเมินตนเองก่อนเริ่มโครงการ จ านวน 1 โครงการ 
และรายงานผลลัพธ์ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายก่อนเริ่มโครงการ จ านวน 2 โครงการ  

พ้ืนที่บ้านวังกอง ต าบลสองคอน อ าเภอฟากท่า ซึ่งเป็นพ้ืนที่ต่อยอดการด าเนินงาน เมื่อเสร็จสิ้น
โครงการ พบว่าโครงการที่มุ่งเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มเป้าหมายรายงานผลลัพธ์สอดคล้องกับเป้าหมายตามแบบ
ประเมินตนเองก่อนเริ่มโครงการ จ านวน 1 โครงการ รายงานผลลัพธ์ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายตามแบบ
ประเมินตนเองก่อนเริ่มโครงการ จ านวน 1 โครงการ ส่วนโครงการที่มุ่งการลดรายจ่ายให้กับกลุ่มเป้าหมาย 
พบว่า เมื่อเสร็จสิ้นโครงการรายงานผลลัพธ์สอดคล้องกับเป้าหมายตามแบบประเมินตนเองก่อนเริ่มโครงการ
ทุกโครงการ จ านวน 3 โครงการ 
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3. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน ผลการด าเนิน
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์จ านวน 10 ผลิตภัณฑ์ต่อจังหวัด รวมทั้งสิ้น 30 ผลิตภัณฑ์ครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัด
อุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน โดยสรุปก่อนการพัฒนาพบว่าผลิตภัณฑ์ชุมชนยังไม่เข้าเกณฑ์มาตรฐานของกลุ่ม A 
หรือกลุ่มดาวเด่นสู่สากล ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ผลิตได้เป็นจ านวนมากอย่างต่อเนื่อง มีตลาด
จ าหน่ายทั้งภายในและต่างประเทศ มีก าลังการผลิตที่รองรับการสั่งซื้อได้ในปริมาณมาก และมีศักยภาพในการ
ส่งออกตลาดต่างประเทศ เมื่อสิ้นสุดโครงการพบว่ามีเพียง 9 ผลิตภัณฑ์ที่สามารถยกระดับได้ ส าหรับอีก 21 
ผลิตภัณฑ์ที่ไม่สามารถยกระดับได้เนื่องมาจากข้อจ ากัดของเวลาในการด าเนินโครงการ การตัดกิจกรรม
บางอย่างออกไปเนื่องจากมีการคืนงบประมาณบางส่วนและช่วงเวลาดังกล่าวอยู่ในสถานการณ์การระบาดของ
โรคโควิท 19 ท าให้การจัดกิจกรรมของผู้จัดท าโครงการและผู้ร่วมโครงการเกิดความไม่ต่อเนื่อง ประกอบกับ     
ผู้จัดโครงการพิจารณาจากผลการด าเนินงานแล้วเห็นว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวอาจจะยังไม่สามารถยกระดับได้      
แต่สามารถท าการยกระดับได้ในอนาคตหากได้รับการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากทีมงานเข้าไป
ด าเนินงานส่งเสริมการพัฒนากระดับผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 

จากการสังเคราะห์ผลิตภัณฑ์ชุมชนทั้ง 30 ผลิตภัณฑ์ พบว่า มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถสร้างรายได้
เพ่ิมขึ้นจากเดิม ร้อยละ 5 จ านวน 17 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ข้าวแต๋นนางเล็ดบ้านแก่ง ข้าวเม่าธัญพืชบ้านโคกงาม 
มะม่วงหิมพานต์บ้านกิ่วเคียน หมูกระจกบ้านบุญเจริญ น้ าพริกน้ าย้อยบ้านไทรย้อย หม้อฮ้อมเขียนเทียนบ้าน
นาจักร น้ าพริกตราแม่ศรีนวลเด่นชัย ชาเจียวกู่หลานบ้านป่าแดง ย่ามไตลื้อบ้านถิ่น พวงกุญแจปลาบ้านบุญ
แจ่ม ชาเชียงดากับชาตะไคร้ใบเตยบ้านหนองสุวรรณข้าวแต๋นบ้านหนองม่วงไข่ ผ้าคลุมไหล่บ้านต้นห้า จักสาน
ไม้ไผ่บ้านปัวชัย ผ้าทอบ้านซาวหลวง มะขามแช่อ่ิมบ้านทุ่งข่า และเครื่องส าอางขวัญธารา นอกจากนี้ยังมี
ผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ร้อยละ 5 จ านวน 1 ผลิตภัณฑ์ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์มะเขือเทศปลอดสาร
แบรนด์ OHA Healthy ดังนั้นจึงบรรลุวัตถุประสงค์เพียง 18 ผลิตภัณฑ์ส าหรับอีก 12 ผลิตภัณฑ์ที่ไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ผู้ประกอบการ/กลุ่มวิสาหกิจชุมชนมีรายได้เพ่ิมจากเดิมหรือลดต้นทุนการผลิตได้ ร้อยละ 5 
เนื่องจากผู้ประกอบการบางผลิตภัณฑ์ยังไม่สามารถระบุราคาจ าหน่ายหลังพัฒนาผลิตภัณฑ์ได้เนื่องจากยังไม่ได้
มีการวางจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ได้ ดังนั้นผู้จัดท าโครงการอาจต้องมีการติดตามราคาและจ านวนของผลิตภัณฑ์      
ที่จ าหน่ายได้ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว 

4. โครงการอาสาประชารัฐ จ านวน 30โครงการ ซึ่งในจ านวนโครงการดังกล่าวมีโครงการที่ได้มีการ
ตั้งเป้าหมาย เพ่ือยกระดับและแก้ไขปัญหาชุมชนให้ประชาชนในพ้ืนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ภายใต้ความ
เชี่ยวชาญตามศาสตร์ อัตลักษณ์ของบัณฑิต และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย แบ่งเป็นมิติด้านการเกษตร 
จ านวน 9 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 26 มิติด้านสังคม จ านวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 65 และมิติด้าน    
การท่องเที่ยว จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 9 และบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร ในการ
แก้ไขปัญหาเชิงพ้ืนที่ ในลักษณะจิตอาสาเกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์/บริการ จ านวน 18 ผลิตภัณฑ์/บริการ และ
นวัตกรรมกระบวนการ จ านวน 21 กระบวนการ 

ผลการด าเนินงานเมื่อสิ้นสุดการด าเนินโครงการเมื่อเทียบผลลัพธ์ที่ได้กับเป้าหมายที่ตั้งไว้ก่อนด าเนิน
โครงการสรุปได้ว่า 
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คณะเกษตรศาสตร์  
โครงการที่ด าเนินโดยคณะเกษตรมีจ านวน 5 โครงการ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ พบว่าทุกโครงการ      

ได้รายงานผลลัพธ์สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยเกิดผลลัพธ์ในการยกระดับและการแก้ไขปัญหา
ชุมชนด้านการเกษตร ได้แก่ 1.ชุมชนมีศักยภาพในการเพ่ิมขีดความสามารถระดับบุคคลกลุ่ม และเครือข่าย    
ในการแก้ไขปัญหาชุมชนด้านการเกษตร 2.วิสาหกิจชุมชน และกลุ่มอาชีพต่างๆ มีการพัฒนาระบบเครือข่าย 
และสร้างผู้ประกอบการใหม่ควบคู่กับการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการการผลิตและการตลาดเพ่ือยกระดับ
รายได้ 3.เพ่ิมปริมาณ คุณภาพ และมูลค่าผลผลิต ทั้งในด้านการผลิต การตลาด และการบริโภค รวมถึงพัฒนา
ทักษะของกลุ่มอาชีพต่าง ๆ และ 4. ทรัพยากรในพ้ืนที่ภูมิปัญญา และวัฒนธรรมท้องถิ่นได้รับการสร้างสรรค์
คุณค่าในมิติการใช้ประโยชน์ และการอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โครงการที่ด าเนินโดยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจ านวน 11 โครงการ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ พบว่า

ทุกโครงการได้รายงานผลลัพธ์สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยโครงการการบริหารจัดการโครงการ    
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี       
ในต าบลป่าเซ่า และต าบลคุ้งตะเภา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยเกิดผลลัพธ์ในการยกระดับและแก้ไข
ปัญหาชุมชนในมิติด้านสังคม คือ ได้ข้อมูลนวัตกรรมองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นสู่การใช้ประโยชน์ได้ บทเรียน         
การท างานเพ่ือการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ และเกิดเครือข่ายการท างานแบบบูรณาการ โครงการการแก้ปัญหา
พฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นซึ่งเกิดจาการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเกิดผลลัพธ์คือ กิจกรรมที่จัดให้กับเยาวชน
สามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือลดปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงได้ โครงการสูงวัยสุขภาพดี ด้วยวิถี
ออกก าลังกาย ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์เกิดผลลัพธ์คือ ผู้สูงอายุสามารถดูแลสุขภาพตนเองได้
ตามผลการคัดกรองสุขภาพและประเมินภาวะสมรรถภาพทางกายผู้สูงอายุ และชุมชนเกิดการเรียนรู้และการ
ปฏิบัติตนเพ่ือดูแลสุขภาพตนเอง โครงการการพัฒนาต ารับอาหารและผลิตภัณฑ์ขนมเพ่ือส่งเสริมโภชนากา
ด้านอาหารส าหรับผู้สูงอายุในเขตพ้ืนที่ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์เกิดผลลัพธ์คือ 
ชุมชนสามารถน าข้อมูลบริบทของชุมชนและความนิยมในการบริโภคอาหารที่สอดคล้องกับวิถีชุมชน และได้
ข้อมูลต ารับอาหารที่ผู้สูงอายุสนใจประกอบเพ่ือสุขภาพ โครงการการจัดการตนเองของชุมชนเกษตรเพ่ือลด
เสี่ยงลดโรคเรื้อรัง และปลอดภัยจากสารเคมีโดยภาคีเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมในพ้ืนที่ต าบลคุ้งตะเภา อ าเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์เกิดผลลัพธ์คือ เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการป้องกันสุขภาพตนเองจากการ
ประกอบอาชีพที่สามารถลดเสี่ยง ลดโรคเรื้อรัง และปลอดภัยจากสารเคมีได้ โครงการสถานการณ์ความปวด
เรื้อรังและชุดโปรแกรมเพ่ือจัดการแก้ไขปัญหาความปวดเรื้อรังแบบพ่ึงตนเองของผู้สูงอายุในชุมชนต าบลคุ้ง
ตะเภา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์เกิดผลลัพธ์คือ ผู้สูงอายุเกิดการเรียนรู้และมีทักษะการดูแลและป้องกัน
ตนเองจากอาการปวดเรื้อรังโดยการออกก าลังกาย และชุมชนเกิดความ ตระหนักต่อการป้องกันปัญหาร่วมกัน 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในวิทยาลัยนิรชรา ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์        
โดยภาคีเครือข่ายสถานศึกษา เกิดผลลัพธ์คือ ผู้สูงอายุมีการน าพืชสมุนไพรในท้องถิ่นมาพัฒนาเพ่ือเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแก้ไขอาการปวดเมื่อยของตนเองได้โครงการการส่งเสริมความ
รอบรู้ด้านเกษตรอินทรีย์และทักษะการป้องกันตนเองจากการใช้สารเคมีในการเกษตรเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัย
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ด้านสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์เกิดผลลัพธ์คือ 
เกษตรกรมีความรอบรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม และเกิดความตระหนักในการป้องกันตนเองการใช้สารเคมีก าจัด
ศัตรูพืช โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้ดูแล เพ่ือป้องกันและชะลอภาวะเปราะบางในผู้สูงอายุต าบล    
คุ้งตะเภา อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์เกิดผลลัพธ์คือ เกิดความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน และมีความร่วมมือ เกื้อกูล
กันของผู้น าชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน (อสม.) ผู้สูงอายุและผู้ดูแลผู้สูงอายุในชุมชน และลด
ภาวะซึมเศร้าในกลุ่มผู้สูงอายุ โครงการส่งเสริมรูปแบบการสื่อสารเรื่องเพศของผู้ปกครองกับบุตรหลานวัยรุ่น 
โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัว โรงเรียนชุมชน กรณีต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์เกิดผลลัพธ์คือ 
สามารถน าแนวทางการสื่อสารเรื่องเพศของผู้ปกครองที่มีบุตรหลานวัยรุ่นที่เหมาะสมกับบริบทของพ้ืนที่ในการ
ป้องกันปัญหาเกี่ยวกับอนามัยการเจริญพันธุ์ในชุมชน 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
โครงการที่ด าเนินโดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีจ านวน 1 โครงการ คือ โครงการสืบค้น

องค์ความรู้เพ่ือการพัฒนาทักษะและการเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนเชิงสร้างสรรค์บ้านวังยาง ต าบลผาจุก 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ พบว่าโครงการได้รายงานผลลัพธ์สอดคล้องกับเป้าหมาย     
ที่ก าหนดไว้ โดยเกิดผลลัพธ์ในการยกระดับและการแก้ไขปัญหาชุมชนด้านสังคม คือ ชุมชนสามารถจัดการ
ความรู้และต่อยอดการใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ชุมชนผ่านกระบวนการสืบค้นสืบสาน อนุรักษ์ฟ้ืนฟู และ
การใช้ประโยชน์การบริหารจัดการกลุ่มของชุมชนเพ่ือหนุนเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนฐานภูมิปัญญา
และวัฒนธรรมท้องถิ่น 

คณะวิทยาการจัดการ 
โครงการที่ด าเนินโดยคณะวิทยาการจัดการมีจ านวน 3 โครงการ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ พบว่า        

ทุกโครงการได้รายงานผลลัพธ์สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้แม้ว่าไม่สามารถด าเนินบางกิจกรรมย่อยได้
ครบตามที่ก าหนดไว้แต่ยังสามารถด าเนินกิจกรรมหลักภายใต้โครงการ โดยโครงการพัฒนาสื่อสร้างสรรค์
ศักยภาพและยกระดับเชิงพาณิชย์ของภาคีเครือข่ายอุตรดิตถ์ติดยิ้ม อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ เกิดผลลัพธ์
ในการยกระดับและแก้ไขปัญหาชุมชนในมิติด้านสังคม คือ ผู้ประกอบการและเครือข่ายอุตรดิตถ์ติ ดยิ้มมีการ
สื่อสารผ่านช่องทางต่างๆ ด้วยสื่อที่หลากหลากท าให้ประชาชนรับรู้แบรนด์และข้อมูลการจัดเทศกาลมากขึ้น 
โครงการพัฒนาช่องทางตลาดออนไลน์เนื้อน้ าลางสาดอินทรีย์วิสาหกิจชุมชนเพ่ือสังคม วนเกษตรอินทรีย์          
พีจีเอส จังหวัดอุตรดิตถ์ เกิดผลลัพธ์ คือ 1.สร้างยอดขายจากการจัดกิจกรรมทางการตลาด 2.สร้างการรับรู้ตรา
สินค้าผ่านเครื่องมือสื่อสารการตลาด 3.ความพึงพอใจต่อตราสินค้าและฉลาก (ฉบับปรับปรุง) และ                
4. ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์เนื้อน้ าลางสาดอินทรีย์และโครงการ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนเชิงสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวต าบลบ้านด่านนาขาม อ าเภอเมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ เกิดผลลัพธ์ 3 มิติ ได้แก่ ผลลัพธ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน คือ 1.ผลิตภัณฑ์ชุมชนมีการพัฒนา
คุณภาพอย่างต่อเนื่อง 2.ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนสามารถเพ่ิมมูลค่าในการด าเนินกิจการจากนวัตกรรมการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และ 3.ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการเพ่ิมมูลค่าจากการเล่าเรื่องราว (Storytelling) 
ผ่านอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถิ่น ผลลัพธ์ด้านการบูรณาการการเรียนการสอน คือ 1. นักศึกษามีจิตอาสาและ    
มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ผ่านการจัดการเรียนการสอนแบบ Action Learning และ 2.คณะ
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วิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์บรรลุเป้าหมายการท างานพันธกิจสัมพันธ์ในทุกมิติและเกิด
ประโยชน์ร่วมระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และผลลัพธ์ด้านการพัฒนาชุมชน คือ 1.เศรษฐกิจฐานรากของชุมชน
ได้รับการยกระดับจากการสร้างรายได้ให้กับ ผู้ประกอบการธุรกิจชุมชน และ 2.ผลิตภัณฑ์ชุมชนได้รับการ
ยอมรับจากตลาดและผู้บริโภคและผู้ประกอบการธุรกิจชุมชนเข้าใจการจัดการธุรกิจ และมีความพร้อมในการ
ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
โครงการที่ด าเนินโดยคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีจ านวน 7 โครงการ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ พบว่า

ทุกโครงการได้รายงานผลลัพธ์สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยโครงการอาสาประชารัฐนวัตกรรม
เทคโนโลยีในการพัฒนาท้องถิ่น 9 หลักสูตร 9 ต าบล 10 นวัตกรรม เพ่ือเสริมพลังทางสังคมตามพระราโชบาย 
เกิดผลลัพธ์ในการยกระดับและแก้ไขปัญหาชุมชนในมิติด้านสังคม คือ นวัตกรรมกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นท่ีมี
ประสิทธิภาพโดยบูรณาการองค์ความรู้ 9 หลักสูตรสามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนได้ตรงตามความต้องการของ
ชุมชน และการท างานร่วมกันของสถาบันการศึกษา หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนส่งผล
ให้เกิดความเข้มแข็งของเครือข่ายการพัฒนาเชิงพ้ืนที่สามารถร่วมกันพัฒนาชุมชนได้อย่างเป็นองค์รวมมากขึ้น 
โครงการการเพ่ิมทักษะอาชีพด้านการเขียนแบบ 3 มิติ การแนะแนวทางและเสริมสร้างความเข้าใจในลักษณะ
งานด้านวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง วิศวกรรมโยธาและสถาปัตยกรรมให้กับนักเรียน ผ่านรูปแบบการอบรม
ท าแบบจ าลองอาคาร 3 มิติ ภาคปฏิบัติ ภายใต้แนวคิด BIM เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เกิดผลลัพธ์ในมิติ           
ด้านสังคม คือ ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะด้านการท าแบบจ าลอง 3 มิติเพ่ิมขึ้น นักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรม
บริหารงานก่อสร้างในรายวิชา 7053501 การเขียนแบบและจ าลองข้อมูลอาคารด้วยคอมพิวเตอร์ที่ได้เข้าร่วม
โครงการมีความเข้าใจในรายวิชามากขึ้นเกิดจิตอาสาและสามารถประยุกต์ใช้แบบจ าลองอาคารเพ่ือแนะ
แนวทางอาชีพและสร้างความเข้าใจให้ผู้อ่ืนได้มากขึ้น โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพ่ือสูบน้ า
ในกลุ่มอุตสาหกรรมผลิตพันธุ์ไม้อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์เกิดผลลัพธ์ในมิติด้านเศรษฐกิจ คือ สามารถ     
ลดต้นทุนด้านพลังงานในการสูบน้ าเพ่ือการเกษตรได้และมีศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีระบบสูบน้ าด้วยพลังงาน
แสงอาทิตย์ โครงการพัฒนาผู้ประกอบการขนาดเล็กส าหรับระบบงานเกษตรอัจฉริยะ ต าบลน้ าริด จังหวัด
อุตรดิตถ์เกิดผลลัพธ์ในมิติด้านสังคมและเศรษฐกิจ คือ ผู้ประกอบขนาดเล็กสามารถน้ าความความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะไปออกแบบและติดตั้งระบบงานเกษตรอัจฉริยะอย่างครบวงจรและสามารถ
สร้างเครือข่ายผู้ประกอบการเพ่ือประกอบธุรกิจการติดตั้งระบบเกษตรอัจฉริยะได้ 

โครงการจัดท าข้อมูลภูมิสารสนเทศเมืองอุตรดิตถ์ ต าบลท่าอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์        
เกิดผลลัพธ์ในมิติด้านสังคม คือ ประชนชนในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถ      
ใช้ฐานข้อมูลชุมชนที่เกิดจากการร่วมมือของชุมชนส าหรับการวางแผนในระดับชุมชนเมืองที่รองรับ
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โครงการการถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวาเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมโดยหลักสูตรเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์ในพ้ืนที่ต าบล       
ป่าเซ่า จังหวัดอุตรดิตถ์เกิดผลลัพธ์ทั้งในมิติเศรษฐกิจและสังคม คือผลิตภัณฑ์ผักตบชวาใหม่ได้รับความ        
พึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญและผู้บริโภคท่ีตอบแบบสอบถามออนไลน์จึงส่งผลผู้ประกอบการสามารถเพ่ิมยอดขาย 
เกิดการบูรณาการองค์ความรู้การระหว่างอาจารย์นักศึกษา และผู้ประกอบการที่ ได้องค์ความรู้จากงานวิจัย
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ร่วมกับบริการวิชาการในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์และได้ต้นแบบในการพัฒนาการตลาด
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สามารถน าไปปรับใช้กับกลุ่มผลิตภัณฑ์และโครงการการถ่ายทอดนวัตกรรมเทคโนโลยีไฟฟ้า
เครื่องปิดผนึกบรรจุภัณฑ์พลาสติกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตถั่วลิสง ส าหรับกลุ่มแปรรูปถั่วลิสง 
ต าบลน้ าริด จังหวัดอุตรดิตถ์ เกิดผลลัพธ์ในมิติด้านเศรษฐกิจ คือ องค์ความรู้ของชุมชนในการผลิตภัณฑ์ที่ได้
จากถั่วลิสงและถ่ายทอดด้านเทคโนโลยีไฟฟ้าและนวัตกรรมในการใช้เครื่องปิดผนึ กบรรจุภัณฑ์พลาสติก
สามารถเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตถั่วลิสงส าหรับกลุ่มแบบรูปถั่วลิสงพร้อมน าความรู้ที่ท าร่วมกันไป
ต่อยอดได้  

วิทยาลัยน่าน 
โครงการที่ด าเนินโดยวิทยาลัยน่านมีจ านวน 3 โครงการ เมื่อเสร็จสิ้นโครงการ พบว่า ทุกโครงการ   

ได้รายงานผลลัพธ์สอดคล้องกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวกล้องไรเบอร์รี่อินทรีย์ 
กลุ่มชุมชนโรงเรียนชาวนา บ้านนาเคียน ต าบลจอมจันทร์สู่เอกลักษณ์การท่องเที่ยวเวียงสาจากเมืองผ่านเป็น 
เมืองพัก เกิดผลลัพธ์ในการยกระดับและแก้ไขปัญหาชุมชนในมิติด้านสังคม คือ ชุมชนเกิดการพัฒนาองค์
ความรู้ด้านการปลูกข้าวไรเบอร์รี่เพ่ือปลอดสารพิษที่แท้จริง โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเห็ดบ้านศรีนาชื่น ต าบลทุ่งศรีทอง เกิดผลลัพธ์ในการยกระดับและแก้ไขปัญหาชุมชน
ในมิติด้านเศรษฐกิจ คือ ชุมชนมีอาชีพที่สามารถสร้างรายได้เพ่ิมข้ึนจากการแปรรูป ผลิตภัณฑ์จากเห็ด และมิติ
ด้านสังคม คือ ชุมชนมีความเข็มแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได้อย่างเหมาะสม และโครงการพัฒนาสิ่งอ านวย
ความสะดวกในหมู่บ้านเพ่ือการท่องเที่ยวเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน เกิดผลลัพธ์ในการ
ยกระดับและแก้ไขปัญหาชุมชนในมิติด้านสังคม คือ ชุมชนเกิดกลไกในการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการ
ท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับบริบทของชุมชนอย่างสมดุล และเกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ 
ภาคเอกชนและชุมชนในการหนุนเสริมเพ่ือขยายผลการด าเนินโครงการเพ่ือการท่องเที่ยวชุมชน 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
3.1-3(1) รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพ่ือการ

พัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2563 
3.1-3(2) รายงานสังเคราะห์ผลการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ

พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563 
3.1-3(3) รายงานโครงการสังเคราะห์ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคมเพ่ือ

การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับภาคี 
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 4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองโดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและ
เอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องหรือยั่งยืน 

จากการออกแบบการการท างานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยและองค์กรท้องถิ่นในพ้ืนที่เป้าหมาย    
ทั้งระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด ช่วยให้เกิดกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนา 
ท้องถิ่นร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยฯ และองค์กรท้องถิ่นในพ้ืนที่เป้าหมายท าให้ ชุมชนหรือองค์กรสามารถ
สร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองโดยคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องยั่งยืน 
มีดังนี้  

1. โครงการศูนย์การเรียนรู้การผลิตไม้ผลคุณภาพ  กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มเกษตรกร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องที่ผลิตไม้ผลคุณภาพในจังหวัดอุตรดิตถ์ (มะขามหวานฟาก
ท่า) แพร่ (ส้มเขียวหวานวังชิ้น) และน่าน(เม็ดมะม่วงหิมพานต์) ผลการด าเนินงานช่วยให้ได้ องค์ความรู้และ     
ภูมิปัญญาเกี่ยวกับการผลิตไม้ผลคุณภาพ จ านวน 42 เรื่อง เกิดเกษตรกรต้นแบบ จ านวน 91 คน และฐาน
เรียนรู้จ านวน 54 ฐาน  

2. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่นอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน กลุ่มเป้าหมาย คือ กลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนและผู้ประกอบการในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน ผลการด าเนินงานช่วยให้กลุ่มวิสาหกิจและ
ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ของกรมพัฒนาชุมชน
จ านวน 35 ผลิตภัณฑ์ แบ่งเป็น ระดับ A ดาวเด่นสู่สากล 3 ผลิตภัณฑ์ ระดับ B อนุรักษ์สร้างคุณค่า 16  
ผลิตภัณฑ์ ระดับ C พัฒนาสู่การแข่งขัน 6 ผลิตภัณฑ์ และระดับ D ปรับตัวสู่การพัฒนา 5 ผลิตภัณฑ์และกลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี  สามารถลดต้นทุนการผติลได้เฉลี่ย      
รอ้ยละ 5 ต่อปี 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
3.1-4(1) รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพ่ือการ

พัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2563 
  3.1-4(2) รายงานสังเคราะห์ผลการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการ

พัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563 
  3.1-4(3) รายงานโครงการสังเคราะห์ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคมเพ่ือ

การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับภาคี 
 

5. มีผลกระทบท่ีเกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรอย่างเข้มแข็ง 
ผลการด าเนินงานแบบคู่ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นท าให้ เกิดการพัฒนาระบบบริหารจัดการนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์ เ พ่ือพัฒนาท้องถิ่น                
โดยมหาวิทยาลัยมีการปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์การวิจัย (Research Strategy) และระบบบริหารจัดการ
งานวิจัย ที่มุ่งเน้นการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาพ้ืนที่ ในขณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีมหาวิทยาลัยเป็นคู่ความร่วมมือน าไปสู่เป็นชุมชนเข้มแข็ง จัดการ
ตนเองได้เป็นระบบต่อเนื่อง มีหน่วยสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ เป็นกลไกที่เชื่อมกับองค์กร
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ปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีคู่ความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งภายในภายนอกอย่างเป็นระบบในการพัฒนา
ยุทธศาสตร์ แผนวิจัย และการขับเคลื่อนแบบบูรณาการอย่างมีส่วนร่วม  มีการบริหารจัดการนวัตกรรม       
องค์ความรู้เพ่ือพัฒนา และการติดตามประเมินเสริมพลังที่เชื่อมโยงกับระบบสนับสนุนของมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
ระบบฐานข้อมูล ระบบเสริมสมรรถนะบุคลากร และระบบบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคี ที่หนุนเสริมการท างานของระบบบริหารจัดการนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น มีกลไกขับเคลื่อนงานบริหารจัดการนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์
ในพ้ืนที่ (ระดับต าบล อ าเภอ และจังหวัด) อย่างเป็นระบบต่อเนื่อง มีผลงานที่ชี้ชัดถึงประสบการณ์ความส าเร็จ 
มีการเปลี่ยนแปลงที่เอ้ือต่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็นต้นแบบ
พร้อมต่อยอดและขยายผล มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กรอย่างเข้มแข็ง 
ดังนี้ 

1. โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ประชาชน กลุ่ม องค์กร และหน่วยงานภาคีเครือข่ายในพ้ืนที่
จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน ผลการด าเนินงานดังกล่าวช่วยให้ได้นวัตกรรม องค์ความรู้ทั้งเชิงกระบวนการ
และผลิตภัณฑ์ 223 นวัตกรรม มีผลงานของนักศึกษา/อาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่หรือได้รับรา งวัล      
ในระดับชาติและนานาชาติ 50 ผลงาน  มีวิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพ้ืนบริการของมหาวิทยาลัย     
ที่ประสบความส าเร็จจากการสนับสนุนองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัย 30 ราย มีหลักสูตรที่ถูกปรับปรุง            
ให้ทันสมัยและ หลักสูตรใหม่ ในรูปแบบสหวิทยาการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นและสอดคล้องกับการ
พัฒนาประเทศ 89 หลักสูตร ได้ฐานข้อมูลเพ่ือบริหารจัดการในการตัดสินใจตามพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 3 ระบบให้ความสอดคล้องกับการท างานในปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งโครงการทั้งหมดส่งผล
กระทบในด้านเศรษฐกิจ เช่น ประชาชนที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมขึ้นและสามารถลดรายจ่ายในการ
ด ารงชีวิตได้ และยังส่งผลให้คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้น ด้านพัฒนาสังคมส่งผลให้ประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการสามารถถ่ายทอดความเข้าใจในการเป็นพลเมืองที่ดีมีจิตอาสาและเกิดความเข้าใจในความเสียสละของ
สถาบันพระมหากษัตริย์ ลดความขัดแย้งในชุมชน และเกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของชุมชนท้องถิ่น
เพ่ิมมากขึ้น สามารถน าความรู้ด้านการเกษตรที่หลากหลายไปปรับใช้ในชีวิตประจ าวัน ชุมชนเกิดการเรียนรู้ 
การสืบสานและต่อยอดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
ทรัพยากรด้านสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติที่ส่งผลต่อความมั่นคง    
ทางอาหารของเกษตรกรในระบบวนเกษตรและในด้านการศึกษาส่งผลให้นักเรียนกลุ่มเป้าหมายมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้น สามารถอ่านเขียนคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ สามารถอ่านคิดวิเคราะห์ก่อนการ
ตัดสินใจในชีวิตประจ าวัน และนักศึกษาครูของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้รับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ       
ให้สูงขึ้นอีกด้วย 

2. โครงการพัฒนาระบบบริหารศูนย์จัดการนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของ
เครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคี กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 
แห่ง แกนน าบุคลากรวิจัยของมหาวิทยาลัยที่ขับเคลื่อนงานในประเด็นการท่องเที่ยวโดยชุมชน ผลการ
ด าเนินงานดังกล่าวช่วยให้ได้ต้นแบบการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ผ่านการสร้างงานวิจัย     
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เชิงพ้ืนที่เพ่ือส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับภาคี เกิดกลไก        
การเชื่อมระบบการบริหารงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์และศูนย์จัดการนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์            
เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกับภาคีในพ้ืนที่ระดับต าบล จังหวัด และเชื่อมกับ
เครือข่ายในระดับภูมิภาค ได้ยุทธศาสตร์และแผนบูรณาการวิจัยสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาพ้ืนที่           
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคีในประเด็นการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ชุมชน และประเด็นพัฒนา
ศักยภาพชุมชนจัดการตนเองภายใต้สภาวะวิกฤติ Covid 19 ของครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
และภาคี  เกิดการสะสมองค์ความรู้จากการด าเนินงานและผลงานวิจัยที่บูรณาการพันธกิจขององค์กร ทั้งใน
ส่วนของมหาวิทยาลัยและองค์กรภาคีที่เชื่อมกับระบบฐานข้อมูลเพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกัน เกิดกลไก       
ความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการพัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์ของเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏกับองค์กรคู่ความร่วมมือ 

3. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะภาคีเครือข่ายภาคเหนือ 
กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เครือข่ายภาคประชาสังคม องค์ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันวิชาการ และภาคีเครือข่าย
ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะภาคเหนือ 17 จังหวัด ประกอบด้วย แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ล าพูน 
ล าปาง พะเยา แพร่ น่าน อุตรดิตถ์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย ตาก ก าแพงเพชร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และ 
อุทัยธานี ผลการด าเนินงานดังกล่าวช่วยให้ได้หลักสูตร คู่มือ เครื่องมือและรูปแบบการเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมขีด
ความสามารถผู้น าขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพที่สอดคล้องกับบริบทของกลุ่มเป้าหมาย  เกิดกลไกความ
ร่วมมือเพ่ือขับเคลื่อนงานพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์ของภาคีภาคประชาสังคมกับสถาบัน
วิชาการในพ้ืนที่ ผ่านหน่วยบริหารจัดการงานวิจัยของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 8 แห่ง      
ในประเด็นต่าง ๆ เช่น ประเด็นผู้สูงอายุ ประเด็นการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อม ประเด็นเกษตรและอาหาร
ปลอดภัย ประเด็นการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด 19 และประเด็นความมั่นคงและความปลอดภัย เกิดการ
เชื่อมโยงข้อมูลของเครือข่ายขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะชุมชนภาคเหนือกับระบบฐานข้อมูลเพ่ือการวิจัย
และพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน  กลไกการพัฒนาศักยภาพผู้น า
ขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะในพ้ืนที่ภาคเหนือเพ่ือการขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาพของภาคประชา
สังคมกับสถาบันวิชาการในพื้นที่ 

4. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล        
เพื่อสร้างรากแก้วให้ประเทศ: U2T) กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักศึกษา บัณฑิตจบใหม่ ประชาชนในพ้ืนที่ 14 
ต าบล ในจังหวัดอุตรดิตถ์ ผลการด าเนินงานดังกล่าวช่วยให้เกิดการจ้างงานประชาชนทั่วไป บัณฑิตใหม่ และ
นักศึกษา รวมทั้งสิ้น 36,552,000 บาท แบ่งเป็น ประชาชนทั่วไป 69 คน บัณฑิตใหม่ 138 คน และนักศึกษา 
71 คน ผู้ถูกจ้างงานได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพด้าน Digital Literacy 64 คน ด้าน English Literacy 153 
คน ด้าน Social Literacy 161 คน และด้าน Financial Literacy 239 คน เกิดพ้ืนที่ต้นแบบการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมแบบบูรณาการ 4 ต าบล เกิดฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชุมชน 14 ต าบล 
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
3.1-5(1) รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา

ท้องถิ่น พ.ศ. 2562-2563 
3.1-5(2) โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น าขับเคลื่อนงานสร้างเสริมสุขภาวะภาคีเครือข่ายภาคเหนือ 
3.1-5(3) โครงการพัฒนาระบบบริหารศูนย์จัดการนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น

ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏและภาคี 
3.1-5(4) โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (มหาวิทยาลัยสู่ต าบล     

เพ่ือสร้างรากแก้วให้ประเทศ : U2T) 
  

6. เกิดชุมชนต้นแบบด้านการพึ่งพาตนเองอย่างย่ังยืน ที่มีคณะและมหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบ
ร่วมในการพัฒนาอย่างน้อย 1 ชุมชน  

การออกแบบการท างานที่ผูกโยงกลไกการขับเคลื่อนงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย    
ให้เชื่อมโยงและบูรณาการกับพันธกิจปกติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยมีกลไกการจัดการกลางที่เชื่อมโยง
ระบบการท างานขององค์กรทั้งในส่วนของสถาบันวิจัยและพัฒนาเองและหน่วยงานสนับสนุนภายใน
มหาวิทยาลัยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมทั้งหน่วยงานองค์กรภาคีคู่ความร่วมมือโดยมีการประสานเครือข่ายความ
ร่วมมือในการท างานเชิงสานประโยชน์ร่วมกันมีการบูรณาการงานและข้อมูลร่วมกันตั้งแต่ต้นทางตั้งแต่        
การวิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาและความต้องการของชุมชนท้องถิ่นเพ่ือแสดงให้เห็นผลการท างานในภาพรวม
ของทั้งพ้ืนที่ที่ส่งผลต่อการประเมินสถานการณ์และการก าหนดนโยบายหรือแผนงานเพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่น
ในมิติต่างๆ ได้ตรงตามความต้องการของพ้ืนที่ การจัดท าแผนแบบบูรณาการที่มีการประสานสู่เป้าหมาย
ร่วมกันอย่างชัดเจนเพ่ือให้ทุกภาคส่วนสามารถท างานร่วมกันอย่างบูรณาการเพ่ือน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ
อย่างแท้จริงโดยบูรณาการทุกภาคส่วนให้มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท า และร่วมพัฒนาเพ่ือพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นที่มีมหาวิทยาลัยท าหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านวิชาการให้ชุมชนท้องถิ่นเกิดความเข้มแข็งและ
ยั่งยืน และพร้อมเป็นต้นแบบขยายผลเพื่อสร้างการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 

กรณีตัวอย่างการชุมชนต้นแบบการขับเคลื่อนงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏ     
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ต าบลต าหนักธรรม อ าเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่เป็นชุมชนต้นแบบในด้านการจัดการ
สุขภาวะชุมชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบูรณาการความร่วมมือของ 4 องค์กรหลักในพ้ืนที่ ในการพัฒนา
ชุมชนในมิติต่างๆ มาอย่างต่อเนื่องจนมีความช านาญเฉพาะที่เป็นทุนทางสังคมและศักยภาพของชุมชนท้องถิ่น 
โดยใช้กระบวนการค้นหาทุนและศักยภาพในการท าหน้าที่เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ตั้งแต่ปี 2559 จนถึง
ปัจจุบัน มีการพัฒนาผู้รู้และแกนน าของพ้ืนที่ให้มีขีดความสามารถในการสร้างการเรียนรู้เพ่ือร่วมกับขับเคลื่อน
การพัฒนาระบบการจัดการพ้ืนที่ การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการจัดการปัญหาพ้ืนฐานของชุมชน เพ่ือน าสู่การ
จัดการตนเองของชุมชนท้องถิ่น โดยในปี 2563 ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ด าเนินโครงการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลต าบลเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นโดยหลักพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยคู่ความร่วมมือชุมชนท้องถิ่น
ภายใต้ โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมี อบต.ต าหนักธรรม ร่วมออกแบบและเป็น
ต าบลต้นแบบ/พ่ีเลี้ยงในการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการพัฒนาพ้ืนที่ระดับหมู่บ้าน 
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เพ่ือน าสู่การพัฒนาร่างแผนพัฒนาหมู่บ้าน ต าบลและอ าเภอประจ าปี 2563-2564 ผลการด าเนินงานดังกล่าว
ช่วยให้ได้ยุทธศาสตร์และแผนบูรณาการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ระดับต าบลโดยมีประเด็นน าร่องที่ด าเนินงาน
ร่วมกันกับมหาวิทยาลัย คือ ระบบบริหารเครือข่ายจัดการนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือรองรับสังคมสูงวัย
โดยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับภาควิชาการ และภาคีเครือข่าย โดยการสนับสนุนของ
กองทุนส่งเสริม ววน. และหน่วย บพท. ซึ่งจะด าเนินงานในปีงบประมาณ 2564 
          เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 3.1-6(1) รายงานผลการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2562-2563 

3.1-6(1) ข้อเสนอโครงการชุดโครงการนวัตกรรมการพัฒนาระบบและกลไกการจัดการตนเอง        
ของชุมชนเพ่ือรองรับสังคมสูงวัยโดยความร่วมมือขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาควิชาการและภาคี
เครือข่ายจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ น่าน 
 
 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6 บรรลุ  5 คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.2   จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
 ความสัมพันธ์กับชุมชน 

ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน 

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

 
จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  x 100 
 จ านวนชุมชนเป้าหมายทั้งหมด 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  

ร้อยละของชุมชนเปา้หมายทีไ่ดร้ับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

x 5 
ร้อยละจ านวนกลุ่มเปา้หมายทีไ่ด้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชนที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 

จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

ชุมชน 48 

จ านวนชุมชนเป้าหมายทั้งหมด ชุมชน 228 
ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

ร้อยละ 21.05 

ร้อยละจ านวนกลุ่มเปา้หมายทีไ่ด้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามแผนเสริมสรา้งความสัมพันธ์กับชุมชนที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 

ร้อยละ 20 

คะแนนที่ได้ คะแนน 5 
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ข้อมูลประกอบ 

ที ่ ชุมชนเป้าหมายทั้งหมด 

ชุมชนเป้าหมาย 

ตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธก์ับชมุชน     

ชุมชนเป้าหมาย 

ที่ได้รับการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง 3 ปี 
ตามแผนเสริมสร้าง

ความสัมพันธ ์

กับชุมชน     
ปี 62 ปี 63 ปี 64 

พ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์  
1 ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ ์ 1 1 1 1 

2 ต.ท่าเสา อ.เมือง จ.อุตรดิตถ ์ 1      

3 ต.ขุนฝาง อ.เมือง จ.อุตรดติถ ์ 1 1    

4 ต.หาดกรวด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ ์ 1 1    

5 ต.ถ้ าฉลอง อ.เมือง จ.อุตรดติถ ์ 1      

6 ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดติถ ์ 1 1 1 1 

7 ต.ด่านนาขาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ ์ 1 1 1 1 

8 ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดติถ ์ 1      

9 ต.วังกะพี ้ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ ์ 1 1 1 1 

10 ต.ผาจุก อ.เมือง จ.อุตรดติถ ์ 1 1    

11 ต.คุ้งตะเภา  อ.เมือง จ.อุตรดิตถ ์    1 1 1 1 

12 ต.งิ้วงาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ ์ 1 1    

13 ต.บ้านด่าน อ.เมือง จ.อุตรดติถ ์ 1 1    

14 ต.หาดงิ้ว อ.เมือง จ.อุตรดิตถ ์ 1 1    

15 ต.น้ าริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ ์ 1 1    

16 ต.แสนตอ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ ์ 1 1    

17 ต.วังดิน  อ.เมือง จ.อุตรดติถ์ 1 1    

18 ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ ์ 1 1    

19 ต.น้ าอ่าง  อ.ตรอน จ.อุตรดติถ ์ 1 1    

20 ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ ์ 1 1 1 1 

21 ต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดติถ ์ 1 1 1 1 

22 ต.วังแดง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ ์ 1 1 1 1 

23 ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ ์ 1 1    

24 ต.แม่พูล อ.ลับแล จ.อุตรดติถ ์ 1 1 1 1 

25 ต.ชัยจุมพล  อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ ์ 1 1    

26 ต.ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อุตรดติถ์ 1 1 1 1 

27 ต.พระเสดจ็ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ ์ 1 1    

28 ต.หัวดง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ ์ 1 1    

29 ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ ์ 1 1 1 1 

30 ต.ด่านแม่ค ามัน อ.ลับแล จ.อุตรดติถ์ 1 1    
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ที ่ ชุมชนเป้าหมายทั้งหมด 

ชุมชนเป้าหมาย 

ตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธก์ับชมุชน     

ชุมชนเป้าหมาย 

ที่ได้รับการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง 3 ปี 
ตามแผนเสริมสร้าง

ความสัมพันธ ์

กับชุมชน     
ปี 62 ปี 63 ปี 64 

31 ต.นานกกก อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ ์ 1      

32 ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ ์ 1 1    

33 ต.ท่ามะเฟือง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ ์ 1 1 1 1 

34 ต.ไร่อ้อย อ.พิชัย จ.อุตรดติถ์ 1 1 1 1 

35 ต.บ้านหม้อ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ ์ 1 1 1 1 

36 ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ ์ 1 1 1 1 

37 ต.นาอิน อ.พิชัย จ.อุตรดติถ ์ 1 1 1 1 

38 ต.พญาแมน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ ์ 1 1 1 1 

39 ต.นายาง อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ ์ 1 1 1 1 

40 ต.ท่าสัก อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ ์ 1 1 1 1 

41 ต.บ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ ์ 1 1 1 1 

42 ต.บ้านโคน อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ ์ 1   1  

43 ต.ในเมือง อ.พิชัย จ.อุตรดติถ ์ 1 1 1 1 

44 ต.บ้านฝาย อ.น้ าปาด จ.อุตรดติถ ์ 1 1 1 1 

45 ต.น้ าไคร ้อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ ์ 1 1    

46 ต.แสนตอ อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ ์ 1 1    

47 ต.น้ าไผ ่อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ ์ 1 1  1 1 

48 ต.ห้วยมุ่น อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ ์ 1      

49 ต.เด่นเหล็ก อ.น้ าปาด จ.อุตรดติถ ์ 1 1    

50 ต.ผักขวง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดติถ ์ 1 1 1 1 

51 ต.บ่อทอง อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดติถ ์ 1 1    

52 ต.น้ าพี ้อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ ์ 1 1    

53 ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน จ.อุตรดิตถ์ 1 1    

54 ต.นาขุม อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ ์ 1 1 1 1 

55 ต.บ้านโคก อ.บ้านโคก จ.อุตรดติถ ์ 1 1 1 1 

56 ต.บ่อเบี้ย อ.บ้านโคก จ.อุตรดติถ์ 1 1  1 1 

57 ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดติถ์ 1 1 1 1 

58 ต.สองคอน อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ ์ 1 1 1 1 

59 ต.บ้านเสี้ยว อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ ์ 1 1 1 1 

60 ต.สองห้อง อ.ฟากท่า จ.อุตรดติถ ์ 1 1 1 1 

61 ต.ฟากท่า อ.ฟากท่า จ.อุตรดิตถ ์ 1 1 1 1 

62 ต.จริม อ.ท่าปลา  จ.อุตรดิตถ ์ 1 1    
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ที ่ ชุมชนเป้าหมายทั้งหมด 

ชุมชนเป้าหมาย 

ตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธก์ับชมุชน     

ชุมชนเป้าหมาย 

ที่ได้รับการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง 3 ปี 
ตามแผนเสริมสร้าง

ความสัมพันธ ์

กับชุมชน     
ปี 62 ปี 63 ปี 64 

63 ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ ์ 1 1 1 1 

64 ต.หาดล้า อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ ์ 1 1    

65 ต.ร่วมจติ อ.ท่าปลา จ.อุตรดติถ ์ 1 1 1 1 

66 ต.ท่าปลา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ ์ 1 1    

67 ต.ท่าแฝก อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ ์ 1      

68 ต.น้ าหมัน อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ ์ 1      

69 ต.ผาเลือด อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ ์ 1 1    

พ้ืนที่จังหวัดแพร่   

70 ต.แม่หล่าย อ.เมือง จ.แพร่ 1   1  

71 ต.วังธง อ.เมือง จ.แพร ่        

72 ต.ป่าแดง  อ.เมือง จ.แพร ่        

73 ต.นาจักร อ.เมือง จ.แพร ่        

74 ต.ป่าแมต อ.เมือง จ.แพร ่        

75 ต.น้ าช า อ.เมือง จ.แพร ่        

76 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร ่        

77 ต.เหมืองหม้อ อ.เมือง จ.แพร ่   1 1  

78 ต.วังหงส ์อ.เมือง จ.แพร ่        

79 ต.บ้านถิ่น อ.เมือง จ.แพร่        

80 ต.ห้วยม้า อ.เมือง จ.แพร ่        

81 ต.ทุ่งกวาว อ.เมือง จ.แพร่        

82 ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมือง จ.แพร่        

83 ต.ท่าข้าม อ.เมือง จ.แพร่        

84 ต.ร่องฟอง อ.เมือง จ.แพร่        

85 ต.ช่อแฮ อ.เมือง จ.แพร่        

86 ต.กาญจนา อ.เมือง จ.แพร่        

87 ต.แม่ยม อ.เมือง จ.แพร ่        

88 ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จ.แพร ่     1  

89 ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร ่ 1   1  

90 ต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร ่        

91 ต.ปงป่าหวาย อ.เด่นชัย จ.แพร ่        

92 ต.ห้วยไร ่อ.เด่นชัย จ.แพร ่        

93 ต.เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร ่     1  
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ที ่ ชุมชนเป้าหมายทั้งหมด 

ชุมชนเป้าหมาย 

ตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธก์ับชมุชน     

ชุมชนเป้าหมาย 

ที่ได้รับการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง 3 ปี 
ตามแผนเสริมสร้าง

ความสัมพันธ ์

กับชุมชน     
ปี 62 ปี 63 ปี 64 

94 ต.บ้านกลาง อ.สอง จ.แพร่        

95 ต.แดนชุมพล อ.สอง จ.แพร ่ 1 1 1 1 

96 ต.หัวเมือง อ.สอง จ.แพร่        

97 ต.สะเอียบ อ.สอง จ.แพร่        

98 ต.บ้านหนุน อ.สอง จ.แพร่        

99 ต.ทุ้งน้าว อ.สอง จ.แพร่        

100 ต.เตาปูน อ.สอง จ.แพร ่        

101 ต.ห้วยหม้าย อ.สอง จ.แพร ่        

102 ต.วังช้ิน อ.วังช้ิน จ.แพร่ 1   1  

103 ต.สรอย อ.วังช้ิน จ.แพร่ 1   1  

104 ต.ป่าสัก อ.วังช้ิน จ.แพร่ 1   1  

105 ต.แม่เกิ๋ง อ.วังช้ิน จ.แพร่ 1   1  

106 ต.นาพูน อ.วังช้ิน จ.แพร ่ 1   1  

107 ต.แม่ป้าก อ.วังช้ิน จ.แพร ่ 1   1  

108 ต.แม่พุง อ.วังช้ิน จ.แพร ่ 1 1 1 1 

109 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร ่        

110 ต.บ้านเหล่า อ.สูงเม่น จ.แพร ่     1  

111 ต.ดอนมลู อ.สูงเม่น จ.แพร ่        

112 ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร ่        

113 ต.น้ าช า อ.สูงเม่น จ.แพร ่        

114 ต. พระหลวง อ.สูงเม่น จ.แพร่        

115 ต. เวียงทอง อ.สูงเม่น จ.แพร ่        

116 ต.สบสาย อ.สูงเม่น จ.แพร่        

117 ต.ร่องกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร ่        

118 ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร ่        

119 ต.สูงเม่น อ.สูงเม่น จ.แพร ่        

120 ต.บ้านกาศ อ.สูงเม่น จ.แพร่ 1 1 1 1 

121 ต.บ้านปิน อ.ลอง จ.แพร่        

122 ต.ต้าผามอก อ.ลอง จ.แพร ่        

123 ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร ่        

124 ต.ปากกาง อ.ลอง จ.แพร่        

125 ต.หัวทุ่ง อ.ลอง จ.แพร ่        
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ที ่ ชุมชนเป้าหมายทั้งหมด 

ชุมชนเป้าหมาย 

ตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธก์ับชมุชน     

ชุมชนเป้าหมาย 

ที่ได้รับการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง 3 ปี 
ตามแผนเสริมสร้าง

ความสัมพันธ ์

กับชุมชน     
ปี 62 ปี 63 ปี 64 

126 ต.บ่อเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร ่        

127 ต.ทุ่งแล้ง อ.ลอง จ.แพร ่        

128 ต.แม่ปาน อ.ลอง จ.แพร ่        

129 ต.แม่ลานนา อ.ลอง จ.แพร ่ 1 1 1 1 

130 ต.วังหลวง อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่     1  

131 ต.ต าหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่   1 1  

132 ต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 1   1  

133 ต.แม่ค าม ีอ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่     1  

134 ต.น้ ารัด อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่     1  

135 ต.ทุ่งแค้ว อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร ่     1  

136 ต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่       

137 ต.ร้องเข็ม อ.ร้องกวาง จ.แพร ่        

138 ต.แม่ยางตาล อ.ร้องกวาง จ.แพร ่   1 1  

139 ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง จ.แพร ่        

140 ต.ทุ่งศร ีอ.ร้องกวาง จ.แพร ่        

141 ต.ไผ่โทน อ.ร้องกวาง จ.แพร ่        

142 ต.แม่ยางร้อง อ.ร้องกวาง จ.แพร ่   1 1  

143 ต.แม่ทราย อ.ร้องกวาง จ.แพร่        

144 ต.ห้วยโรง อ.ร้องกวาง จ.แพร่   1 1  

145 ต.แม่ยางฮ่อ อ.ร้องกวาง จ.แพร่        

146 ต.น้ าเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร ่        

พ้ืนที่จังหวัดน่าน  

147 ต.บ้านฟ้า อ.บ้านหลวง จ.น่าน 1   1  

148 ต.ป่าคาหลวง อ.บ้านหลวง จ.น่าน        

149 ต.สวด อ.บ้านหลวง จ.น่าน        

150 ต.บ้านพี ้อ.บ้านหลวง จ.น่าน 1   1  

151 ต.ในเวียง อ.เมือง จ.แพร ่        

152 ต.บ่อ อ.เมือง จ.น่าน        

153 ต.ผาสิงห ์อ.เมือง จ.น่าน     1  

154 ต.ไชยสถาน อ.เมือง จ.น่าน     1  

155 ต.ถืมตอง อ.เมือง จ.น่าน   1 1  

156 ต.เรือง อ.เมือง จ.น่าน        
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ที ่ ชุมชนเป้าหมายทั้งหมด 

ชุมชนเป้าหมาย 

ตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธก์ับชมุชน     

ชุมชนเป้าหมาย 

ที่ได้รับการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง 3 ปี 
ตามแผนเสริมสร้าง

ความสัมพันธ ์

กับชุมชน     
ปี 62 ปี 63 ปี 64 

157 ต.นาซาว อ.เมือง จ.น่าน        

158 ต.ดู่ใต ้อ.เมือง จ.น่าน        

159 ต.กองควาย อ.เมือง จ.น่าน        

160 ต.สะเนียน อ.เมือง จ.น่าน 1 1    

161 ต.บ่อสวก อ.เมือง จ.น่าน 1   1  

162 ต.ฝายแกว้ อ.ภูเพียง จ.น่าน 1   1  

163 ต.เมืองจัง อ.ภูเพียง จ.น่าน 1 1    

164 ต.น้ าเกี๋ยน อ.ภูเพียง จ.น่าน 1 1 1 1 

165 ต.ท่าน้าว อ.ภูเพียง จ.น่าน 1      

166 ต.น้ าแก่น อ.ภูเพียง จ.น่าน 1 1 1 1 

167 ต.นาปัง อ.ภูเพียง จ.น่าน 1 1    

168 ต.ม่วงตึ๊ด อ.ภูเพียง จ.น่าน 1      

169 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน        

170 ต.ขึ่ง อ.เวียงสา จ.น่าน        

171 ต.ไหล่น่าน อ.เวียงสา จ.น่าน        

172 ต.ตาลชุม อ.เวียงสา จ.น่าน        

173 ต.นาเหลือง อ.เวียงสา จ.น่าน        

174 ต.น้ ามวบ อ.เวียงสา จ.น่าน     1  

175 ต.น้ าปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน 1      

176  ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน        

177 ต.ปงสนุก อ.เวียงสา จ.น่าน        

178 ต.ส้านนาหนองใหม ่อ.เวียงสา จ.น่าน        

179 ต.แม่ขะนิง อ.เวียงสา จ.น่าน        

180 ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน        

181 ต.แม่สา อ.เวียงสา จ.น่าน        

182 ต.อ่ายนาไลย อ.เวียงสา จ.น่าน        

183 ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน     1  

184 ต.ส้าน อ.เวียงสา จ.น่าน     1  

185 ต.จอมจันทร ์อ.เวียงสา จ.น่าน        

186 ต.น้ าปั้ว อ.เวียงสา จ.น่าน        

187 ต.ทุ่งศรีทอง อ.เวียงสา จ.น่าน     1  

188 ต.ศรีภมู ิอ.ท่าวังผา จ.น่าน         
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ที ่ ชุมชนเป้าหมายทั้งหมด 

ชุมชนเป้าหมาย 

ตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธก์ับชมุชน     

ชุมชนเป้าหมาย 

ที่ได้รับการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง 3 ปี 
ตามแผนเสริมสร้าง

ความสัมพันธ ์

กับชุมชน     
ปี 62 ปี 63 ปี 64 

189 ต.ผาทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน         

190 ต.ท่าวังผา อ.ท่าวังผา จ.น่าน         

191 ต.ผาตอ อ.ท่าวังผา จ.น่าน         

192 ต.ยม อ.ท่าวังผา จ.น่าน         

193 ต.ตาลชุม อ.ท่าวังผา จ.น่าน         

194 ต.ศรีภมู ิอ.ท่าวังผา จ.น่าน      1  

195 ต.จอมพระ อ.ท่าวังผา จ.น่าน         

196 ต.แสนทอง อ.ท่าวังผา จ.น่าน         

197 ต.ป่าคา อ.ท่าวังผา  จ.น่าน 1 1 1 1 

198 ต.ริม อ.ท่าวังผา  จ.น่าน 1 1 1 1 

199 ต.หมอเมือง อ.ท่าวังผา  จ.น่าน        

200 ต.ปัว อ.ปัว จ.น่าน 1 1 1 1 

201 ต.สถาน อ.ปัว จ.น่าน 1 1 1 1 

202 ต.แงง อ.ปัว จ.น่าน        

203 ต.ศิลาแลง อ.ปัว จ.น่าน     1  

204 ต.ศิลาเพชร อ.ปัว จ.น่าน        

205 ต.อวน อ.ปัว จ.น่าน     1  

206 ต.ไชยวัฒนา อ.ปัว จ.น่าน 1 1 1 1 

207 ต.ภูคา อ.ปัว จ.น่าน        

208 ต.สกาด อ.ปัว จ.น่าน 1 1 1  1 

209 ต.วรนคร อ.ปัว จ.น่าน        

210 ต.ป่ากลาง อ.ปัว จ.น่าน        

211 ต.เจดยี์ชัย อ.ปัว จ.น่าน   1 1  

212 ต.สถาน อ.นาน้อย จ.น่าน 1 1  1 1 

213 ต.นาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน        

214 ต.น้ าตก อ.นาน้อย จ.น่าน  1    

215 ต.บัวใหญ ่อ.นาน้อย จ.น่าน 1 1    

216 ต.ศรีษะเกษ อ.นาน้อย จ.น่าน        

217 ต.เชียงของ อ.นาน้อย จ.น่าน        

218 ต.สันทะ อ.นาน้อย จ.น่าน        

219 ต.เชียงกลาง  อ.เชียงกลาง จ.น่าน   1 1  

220 ต.พระธาต ุอ.เชียงกลาง จ.น่าน        



242 
 

ที ่ ชุมชนเป้าหมายทั้งหมด 

ชุมชนเป้าหมาย 

ตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธก์ับชมุชน     

ชุมชนเป้าหมาย 

ที่ได้รับการพัฒนา 
อย่างต่อเนื่อง 3 ปี 
ตามแผนเสริมสร้าง

ความสัมพันธ ์

กับชุมชน     
ปี 62 ปี 63 ปี 64 

221 ต.เชียงคาน อ.เชียงกลาง จ.น่าน       

222 ต.พุทธบาทเชียงคาน อ.เชียงกลาง จ.น่าน 1     
 

223 ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน 1 1    

224 ต.ดงพญา อ.บ่อเกลือเหนือ  จ.น่าน 1 1    

225 ต.ขุนน่าน อ.เฉลิมพระเกียรต ิ จ.น่าน   1    

226 ต.ห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรต ิ จ.น่าน   1 1 
 

227 ต.หม้อเมือง อ.แม่จรมิ  จ.น่าน 1 1   
 

228 ต.นาไร่หลวง อ.สองแคว  จ.น่าน 1 1 1 1 

รวม 107 93 79 48 

 
สรุปตัวบ่งชี้ที่  3.2  จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

ร้อยละ 20 ร้อยละ 21.05 บรรลุ 5 คะแนน 

 
 
สรุปผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 3 
จุดเด่น 

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

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7-8 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. ก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพ่ือการพัฒนาต่อยอด
และสร้างคุณค่า ตามจุดเน้นของสถาบัน 

2. จัดท าแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 

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

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

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

ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยให้สอดรับกับสังคมสมัยใหม่  
8. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
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ผลการด าเนินงาน 
1. ก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพื่อการพัฒนา     

ต่อยอดและสร้างคุณค่าตามจุดเน้นของสถาบัน 
มหาวิทยาลัยฯ โดยกองศิลปวัฒนธรรม ได้มีการก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยการก าหนดปรัญชา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน    
และจัดท าแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพ่ือการพัฒนาต่อยอดและสร้างคุณค่าตามจุดเน้น
ของมหาวิทยาลัยภายใต้แผนปฏิบัติราชการของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2564  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
4.1-1(1) แผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 - 2565) มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
4.1-1(2) แผนปฏิบัติราชการกองศิลปวัฒนธรรม 
 
2. จัดท าแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และก าหนดตัวบ่งชี้ วัดความส าเร็จ          

ตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยกองศิลปวัฒนธรรม ได้จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทยโดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จของแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมดังนี้  
วัตถุประสงค์ของแผน 
     วัตถุประสงค์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตามวัฒนธรรมประเพณีไทยให้กับนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสืบทอดกิจกรรม            
ทางพระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย 
      วัตถุประสงค์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมตามวัฒนธรรมประเพณีไทยให้กับนักศึกษาเพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสืบทอดกิจกรรม            
ทางพระพุทธศาสนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย  
      วัตถุประสงค์ที่ 3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือการศึกษาพัฒนาและอนุรัก์ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
ให้กับนักศึกษาและผู้สนใจ 
      วัตถุประสงค์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือบูรณาการ      
การเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมของนักศึกษา  
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของแผน 
  1. มีการจัดโครงการ/กิจกรรม ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 2 โครงการ 
  2. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 500 คน 
  3. มีโครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
  4. ร้อยละ100 ของโครงการ/กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด 
       และมหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสรรงบประมาณในการด าเนินการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม      
ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นเงิน 8 ,000 บาท (แปดหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)  
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
4.1-2(1) แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 
3. มีการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน หรือการวิจัย หรือการบริการ

วิชาการ ซึ่งน าไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้  ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยกองศิลปวัฒนธรรม ได้มีการด าเนินกิจกรรม/โครงการเพื่อบูรณาการงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนเพ่ือสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม ดังนี้ 

1) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการอนุรักษ์ใบลาน เป็นโครงการที่จัดกิจกรรมร่วมกับสาขาวิชาการ
จัดการวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เพ่ือฝึกให้นักศึกษาในสาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม 
ชั้นปีที่ 4 ได้ด าเนินกิจกรรมด้านพัฒนาทักษะในการเรียนรู้กระบวนการอนุรักษ์ใบลาน สมุดไทย เอกสารต่างๆ 
ที่มีคุณค่า โดยบูรณาการกับรายวิชาการจัดการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม   

 โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก อ าเภอ
สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย บรรยายให้ความรู้และฝึกปฏิบัติการอนุรักษ์คัมภรีใบลาน เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้
ด้านการอนุรักษ์ วิธีการอนุรักษ์ การจัดเก็บ และฝึกปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ ตั้งแต่การคัดแยกประเภท      
การจัดหมวดหมู่ การท าความสะอาด การฝึกการอ่านอักษรโบราณ จนถึงการเก็บรักษา ใบลาน สมุดไทย และ
เอกสารต่างๆตลอดจนเพ่ือให้ตระหนักถึงคุณค่าของเอกสารโบราณที่มีมาตั้งแต่อดีตสืบทอดให้ถึงอนาคต      
โดยจัดโครงการขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 18 กรกฎาคม 2563 ณ วัดม่อนปรางค์ อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  
รวมระยะเวลา 5 วัน มีนักศึกษาและชุมชนของวัดเข้าร่วมกิจกรรมจ านวน 20 คน   

2) โครงการสืบสานศิลปะดาบไทย “ดาบไทยรูปแบบดาบไทยพระยาพิชัยดาบหักราชภัฏอุตรดิตถ์ 
2563”  เป็นโครงการที่จัดร่วมกับหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาและผู้สนใจได้มีความรู้ มีทักษะศิลปะดาบไทย “ดาบไทยรูปแบบ
พระยาพิชัยดาบหัก” และเพ่ือรักษาศิลปะดายไทยมิให้สูญหาย จัดวันที่ 9,16, 23,30 กรกฎาคม และวันที่ 6 
สิงหาคม 2564 ณ โรงยิมเนเซี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยเชิญวิทยากรผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ
และเป็นทายาทสายพระยาพิชัยดาบหัก มาบรรยายให้ความรู้ในพิธีกรรมการมอบตัวเป็นศิษย์ เรียนรู้พิธีไหว้ครู  
พิธีลาครู พิธีครอบครู ตลอดจนการเรียนรู้ศิลปะดาบไทยรูปแบบพระยาพิชัยดาบหัก โดยมีนักศึกษาหลักสูตร
วิทยาศาสตร์การกีฬาเข้าร่วมจ านวน 40 คน 

3) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบรรยายลักษณะวัตถุในพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ”               
เป็นโครงการที่จัดร่วมกับสาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ สวรรควรนายก อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย เพ่ือฝึกให้นักศึกษาในสาขาวิชาการ
จัดการวัฒนธรรม บุคลากรที่ด าเนินงานด้านพิพิธภัณฑ์ และเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ได้ด าเนินกิจกรรม     
ด้านพัฒนาทักษะในการเรียนรู้การจัดท าข้อมูลบรรยายเนื้อหา รายละเอียดของโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์            
เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นขึ้น โดยบูรณาการกับรายวิชาการจัดการพิพิธภัณฑ์และ
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แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม  โดยจัดโครงการขึ้นระหว่างวันที่ ๑๓ – ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓  ณ พิพิธภัณฑ์วัดขาง
ชัยภูมิ อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์  

การด าเนินกิจกรรมผู้บรรยายได้ฝึกให้ผู้เข้าร่วมอบรมฝึกเขียนการบรรยายรายละเอียดของโบราณวัตถุ 
การวางแผน การจัดหมวดหมู่ การจัดแสดง ฝึกการจัดการเนื้อหาโบราณวัตถุที่มีอยู่ในพิพิธภัณฑ์เ พ่ือการ       
จัดแสดง การท าป้ายสื่อความหมายในพิพิธภัณฑ์ เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้น าองค์ความรู้ไปพัฒนาพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นของตนเอง มีนักศึกษาและผู้สนใจในชุมชนวัดขางชัยภูมิ เข้าร่วมจ านวน 30 คน 

4) โครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้ประวัติศาสตร์เมืองอุตรดิตถ์  เป็นโครงการที่จัดให้กับนักศึกษา
เอกสังคมศึกษา และประชาชนในพ้ืนที่อ าเภอพิชัยที่สนใจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมสัมมนา         
ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ของจังหวัดอุตรดิตถ์  เพ่ือเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างความรู้ ความเข้าใจ       
ด้านศิลปวัฒนธรรมผ่านมิติทางด้านประวัติศาสตร์ และเพ่ือสร้างเสริมประสบการณ์และทัศนคติในการเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์  

 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ณ บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
และได้รับเกียรติจากท่านสุรศักดิ์  วงศ์ตั้ง นายอ าเภอพิชัยเป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยในช่วงเช้าก าหนดให้
นักศึกษาได้เรียนรู้ความเป็นมาของอนุสรณ์สถานบ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหักเจ้าเมืองที่ส าคัญของเมือง
อุตรดิตถ์ จากเจ้าหน้าที่ดูแลพิพิธภัณฑ์บ้านเกิดพระยาพิชัยดาบหัก  และช่วงบ่ายเป็นการสัมมนาเรื่อง : 
ประวัติศาสตร์เมืองอุตรดิตถ์ โดยการเชิญวิทยากรผู้ทรงวุฒิร่วมสัมมนา อาทิ วัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์      
รองปลัดเทศบาลต าบลในเมือง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย  อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์
เชิงท่องเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  นักโบราณคดีช านาญการ 
กลุ่มโบราณคดี ส านักศิลปากรที่ 6 และเชิญประธานหลักสูตรสาขาการจัดการการท่องเที่ยว จากคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นผู้ด าเนินรายการ ปิดท้ายด้วยการเรียนรู้ประวัติศาสตร์
เมืองอุตรดิตถ์จากนิทรรศการ 

นอกจากนี้มหาวิทยาลัย โดยกองศิลปวัฒนธรรมได้ร่วมจัดกิจกรรม/โครงการสืบสาน อนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามให้กับนักศึกษา เจ้าหน้าที่และอาจารย์ โดยความร่วมมือของกองพัฒนา
นักศึกษาและกองศิลปวัฒนธรรม และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยดังนี้  

1) โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พ้ืนฐานของ
สังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข  เ พ่ือน้อมร าลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เป็นการจัดโครงการ โดย
การมีส่วนร่วมระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในร่วมจัดกิจกรรมเพ่ือน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงมีคุณูปการแก่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พสกนิกรและประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง และเพ่ือเปิดโอกาสให้คณาจารย์ 
ข้าราชการ บุคลากรและนักศึกษาได้แสดงความกตัญญูกตเวทีร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระองค์ท่านที่
ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (ล ารางทุ่งกะโล่) เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 
2563 มีผู้ บริหาร อาจารย์  นักศึกษา เจ้ าหน้าที่ ของมหาวิทยาลัย เข้ าร่ วมกิ จกรรมจ านวนมาก    
  โดยหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยได้ร่วมจัดนิทรรศการโดยส านักวิทยบริการและนักศึกษา
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รายวิชาศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  ฉายวิดีทัศน์พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระบรมชน
กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การแสดงขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ของนักศึกษาคระ
มนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการแสดงเฉลิมพระเกียรติโดยนักศึกษาหลักสูตรนาฆศิลป์ คณะครุศาสตร์ 
การขับเสภาโดยนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กิจกรรมพิธีบ าเพ็ญพระราชกุศล กิจกรรมวางพวงมาลา
และพิธีถวายบังคม กิจกรรมจุดเทียนน้อมร าลึก กิจกรรมจิตอาสา "เราท าความดีเพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตริย์"   

2) พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจ าปี พ.ศ. 2563  ปี พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ได้รับพระราชทานผ้าพระกฐิน เพ่ือน าไปถวายพระสงฆ์ที่จ าน าพรรษา ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระ
อารามหลวง ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นโครงการที่จัดร่วมกับทุกหน่วยงานภายในมหา
วิทยาลัยโดยความพร้อมเพรียงของนักศึกษา บุคลากร อาจารย์ ผู้บริหาร ร่วมกันด าเนินกิจกรรมโดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมสืบสานประเพณีพิธีสมโภชและพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยมีรองศาสตราจารย์ 
ดร.พินิติ  รตะนานุกูล นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นประธานในพิธี โดยก าหนดจัดพิธีสมโภชผ้า
พระกฐินพระราชทานวันที่ 1  ตุลาคม 2563 ณ อาคารภูมิราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และร่วมจัด
ขบวนแห่ผ้ากฐินพระราชทานโดยก าหนดเคลื่อนขบวนจากสวนสาธารณะหนองพระแล  ถึงวัดพระแท่น     
ศิลาอาสน์ พระอารามหลวง เพ่ือจัดพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานตามล าดับในวันที่ 18 ตุลาคม 2563  

3) โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี ความเข้าใจในสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พ้ืนฐานของ
สังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ ประจ าปี 2564  เป็นการ
จัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย กองกลาง กองพัฒนานักศึกษา กองศิลปวัฒนธรรม 
ส านักงานอธิการบดี เพ่ือให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยได้ร่วมพิธีสักการะสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ได้ร่วมท าบุญเนื่องในวันเทศกาลวันสงกรานต์ และร่วมกิจกรรมสร้างสายใยรัก 
ผูกพัน ระหว่างคณาจารย์บุคลากรและนักศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยการจัดพิธีรดน้ าขอพรเนื่องในเทศกาล
วันสงกรานต์ จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

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

 
4. ก ากับติดตามให้ มีการด าเนินงาน และประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน 

ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และรายงานต่อผู้บริหารสถาบัน 
 มหาวิทยาลัยฯ โดยกองศิลปวัฒนธรรมวัฒนธรรมได้มีการก ากับติดการการด าเนินงาน และ
ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และรายงานต่อผู้บริหาร       
โดยการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นรายไตร
มาส 12 เดือน และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564         
เป็นรายไตรมาส 6 เดือน ท าให้ทราบถึงผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ดังนี้  
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ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสารแนบหมายเลข 4.1-4(1) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย 

บรรลุ /  
ไม่บรรลุ 

เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการ/กิจกรรม 15 โครงการ 16 โครงการ บรรลุ 

เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม 

2,000 คน 2,480 บรรลุ 

เชิงคุณภาพ: ร้อยละของโครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 80  100 บรรลุ 

เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 100 บรรลุ 

 

ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  เอกสารแนบหมายเลข 4.1-4(2) 

ตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการ ค่าเป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน
ตามค่าเป้าหมาย 

บรรลุ /  
ไม่บรรลุ 

เชิงปริมาณ : จ านวนโครงการ/กิจกรรม 2 โครงการ 2 โครงการ บรรลุ 

เชิงปริมาณ : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรม 

550 คน 1,020 คน บรรลุ 

เชิงคุณภาพ: ร้อยละของโครงการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ร้อยละ 80  100 บรรลุ 

เชิงเวลา : โครงการ/กิจกรรมที่แล้วเสร็จ
ตามระยะเวลาที่ก าหนด 

ร้อยละ 100 100 บรรลุ 

 
 

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

งบประมาณ พ.ศ. 2563 
4.1-4(2) แบบติดตามผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
มหาวิทยาลัยฯ โดยกองศิลปวัฒนธรรมได้มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนกิจกรรม             

ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยการประสานการด าเนินการจัดโครงการ/กิจกรรมกับคณะกรรมการ 
ตลอดจนหลักสูตรต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย เพ่ือจัดท าแผนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยและ
ประสานคณะกรรมการพิจารณาการด าเนินโครงการ/กิจกรรมในปีต่อไป 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
4.1-5(1) ร่างแผนกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

 
6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยต่อสาธารณชน 

  มหาวิทยาลัย โดยกองศิลปวัฒนธรรม ได้มีการเผยแพร่การจัดกิจกรรมหรือการบริการด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อสาธารณชน โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยได้มีการจัดท า เว็บไซด์
เผยแพร่การจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้กองศิลปวัฒนธรรมได้มีการเผยแพร่กิจกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมผ่าน Face book ชื่อกองศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

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

ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยให้สอดรับกับสังคมสมัยใหม่  
มหาวิทยาลัยฯ โดยกองศิลปวัฒนธรรมมีอาคารกองศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นอาคารไม้หลังแรกของ

มหาวิทยาลัย ภายในอาคารมีการจัดแสดงแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม อาทิ ห้องส านักดาบพิชัยรณยุทธ์          
จัดแสดงข้อมูลเกี่ยวกับส านักดาบพิชัยรณยุทธ์ เครื่องประกอบพิธีกรรมและอาวุธโบราณ ห้องเกียรติภูมิ         
จัดแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัย และจัดแสดงภาพเก่าในอดีตที่เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย 
เพ่ือให้นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยและผู้สนใจได้เรียนรู้ต่อไป 

นอกจากนี้กองศิลปวัฒนธรรม ยังได้ร่วมเป็นผู้ประสานงานโครงการเที่ยวบ้านพ่อกันเมาะ             
และโครงการรอรักษ์ที่ทุ่งเศรษฐี ซึ่งเป็นการด าเนินงานภายใต้โครงการ “พัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา
หลักสูตรวิศวกรสังคม Social Engineer) สู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” 

โดยโครงการรอรักษ์ที่ทุ่งเศรษฐี เป็นโครงการที่จัดโดยนักศึกษาเอกสังคมศึกษาที่มีความสนใจในการ
อนุรักษ์โบราณวัตถุที่ชาวชุมชนห้วยบงเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์วัดทุ่งเศรษฐี  แต่ยังไม่มีการจดบันทึกข้อมูล       
ที่ถูกต้อง โดยการประสานงานกับกองศิลปวัฒนธรรมเชิญวิทยากรจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวรรควรนายก 
สุโขทัยมาให้ความรู้การจัดท าทะเบียนเพ่ือบันทึกข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวโบราณวัตถุ 
ศิลปวัตถุไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือที่ชุมชนห้วยบง และพระสังฆาธิการในวัดทุ่งเศรษฐีและผู้สนใจได้รับความรู้
เกี่ยวกับการจัดท าทะเบียนวัตถุ และการจัดการวัตถุในพิพิธภัณฑ์ของตนเองอย่างถูกต้องและสามารถน าความรู้
ที่ได้มาปรับไปใช้ในการดูแลโบราณวัตถุได้อย่างเหมาะสม 

http://www.uru.ac.th/index.php
https://www.facebook.com/pages/%E0%B8%81%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B9%8C/500089406751105?fref=ts
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
4.1-7(1) ภาพถ่ายการจัดแสดงแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม กองศิลปวัฒนธรรม ส านักงาน

อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
4.1-7(2) รายงานผลการด าเนินงานโครงการรอรักษ์ที่ทุ่งเศรษฐี 

 
8. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับ               

ในระดับชาติ 
-  

 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6,   ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6,   บรรลุ 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน 

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

2 เรื่อง 
จ านวนองค์ความรู้ 

3 เรื่อง 
จ านวนองค์ความรู้ 

4 เรื่อง 
จ านวนองค์ความรู้ 

5 เรื่อง 
จ านวนองค์ความรู้ 

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

ที ่ องค์ความรู้ 
1 หนังสือที่ระลึกงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน 
2 หนังสือฐานข้อมูลของวัตถุในอาคารกองศิลปวัฒนธรรม 
3 หนังสือสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
4 หนังสือสถานการณ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมท้องถิ่น อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 
5 หนังสือเพลงพ้ืนบ้านทุ่งยั้ง 
6 หนังสือประเพณีการท าขวัญข้าว อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  แผ่นพับเที่ยวบ้านพ่อกันเมาะ  

 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 4.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

6 เรื่อง   เรื่อง บรรลุ 5 คะแนน 

 
 
ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 4 
จุดเด่น 

มีกิจกรรม/โครงการ รวมถึงองค์ความรู้ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นจ านวนมาก 
จุดที่ควรพัฒนา   

การก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  
 
ตัวบ่งชีท้ี ่5.1  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับ 
การท างาน  

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

 
ผลการด าเนินงาน 

1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกส่งเสริมให้มีการจัดท าแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ         
กับการท างาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นสถานศึกษาที่มีนโยบายให้ความส าคัญต่อการจัดการเรียนรู้           
แบบบูรณาการกับการท างานในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (CWIE) เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาและผลิตบัณฑิตที่สามารถท างานได้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เริ่มด าเนินการพัฒนาหลักสูตรที่มีรายวิชาสหกิจศึกษาหลักสูตรแรกเมื่อปี พ.ศ. 
2552 ต่อมาในปี พ.ศ.2555 ได้ด าเนินการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้มีรายวิชาสหกิจศึกษาครบ             
ทุกหลักสูตรในมหาวิทยาลัยตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้มีการออก
ข้อบังคับว่าด้วย การจัดการระบบสหกิจศึกษา พ.ศ.2555 ผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ในการ
จัดการระบบสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยตามมาตรฐานของสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์        
ไดจ้ัดตั้งศูนย์สหกิจศึกษาในปี พ.ศ.2557 เพ่ือเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัยในการก ากับดูแลและพัฒนา
ระบบงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย การเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาและการนิเทศตามมาตรฐาน
ของสหกิจศึกษา และส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในปี พ.ศ.2561 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ยกระดับศูนย์สหกิจศึกษาจัดตั้งเป็นศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับ
การท างาน ให้มีพันธกิจการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในด้าน    
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สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (CWIE) ได้แก่ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ของยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560 – 2579)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานระยะ 4 ปี 
ระหว่างปีการศึกษา 2562- 2565 เพ่ือใช้ในการขับเคลื่อนพันธกิจการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ท างาน โดยแผนงานเล่มนี้เป็นแผนงานปีการศึกษา 2563 มีการก าหนดโครงการและกิจกรรมในแผนงาน
ครอบคลุมพันธกิจในยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และ นโยบายการส่งเสริมการสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (CWIE) ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ซึ่งมหาวิทยาลัยใช้แผนงานดังกล่าวในการส่งเสริมและสนับสนุนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กับการท างานของคณะและหลักสูตร ปี พ.ศ. 2563 – 2564 มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้พัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (CWIE) ร่วมกับสถาน
ประกอบการตลอดหลักสูตรตามนโยบายการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับ
การท างาน (CWIE) ของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม         
เพ่ือพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ตามแนวปฏิบัติที่ดีของมหาวิทยาลัยที่ได้ด าเนินการมาตั้งแต่ปี 2555 และได้มีการ
ปรับปรุงด าเนินการอย่างต่อเนื่องถึงปจจจุบัน และได้พัฒนาเป็นคู่มือสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยใช้เป็น       
แนวทางการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานในรูปแบบสหกิจศึกษาของหลักสูตรต่างๆ                 
ในมหาวิทยาลัย โดยมีระบบกลไกต่างๆ ในการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ดังนี้ 

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

คุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างาน พุทธศักราช 2561 
3. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการ     

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

16. แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
17. แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณา

การกับการกับการท างาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
18. คู่มือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 19. ปฏิทินขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา            
ปีการศึกษา 2563 

20. ประชุมติดตาม ก ากับการด าเนินงาน ก่อน ระหว่าง และหลังปฏิบัติงานสหกิจศึกษา 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.1-1(1) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี 
5.1-1(2) ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 20 ปี 
5.1-1(3) แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
5.1-1(4) แผนปฏิบัติงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา

บูรณาการกับการกับการท างาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
5.1-1(5) ข้อบังคับ / ประกาศ / ค าสั่ง สหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
5.1-1(6) ปฏิทินการด าเนินงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563 
5.1-1(7) โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะของศตวรรษที่ 21 และสอดคล้องกับความ

ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและองค์กรวิชาชีพด้านสหกิจศึกษา 
5.1-1(8) คู่มือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
5.1-1(9) บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
5.1-1(10) บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและงานด้าน

วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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2. มีการก ากับ ติดตามให้ทุกคณะด าเนินการเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้มีการก ากับและติดตามให้ทุกคณะด าเนินการเป็นไปตามแผน          

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างานโดยมีคู่มือสหกิจศึกษาและปฏิทินขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ออกปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาปีการศึกษา 2563 และการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการท างาน (CWIE) ปี พ.ศ. 2563 – 2564 เป็นระบบและกลไกในการขับเคลื่อน โดยมีศูนย์พัฒนา
คุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างานเป็นหน่วยงานกลางในการก ากับและติดตามให้ทุกคณะด าเนินการ
เป็นไปตามแผนที่ก าหนดดังนี้ 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ด าเนินการตามข้อบังคับ ประกาศและค าสั่งของมหาวิทยาลัย           
ที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน และปฏิบัติตามคู่มือสหกิจศึกษา
และปฏิทินการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยด าเนินการเตรียมความพร้อมนักศึกษาที่ต้องออกปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในปีการศึกษา 2563 ก่อนโดยให้ความรู้ด้านสหกิจศึกษา การจัดการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการท างาน สมรรถนะการท างาน และส่งเสริมให้นักศึกษาติดตามผลงานสหกิจศึกษาของรุ่นพ่ี
ตลอดทั้งกระบวนการทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้มีกระบวนการน านักศึกษาเข้าร่วมงานสหกิจศึกษาที่
จัดขึ้นในระดับมหาวิทยาลัยและเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่างตั้งแต่อยู่ชั้นปีที่ 1 ถึง ปี 4 รวมทั้ง       
ได้น านักศึกษาเข้าร่วมฟจงการน าเสนอผลงานโครงงานสหกิจศึกษาของรุ่นพ่ีภายในมหาวิทยาลัยตั้งแต่ปี 1 ถึง    
ปี 4 และเข้าร่วมงานเพ่ือดูการน าเสนอโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัยและระดับเครือข่าย
ภาคเหนือตอนล่าง ตั้งแต่ปีการศึกษา 2555 จนถึงปจจจุบัน เพ่ือเรียนรู้แนวปฏิบัติและการออกปฏิบัติงานที่ดี
จากรุ่นพี่และนักศึกษาในเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 
      การด าเนินการก่อนที่นักศึกษาจะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางหลักสูตรได้มีการเตรียมความพร้อม
และปรับความรู้เฉพาะให้แก่นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงาน นอกจากท่ีทางมหาวิทยาลัยมีการเตรียมความพร้อม
ทางด้านทั่วๆ ไป เนื่องจากในแต่ละสถานประกอบการมีความเฉพาะของตนเอง ดังนั้นการที่จะออกไป
ปฏิบัติงานในสถานประกอบการใดๆ ทางหลักสูตรมีกระบวนการจัดประชุมกับนักศึกษาและบอก
ลักษณะเฉพาะของสถานประกอบการต่างๆ เพ่ือให้นักศึกษาทราบข้อมูลพ้ืนฐานก่อนที่จะท าการเลือก        
สถานประกอบการในการออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา โดยมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษาทั้งในการคุยเรื่องโครงงาน    
กับสถานประกอบการและเป็นที่ปรึกษาในด้านการใช้ชีวิตและแก้ปจญหาเฉพาะหน้า ในปีการศึกษา 2563 ได้มี
การปฐมนิเทศนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาโดยมีการเชิญสถานประกอบการและศิษย์เก่าที่ผ่าน
การปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและประสบความส าเร็จมาให้ความรู้กับรุ่นน้องทุกปี ท าให้นักศึกษาได้ทราบข้อมูล
การปฏิบัติงานจริง แนวทางการแก้ไขปจญหาและอุปสรรค์ที่อาจเกิดขึ้นจากการถ่ายทอดโดยรุ่นพ่ีที่ผ่านการ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษามาแล้ว โดยได้เชิญพ่ีที่ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติด้านนวัตกรรม
มาถ่ายทอดประสบการณ์จริงในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาจนประสบความส าเร็จได้รับรางวัลระดับชาติ        
มีโอกาสได้งานในสถานประกอบการเดิมที่ไปปฏิบัติงานและได้ทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาโทเอก และเชิญ
ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในการเตรียมบุคลากรให้กับสถาน
ประกอบการมาให้ความรู้ในการเตรียมตัวในการท างานให้กับนักศึกษาท าให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงการเตรียม
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ตัวในการไปปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการว่าต้องพบกับสภาพแวดล้อมการท างานอย่างไร การปรับตัว    
กับเพ่ือนร่วมงาน แนวทางการแก้ไขปจญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการปฏิบัติงาน จากการจัด
ปฐมนิเทศนักศึกษาด้วยการเชิญศิษย์เก่าและหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้ท าให้ ผลการปฏิบัติงานสหกิจ
ศึกษาของนักศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้นเกิดโครงงานคุณภาพที่เป็นประโยชน์ให้กับสถานประกอบการ
เพ่ิมขึ้น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้มีการจัดรายวิชาเตรียมความพร้อมสหกิจศึกษาและรายวิชาการเตรียม
ประสบการณ์ภาคสนามให้กับนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเพ่ือเตรียมความพร้อมการท างาน       
ในด้านความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกระบวนการสหกิจศึกษา หลักการเขียนจดหมายสมัครงาน การเลือกสถาน
ประกอบการ หลักการสัมภาษณ์งานอาชีพ วัฒนธรรมองค์กร การพัฒนาบุคลิกภาพ จรรยาบรรณวิชาชีพ 
คุณธรรมจริยธรรม กฎหมายแรงงาน การประกันสังคม กิจกรรม 5 ส ระบบมาตรฐานการประกันคุณภาพและ
ความปลอดภัยในการท างาน การใช้งานภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร การเขียนรายงาน การน าเสนอผลงาน 
ทักษะการวางแผน ทักษะการวิเคราะห์ ทักษะแก้ปจญหาเฉพาะหน้าและการตัดสินใจ ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสืบค้นข้อมูลที่จ าเป็นตามสาขาวิชาชีพของ
นักศึกษาในแต่ละหลักสูตร โดยมีอาจารย์ผู้สอนที่ผ่านการอบรมอาจารย์นิเทศและมีประสบการณ์ในการนิเทศ
งานมาให้ความรู้และแนะน าการเตรียมความพร้อมตลอด 1 เทอมก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และได้มีการ
จัดโครงการและกิจกรรมการเตรียมความพร้อมที่มีประสิทธิภาพ โดยมหาวิทยาลัยได้ท าความร่วมมือกับ
ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ในการร่วมกันพัฒนาทักษะฝีมือการท างานให้กับนักศึกษาและ
การเตรียมความพร้อมในการท างาน โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างานได้ร่วมกับ
ส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุตรดิตถ์ในการพัฒนาหลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความส าเร็จ ได้แก่ 
ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ การมีระเบียบวินัย ความขยันอดทน ท างานเป็นทีม คิดสร้างสรรค์         
ใฝ่เรียนรู้ การประหยัด และ ความปลอดภัย มาใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาก่อนออก
ปฏิบัติงาน โดยมีเนื้อหาตรงกับความต้องการที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการในศตวรรษที่ 21 
นักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปจจจุบันได้ให้นักศึกษาทุกคน
ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา หลักสูตรได้สนับสนุนให้นักศึกษาสอบมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานแห่งชาติในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของตัวเองก่อนออกปฏิบัติงานเพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้
และพร้อมในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ นอกจากนี้นักศึกษายังได้ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ
จากสถานประกอบการและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ได้แก่  

1. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา บรรยายหัวข้อ “Cooperative Education       
ถึงวันที่ต้องปรับตัว” 

2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา หลักสูตร 9 พฤติกรรม 
9 สู่ความส าเร็จ รุ่นที่ 17-20 

3. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา บรรยายเรื่อง เทคนิคการสร้าง Infographic 
Resume ผ่านโปรแกรม Adobe Illustrator บรรยายเรื่อง การคิดอย่างเป็นระบบ ในยุคดิจิทัล ก่อนออกไปสู่
สถานประกอบการ 
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4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตด้วยความรู้และทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการและ ICT กิจกรรม “การจัดหลักสูตรสหกิจศึกษา” บรรยายเรื่อง “การจัดสหกิจศึกษาและศึกษา
เชิงบูรณาการกับการท างาน (CWIE)” 

5. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาแบบสหกิจศึกษาควบคู่การ  
บูรณาการการท างานแบบ WIL ส าหรับการเตรียมความพร้อมผลิตบัณฑิตสมรรถนะสูงในศตวรรษที่ 21 
“หลักสูตรทักษะการรับประทานอาหารตะวันตกส าหรับการท างานในธุรกิจฟิตเนต” 

6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการจัดบริการอาหารแบบตะวันตก รองรับการเข้าสู่มาตรฐานการ
ให้บริการอาหารแบบสากล เพ่ือผลิตบัณฑิตภายใต้การเรียนรู้คู่กับการท างานในศตวรรษที่ 21 ด้านมาตรฐาน
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม 

7. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาการอบรมเชิงปฏิบัติการการพูดภาษาจีนในระดับเบื้องต้น 
8. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านเบเกอรี่ขั้นสูงรองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือ สาขาผู้ประกอบ

ขนมอบระดับ 1 เพ่ือผลิตบัณฑิตภายใต้การเรียนรู้คู่กับการท างานในศตวรรษที่ 21 ด้านพนักงานเบเกอรี่      
ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ 

9. โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาทักษะสมรรถนะการท างาน หลักสูตรการฝึกยกระดับ
ฝีมือ การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 ทดสอบ หัวข้อสาขา        
ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 

10. โครงการอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบการอาหารไทยระดับ
ที่ 1 เพ่ือยกระดับสู่มาตรฐานสากลภายใต้การพัฒนาศักยภาพผู้เรียนแบบบูรณาการหลักสูตร WIL เสริม
สมรรถนะการท างานในศตวรรษท่ี 21 

11. โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 
ทดสอบ หัวข้อช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 

12. โครงการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาอาชีพ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ทดสอบ 
หัวข้อช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 

13. โครงการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น ระดับมหาวิทยาลัย เครือข่ายภาคเหนือ ระดับชาติ 
      การด าเนินการระหว่างการออกปฏิบัติงานทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้มีกระบวนการนิเทศ
งานนักศึกษาสหกิจศึกษาจ านวน 1-2 รอบ โดยการนิเทศงานดังกล่าวเป็นไปตามเกณฑ์ที่ทาง สป.อว. ก าหนด 
โดยการนิเทศงานจะด าเนินงาน 1 ชั่วโมง มีการพบระหว่างอาจารย์นิเทศกับนักศึกษา อาจารย์นิเทศกับผู้นิเทศ
งานหรือพ่ีเลี้ยง อาจารย์นิเทศพูดคุยกับนักศึกษาพร้อมกับพ่ีเลี้ยงในเรื่องการปฏิบัติงานและโครงงานคุณภาพ 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างานได้จัดท าคู่มือสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย              
ตามมาตรฐานสหกิจศึกษาเพ่ือใช้เป็นระบบและกลไกในการด าเนินงานให้กับอาจารย์นิเทศ นักศึกษาสหกิจ
ศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย โดยมีกระบวนการก ากับติดตาม        
การนิเทศงานสหกิจศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการนิเทศงานสหกิจศึกษาผ่านระบบเอกสารและระบบ
สารสนเทศของศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างาน โดยมีการออกค าสั่งก าหนดอาจารย์
นิเทศประจ ากลุ่มนักศึกษาในแต่ละสถานประกอบการที่ผ่านการอบรมหลักสูตรคุณภาพของนักศึกษาร่วมกับ     
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ผู้นิเทศงานในสถานประกอบการตลอดระยะเวลา 16 สัปดาห์ มีการจัดประชุมอาจารย์นิเทศก่อนออก
ปฏิบัติงานนิเทศเพ่ือสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างอาจารย์เพ่ือทราบถึงแนวทางในการ
นิเทศท่ีเป็นไปตามมาตรฐานสหกิจศึกษา ก่อนออกนิเทศงานอาจารย์นิเทศจะต้องส่งแผนงานการนิเทศงานและ
การก ากับดูแลนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตลอด 16 สัปดาห์ เพ่ือให้ ศูนย์พัฒนาคุณภาพ
การศึกษาบูรณาการกับการท างานติดต่อประสานงานกับสถานประกอบการในการก าหนดวันนิเทศงาน          
ที่เหมาะสม ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างานจัดส่งหนังสือขออนุญาตเข้านิเทศงานให้กับ
สถานประกอบการและจัดท าเอกสารการประเมินการนิเทศงานให้กับอาจารย์นิเทศ การนิเทศงานสหกิจศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ก าหนดให้อาจารย์นิเทศต้องด าเนินการนิเทศตามมาตรฐานสหกิจศึกษา    
อย่างน้อย 1 ชั่วโมงต่อการนิเทศ 1 ครั้ง หลังจากการนิเทศอาจารย์นิเทศต้องจัดท ารายงานสรุปการนิเทศงาน
และส่งเอกสารการนิเทศให้กับศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างาน เพ่ือท าการสรุปผลการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษา อาจารย์นิเทศงาน และจัดประชุมอาจารย์นิเทศหลังจากปฏิบัติงานสหกิจศึกษา        
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางการปรับปรุงในครั้งต่อไป 
      การด าเนินการหลังจากกลับมาจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ทางหลักสูตรได้มีการจัดโครงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าเสนอผลงานสหกิจศึกษาให้แก่รุ่นน้องปีที่ 1 2 และ 3 ได้เข้าร่วมฟจง เพ่ือเป็น
กระบวนการให้รุ่นน้องเรียนรู้จากรุ่นพ่ี เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเลือกว่าตนเองจะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
หรือไม่ และถ้าต้องการจะออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาตนเองเหมาะสมที่จะไปยังสถานประกอบการใด         
และนักศึกษา สหกิจศึกษาได้รับข้อเสนอแนะจากอาจารย์ในการปรับปรุงการน าเสนอเพ่ือเป็นประโยชน์ในการ
น าเสนอในระดบัมหาวิทยาลัยและเครือข่ายสหกิจศึกษาต่อไป 
  หลังจากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษานักศึกษาสหกิจศึกษาทุกหลักสูตรทุกคณะยังมีการส่งเสริมและ
สนับสนุนให้นักศึกษาน าโครงงานสหกิจศึกษาเข้าประกวดในเวทีระดับมหาวิทยาลัย จนถึงเวทีระดับเครือข่าย
ภาคเหนือตอนล่างที่มีมหาวิทยาลัยในกลุ่มจ านวน 13 แห่งเข้าร่วมแข่งขัน และประกวดระดับชาติที่ สป.อว.  
 ปีการศึกษา 2563 มรภ.อุตรดิตถ์ได้รับรางวัลดีเด่นระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างและระดับชาติ    
4 ผลงาน ดังนี้ 

- สถานศึกษาด าเนินการนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานดีเด่น 
ระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2564 (ปีการศึกษา 2563) 

- สถานศึกษาด าเนินการนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานดีเด่น     
ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ประจ าปี พ.ศ. 2564 (ปีการศึกษา 2563) 

- รางวัลผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาในสถานศึกษาดีเด่น 1 รางวัล 
- รางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น  1 รางวัล 
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษา    

เชิงบูรณาการกับการท างาน ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แก่ 
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ บรรยายเรื่อง การศึกษาเชิงผลลัพธ์ (Outcome Based Education 

: OBE) บรรยายเรื่อง การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (CWIE) 
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2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานและการออกแบบ
หลักสูตรที่มุ่งเน้นผลการเรียนรู้ 

3. โครงการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่อง ความร่วมมือการร่วมผลิตบัณฑิตและ
จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน ระหว่างส่วนราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ์

4. โครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณา
การกั บก ารท า ง าน  (Cooperative and Work Integrated Education : CWIE) ร่ ว มกั บบริ ษั ท  พนั ส 
แอสเซมบลีย์จ ากัด 

5. โครงการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ การออกแบบพัฒนาหลักสูตร และวิพากษ์หลักสูตร (CWIE) หัวข้อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การออกแบบพัฒนาหลักสูตร CWIE และการปรับปรุงเล่มหลักสูตรหลังวิพากษ์หลักสูตร
ครั้งที่ 1 

6. โครงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือองค์กรผู้ใช้บัณฑิตด้านเทคโนโลยีส ารวจและภูมิสารสนเทศ    
เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างานในสายอาชีพ 

7. โครงการปรับปรุงและวิพากษ์หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการ
ออกแบบ 

8. โครงการออกแบบหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาเข้าสู่การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษา          
เชิงบูรณาการกับการท างาน (CWIE) 

โครงการบริหารจัดการพัฒนางานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน ได้แก่ 
1. โครงการพัฒนาสื่อออนไลน์เพ่ือเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสหกิจศึกษาหัวข้อเรื่อง การผลิต

ชุดสื่อมัลิมีเดียเพ่ือการเตรียมความพร้อมนักศึกษา 
2. โครงการจัดท าสื่อประชาสัมพันธ์งานสหกิจศึกษาสาขาการท่องเที่ยวหัวข้อกระบวนการก่อน -

ระหว่าง-หลังการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาทางการท่องเที่ยว 
3. โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา เรื่อง การผลิตชุดสื่อมัลติมีเดียเพ่ือการเตรียม

ความพร้อมนักศึกษา  (Media Pro Smart : Per Co-operation and Job Internship) 
4. โครงการบริหารจัดการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างานมหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ ์
5. โครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน

ร่วมกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยามาศึกษาดูงาน หัวข้อการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ

กับการท างาน CWIE 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมาศึกษาดูงาน หัวข้อการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการท างาน 

CWIE และการแลกเปลี่ยนการด าเนินการจัดตั้งศูนย์ฯ 
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3. คณะศึกษาดูงานภายใต้โครงการพัฒนาคุณลักษณะนักศึกษาโปรแกรมวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กราฟิก และการวางแผนการปรับปรุงหลักสูตรให้เป็นรูปแบบบูรณาการกับการท างาน CWIE 

 
 สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมายของแผน ปีการศึกษา 2563 ดังตารางดังนี้ 

เป้าหมายของแผน  
ปีการศึกษา 2563 

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินการ 
1. จ านวนหลักสูตรที่มกีารพัฒนาและปรับปรุงแบบ CWIE 3 36 
2. จ านวนความร่วมมือการพัฒนาและปรับปรุงแบบ CWIE ร่วมกับสถาน
ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต 

3 37 

3. จ านวนอาจารย์ทีผ่่านการอบรม CWIE และ สหกิจศึกษา 60 150 
4. จ านวนนักศึกษาที่ผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมด้านทักษะการท างาน      
ในศตวรรษท่ี 21 

220 678 

5. จ านวนนักศึกษาที่ผ่านการอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะการท างานร่วมกับ    
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

60 376 

6. จ านวนหลักสูตรทีเ่ข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา / CWIE  25 29 
7. จ านวนนักศึกษาทีเ่ข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา / CWIE  220 344 
8. จ านวนอาจารย์นิเทศเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา / CWIE 80 114 
9. จ านวนสถานประกอบการเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา / CWIE 110 173 
10. จ านวนโครงงานคุณภาพสหกิจศึกษา / CWIE ที่เป็นประโยชน์ให้กับ        
สถานประกอบการ 

60 180 

11. จ านวนโครงงานคุณภาพสหกิจศึกษา / CWIE ทีไ่ด้รับรางวัลระดับ
มหาวิทยาลัย 

9 34 

12. จ านวนโครงงานคุณภาพสหกิจศึกษา / CWIE ทีไ่ด้รับรางวัลระดับเครือข่าย
ภาคเหนือตอนล่างและระดับชาติ 

1 4 

13. ร้อยละของความพึงพอใจนักศึกษาสหกิจศึกษา / CWIE ของสถาน
ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต 

75 91.79 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.1-2(1) ข้อบังคับ / ประกาศ / ค าสั่ง สหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
5.1-2(2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
5.1-2(3) คู่มือสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
5.1-2(4) ปฏิทินการด าเนินงานสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563 
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5.1-2(5) ปฏิทินกิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา ปีการศึกษา 2563 
5.1-2(6 ) โครงการ/กิจกรรมพัฒนาบัณฑิตให้มีทักษะของศตวรรษที่  21 และสอดคล้องกับ            

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

โครงการสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 และ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
5.1-2(9) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 3056/2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา

สหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
5.1-2(10) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 3779/2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษา

สหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
5.1-2(11) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 3057/2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษา        

สหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 
5.1-2(12) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ที่ 0123/2563 เรื่อง แต่งตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษา   

สหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 
5.1-2(13) ประกาศผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย  
5.1-2(14) ประกาศผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างและระดับชาติ  
5.1-2(15) สรุปผลการด าเนินงานตามเป้าหมายของแผน ปีการศึกษา 2563 
5.1-2(16) บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
5.1-2(17) บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและงาน           

ด้านวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 

3. มีการก ากับ ติดตามให้ทุกคณะประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนที่ก าหนด 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้มีการก ากับและติดตามให้ทุกคณะประเมินความส าเร็จ                 
ตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการท างาน โดยมีปฏิทินขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ออกปฏิบัติงาน
สหกิจศึกษาปีการศึกษา 2563 เป็นระบบและกลไกในการขับเคลื่อน โดยมีศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณา
การกับการท างานเป็นหน่วยงานกลางในการก ากับและติดตามให้ทุกคณะประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์
ของแผนที่ก าหนดดังนี้ 
          วัตถุประสงค์ของการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

1. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (CWIE) 
ของมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ 

2. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่  21 ของมหาวิทยาลัยและสถาน
ประกอบการ 

3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและทักษะฝีมือแรงงานให้นักศึกษา 
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4. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษา       
เชิงบูรณาการกับการท างาน (CWIE) ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

สรุปผลประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การกับการท างานปีการศึกษา 2563 ดังตารางดังนี้ 

หัวข้อประเมิน ค่าเฉลี่ย 
1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกส่งเสริมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน                 
ในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (CWIE)  

97.89 

2. คณะมีระบบและกลไกสง่เสริมการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานในรูปแบบ            
สหกิจศึกษาและการศึกษาเชงิบรูณาการกับการท างาน (CWIE) 

97.89 

3. คณะมีหลักสูตรที่ด าเนินการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผูเ้รียนแบบบูรณาการ                     
กับการท างานในรปูแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชงิบูรณาการกับการท างาน (CWIE) 

95.79 

4. คณะมีหลักสูตรที่มีการพัฒนาและปรับปรุงแบบ CWIE 96.84 
5. คณะมีความร่วมมือการพัฒนาและปรับปรุงแบบ CWIE ร่วมกับสถานประกอบการและ         
ผู้ใช้บัณฑิต 

94.74 

6. คณะมีอาจารย์ที่ผ่านการอบรม CWIE และ สหกิจศึกษา 95.79 
7. นักศึกษาของคณะผ่านการอบรมเตรียมความพร้อมด้านทักษะการท างานในศตวรรษที่ 21 97.89 
8. นักศึกษาของคณะผ่านการอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะการท างานร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน เชน่ หลักสูตร 9 พฤติกรรม 9 ความส าเร็จ หลักสูตรพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาต ิ

96.84 

9. หลักสูตรของคณะที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา / CWIE 94.74 
10. นักศึกษาของคณะที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา / CWIE 92.63 
11. อาจารย์นิเทศของคณะที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา / CWIE 95.79 
12. สถานประกอบการของคณะที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา / CWIE 90.53 
13. นักศึกษาของคณะพัฒนาโครงงานคุณภาพสหกิจศึกษา / CWIE ที่เป็นประโยชน์                        
ให้กับสถานประกอบการ 

93.68 

14. นักศึกษาของคณะพัฒนาโครงงานคุณภาพสหกิจศึกษา / CWIE ที่ได้รับรางวัลระดับ
มหาวิทยาลยั / รางวัลระดบัเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง / รางวลัระดับระดบัชาต ิ

92.63 

15. อัตราการได้งานท าของนักศึกษาสหกิจศึกษา / CWIE 90.53 
16. ระดับความพึงพอใจนักศึกษาสหกิจศึกษา / CWIE ของสถานประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต 93.68 
17. มหาวิทยาลัยได้รบัการยกยอ่งจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในระดับเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือ
ตอนล่าง / ระดับชาติ ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานในรูปแบบสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (CWIE) 

100 

ระดับความส าเร็จเฉลี่ยรวม 95.17 
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ข้อเสนอแนะ 

1. มหาวิทยาลัยและคณะควรมีนโยบายและงบประมาณสนับสนุนให้กับหลักสูตรที่ด าเนินการสหกิจ
ศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (CWIE) ให้มากยิ่งขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการด าเนินงาน CWIE 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

2. ศูนย์ ศพศ. เป็นศูนย์ที่ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตอบเป้าประสงค์ของทั้งในระดับคณะ 
หน่วยงาน มหาวิทยาลัย และระดับประเทศ อย่างแท้จริง โดยสามารถดูได้จากความส าเร็จจากการได้รางวัล     
ในระดับเครือข่ายและระดับชาติหลายรางวัลมาตลอดระยะเวลาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งศูนย์ บุคลากรของศูนย์ทั้งใน
ส่วนผู้บริหารและน้องๆ สายสนับสนุนท างานกันอย่างเต็มที่ ถึงจ านวนบุคลากรจะมีไม่มากแต่มีประสิทธิภาพ   
ในการท างานได้อย่างยอดเยี่ยม 

3. ขอให้สหกิจศึกษาเป็นองค์กรแห่งการพัฒนาในทุกมิติยิ่งๆ ขึ้นไป 
4. ศพศ.ถือเป็นหน่วยงานที่ช่วยขับเคลื่อนสหกิจศึกษาและ CWIE ของมหาวิทยาลัย ท าให้คณะ

สามารถพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับแนวนโยบายของกระทรวง อว.และตลาดแรงงานในอนาคต 
 
สรุปผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ

บูรณาการกับการท างานพบว่า ระดับความส าเร็จเฉลี่ยรวมร้อยละ 95.17 อยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนนประเมิน
ความส าเร็จสูงสุด ได้แก่ มหาวิทยาลัยได้รับการยกย่องจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในระดับเครือข่ายสหกิจศึกษา
ภาคเหนือตอนล่าง / ระดับชาติ ในการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานในรูปแบบสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (CWIE) ได้ระดับความส าเร็จร้อยละ 100 อยู่ ในระดับดีมาก             
และค่าคะแนนประเมินความส าเร็จต่ าสุด ได้แก่ สถานประกอบการของคณะที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา 
และ อัตราการได้งานท าของนักศึกษาสหกิจศึกษา / CWIE ไดร้ะดับความส าเร็จร้อยละ 90.53 อยู่ในระดับดี  
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สรุปผลประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน
ปีการศึกษา 2563 ดังตารางดังนี้ 

 
วัตถุประสงค์ของแผนงาน เป้าหมายของแผนงาน ค่าเฉลี่ย 

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
จัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท างาน (CWIE)  

ของมหาวิทยาลัยและสถาน
ประกอบการ 

1. หลักสตูรของคณะที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา / CWIE 94.74 

2. นักศึกษาของคณะที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา / CWIE 92.63 

3. อาจารย์นิเทศของคณะที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา / CWIE 95.79 

4. สถานประกอบการของคณะทีเ่ข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา / CWIE 90.53 

5. นักศึกษาของคณะพัฒนาโครงงานคุณภาพสหกิจศึกษา / CWIE  
ที่เป็นประโยชน์ให้กับสถานประกอบการ 

93.68 

6. นักศึกษาของคณะพัฒนาโครงงานคุณภาพสหกิจศึกษา / CWIE       
ที่ได้รับรางวัลระดับมหาวิทยาลัย / รางวัลระดับเครือข่ายภาคเหนือ
ตอนล่าง / รางวัลระดับระดับชาต ิ

92.63 

7. ระดับความพึงพอใจนักศึกษาสหกิจศึกษา / CWIE ของสถาน
ประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต 

93.68 

ระดับความส าเร็จเฉลี่ย 93.38 
2. เพื่อส่งเสรมิและสนับสนุนการ
พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21    
ของมหาวิทยาลัยและสถาน
ประกอบการ 

1. จ านวนนักศึกษาที่ผ่านการอบรมเตรยีมความพร้อมดา้นทักษะ     
การท างานในศตวรรษท่ี 21 
 

97.89 

3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
ทดสอบมาตรฐานวิชาชีพและ
ทักษะฝีมือแรงงานให้นักศึกษา 

1. จ านวนนักศึกษาท่ีผ่านการอบรมพัฒนาทักษะสมรรถนะการท างาน
ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

96.84 

4. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการ
จัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท างาน (CWIE) 
ตามนโยบายของกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม 

1. คณะมีหลักสตูรที่มีการพัฒนาและปรับปรุงแบบ CWIE 96.84 

2. คณะมีความร่วมมือการพัฒนาและปรับปรุงแบบ CWIE ร่วมกับ
สถานประกอบการและผู้ใช้บัณฑิต 

94.74 

3. คณะมีอาจารย์ที่ผา่นการอบรม CWIE และ สหกจิศึกษา 95.79 

 

ระดับความส าเร็จเฉลี่ย 
 

95.79 

ระดับความส าเร็จเฉลี่ยรวม 95.98 
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สรุปผลประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน
ปีการศึกษา 2563 พบว่า ระดับความส าเร็จเฉลี่ยรวมร้อยละ 95.98 อยู่ในระดับดีมาก ค่าคะแนนประเมิน
ความส าเร็จสูงสุด ได้แก่ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ของมหาวิทยาลัยและ
สถานประกอบการ ได้ระดับความส าเร็จร้อยละ 97.89 อยู่ในระดับดีมาก และค่าคะแนนประเมินความส าเร็จ
ต่ าสุด ได้แก่ เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (CWIE) 
ของมหาวิทยาลัยและสถานประกอบการ ไดร้ะดับความส าเร็จร้อยละ 93.38 อยู่ในระดับดี 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.1-3(1) แบบสอบถามประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา

การกับการท างาน 
5.1-3(2) สรุปผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

กับการท างาน 

 
4. มีการน าผลไปปรับปรุงระบบและกลไกตามข้อ 1  
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีการน าผลไปปรับปรุงระบบและกลไกแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณา

การกับการท างานในรูปแบบสหกิจศึกษา จากข้อมูลผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนและ
ข้อเสนอแนะจากคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้มีการปรับปรุงระบบและกลไกดังนี้ 

1. ปรับระบบและกลไกแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานให้สอดคล้องกับแนว
ทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานของส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในด้านการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาและหลักสูตรสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (CWIE)  

2. ปรับปฏิทินขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา            
ปีการศึกษา 2564  

3. ส่งเสริมและสนับสนุนงบประมาณการขับเคลื่อน CWIE ระดับคณะและหลักสูตรมากขึ้น 
4. จัดโครงการพบปะผู้ประกอบการกับคณะและหลักสูตร เพ่ือสร้างความร่วมมือระดับคณะมากข้ึน 
5. จัดโครงการพบปะผู้ประกอบการกับนักศึกษาเพ่ือจัดหาต าแหน่งงานสหกิจศึกษาและต าแหน่งงาน

หลังจากปฎิบัติงานสหกิจศึกษามากขึ้น 
6. ปรับรูปแบบการเตรียมความพร้อมนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ 
7. จัดโครงการอบรม CWIE ให้กับคณะและหลักสูตรมากขึ้น 
8. ส่งเสริมและสนับสนุนการขยายผลแนวปฏิบัติที่ดีของหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.1-4(1) สรุปผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

กับการท างาน 
5.1-4(2) ปฏิทินขั้นตอนการด าเนินงานส าหรับนักศึกษาสหกิจศึกษาที่ออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา          

ปีการศึกษา 2564 
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5.1-4(3) รูปแบบการเตรียมความพร้อมนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2564 
5.1-4(4) แนวทางการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานของ

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

ปีการศึกษา 2564 
5.1-4(6) บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
5.1-4(7) บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและงานด้านวิชาการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับระบบและกลไกตามข้อ 1 

      มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับระบบและกลไกในการพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการท างาน ได้ถูกขยายผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีการด าเนินงานสหกิจศึกษาและการศึกษา      
เชิงบูรณาการกับการท างานเป็นแบบอย่างท่ีดี (Best Practice) ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยมีนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานในการเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษาโดยได้ท าความร่วมมือกับส านักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ในการร่วมกัน
พัฒนาสมรรถนะการท างานให้กับนักศึกษาและการเตรียมความพร้อมในการท างาน ปี พ.ศ. 2558 ได้ร่วมกัน
พัฒนาหลักสูตรเตรียมความพร้อม 9 พฤติกรรม 9 สู่ความส าเร็จ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ 
การมีระเบียบวินัย ความขยันอดทน ท างานเป็นทีม คิดสร้างสรรค์ ใฝ่เรียนรู้ การประหยัด ความปลอดภัย 
และจิตอาสา มาใช้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้กับนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา  โดยมี
เนื้อหาตรงกับความต้องการที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการในศตวรรษที่ 21 นักศึกษาที่ผ่านการ
อบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ปัจจุบันจัดมาจ านวน 20 รุ่น นักศึกษาทุกคนต้อง
ผ่านการอบรมหลักสูตรนี้ก่อนออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา และได้สนับสนุนให้นักศึกษาสอบมาตรฐานฝีมือ
แรงงานแห่งชาติในสาขาที่เกี่ยวข้องกับอาชีพของตัวเองก่อนออกปฏิบัติงานเพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาสมรรถนะ
การท างานตามมาตรฐานและพร้อมในการปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ ปัจจุบันมหาวิทยาลัยได้รับ
อนุญาตจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงานจัดตั้งศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและศูนย์ประเมิน
ความรู้ความสามารถเพื่อรองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติให้กับนักศึกษาทุกสาขา 
โดยเฉพาะสาขาที่มีกฎหมายบังคับให้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติและประเมินความรู้
ความสามารถก่อนไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและท างาน มีมหาวิทยาลัยขอน าหลักสูตรดังกล่าวไปใช้เตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษา ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏก าแพงเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ    
โดยทุกมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่ได้มาศึกษาดูงานและนักศึกษาได้รับวุฒิบัตร   
จากอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเช่นกัน และได้รับเลือกจากเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือเป็นจุดเด่น
ของเครือข่ายน าเสนอเป็นวีดีทัศน์ในงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการท างาน ครั้งที่ 11 จัดวันที่              
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6 มิถุนายน 2564 เป็นงานเผยแพร่ผลงานระดับชาติจัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรย์ วิจัย 
แ ล ะน วั ต ก ร ร ม  ร่ ว มกั บ เ ค รื อ ข่ า ยพัฒน า ส หกิ จ ศึ ก ษ า อุ ดมศึ กษ า ทั่ ว ป ร ะ เ ทศ  (ลิ ง ค์ ง า น 
http://coop.sut.ac.th/CWIEday2021/vdos.html) 

2. มหาวิทยาลัยมีนโยบายให้พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบ CWIE ได้มีการออกแบบ
หลักสูตรสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานในรูปแบบใหม่ที่ได้ผลดี และถือเป็น
ตัวอย่างของนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน โดยได้ปรับปรุงหลักสูตร     
ในรูปแบบ CWIE ร่วมกับสถานประกอบการตลอดหลักสูตรตามนโยบายการส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (CWIE) ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาเชิงผลลัพธ์ 
(Outcome Based Education : OBE) การจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (CWIE) 
ให้กับหลักสูตรทั้งมหาวิทยาลัย วันที่ 29 พฤศจิกายน 2563  

จากผลการน า เสนอแนวทางการออกแบบหลักสู ตร  CWIE มีหลั กสู ตร  CWIE ที่ ผ่ าน                  
สภามหาวิทยาลัยและผ่านการรับทราบหลักสูตรจาก สป.อว. แล้ว ในปี พ.ศ. 2563 – 2564  จ านวน            
5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หลักสูตรวิศวกรรมโลจิสติกส์ หลักสูตรเทคโนโลยีส ารวจ
และภูมิสารสนเทศ หลักสูตรเศรษฐกิจดิจิทัล หลักสูตรเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพ่ือการออกแบบ หลักสูตร 
CWIE ที่ผ่านสภามหาวิทยาลัยรอการรับทราบหลักสูตรจาก สป.อว. จ านวน 31 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตร
บัญชี หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรทัศนศิลป์ หลักสูตรพัฒนาชุมชน ฯลฯ หลักสูตรที่อยู่ระหว่าง            
การปรับปรุงในรูปแบบ CWIE ในปี พ.ศ. 2564 จ านวน 5 หลักสูตร หลักสูตร CWIE ของมหาวิทยาลัย     
ราชภัฏอุตรดิตถ์ท่ีออกแบบร่วมกับสถานประกอบการเป็นนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการท างานที่ได้มีการออกแบบสมรรถนะการท างานแต่ละชั้นปีร่วมกับสถานประกอบการ  ได้มี
มหาวิทยาลัยจากท่ัวประเทศมาดูงานและเชิญไปเป็นวิทยากรเพ่ือศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีในการออกแบบหลักสูตร 
CWIE และได้ด าเนินการจัดท าหลักสูตร CWIE แล้ว ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จ านวน 2 
หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 5 หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จ านวน 3 
หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จ านวน 20 หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ านวน 10 
หลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จ านวน 5 หลักสูตร เป็นแบบอย่างที่ดีท าให้มหาวิทยาลัยได้รับ
รางวัลสถานศึกษาด าเนินการนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานดีเด่น
ระดับชาติและระดับเครือข่ายประจ าปี พ.ศ.2564 (ปีการศึกษา 2563) จากกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ได้รับรางวัลระดับชาติ        
ในงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการท างาน ครั้งที่ 11 จัดวันที่ 6 มิถุนายน 2564 จัดโดยกระทรวง     
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตรย์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับเครือข่ายพัฒนาสหกิจศึกษาอุดมศึกษา         
ทั่วประเทศ (ลิงค์งาน http://coop.sut.ac.th/CWIEday2021/announce.html)   

3. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาและการ
เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ด้วยสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน      
ได้ถูกขยายผลและก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ปี พ.ศ. 2560 – 2579 ในด้าน              
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การยกระดับคุณภาพการศึกษาในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิต ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ 7 รางวัล และรางวัลระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง 61 
รางวัล รวม 68 รางวัล มีมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศมาดูงานและเชิญไปแลกเปลี่ยนเพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี 
ผลงานในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้รับรางวัลสถานศึกษาด าเนินการนวัตกรรม    
สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานดีเด่นระดับชาติและระดับเครือข่ายประจ าปี พ.ศ. 
2564 (ปีการศึกษา 2563) จากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และระดับ
เครือข่ายภาคเหนือตอนล่าง ได้รับรางวัลระดับชาติในงานวันสหกิจศึกษาบูรณาการกับการท างาน ครั้งที่ 
11 จัดวันที่ 6 มิถุนายน 2564 จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตรย์ วิจัย และนวัตกรรม ร่วมกับ
เครือข่ายสหกิจศึกษาทั่วประเทศ (ลิงค์งาน http://coop.sut.ac.th/CWIEday2021/announce.html) 

สรุปผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการท างานดีเด่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์     
ในระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างและระดับชาติ รวม 68 รางวัล ดังนี้  
      รางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ปีการศึกษา 2556-2563 รวม 7 รางวัล ดังนี้ 
 - สถานศึกษาด าเนินการนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานดีเด่น 
            ระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2564 (ปีการศึกษา 2563) 

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

      รางวัลผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายฯ ปีการศึกษา 2556-2563 รวม 61 รางวัล ดังนี้ 
- สถานศึกษาด าเนินการนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานดีเด่น  
  1 รางวัล 
- สถานศึกษาด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น 2 รางวัล 
- สถานศึกษาด าเนินการสหกิจศึกษาดาวรุ่ง 2 รางวัล 
- ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาในสถานศึกษาดีเด่น 4 รางวัล 
- สถานประกอบการขนาดใหญ่ด าเนินการสหกิจศึกษาดีเด่น 1 รางวัล 
- ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาในสถานประกอบการดีเด่น 4 รางวัล 
- ที่ปรึกษาการท างานในสถานประกอบการดีเด่น 1 รางวัล 
- นักศึกษาสหกิจศึกษานานาชาติดีเด่น 2 รางวัล 
- โครงงานนวัตกรรมสหกิจศึกษาดีเด่น 12 รางวัล 
- โครงงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น 17 รางวัล 
- โครงงานสังคมศาสตร์ มนุษย์ศาสตร์ และการจัดการดีเด่น 15 รางวัล 
 



269 
 

4. แนวปฏิบัติที่ดีรูปแบบการด าเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้รับการเผยแพร่ในเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติ 
Engagement Thailand ครั้งที่ 6 จัดโดยสถาบันคลังสมอง ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
สมาคม Engagement Thailand และได้รับการคัดเลือกให้น าเสนอกรณีศึกษาและตีพิมพ์ในวารสาร EnT 
Digest ฉบับที่ 6 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 และ ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานดีเด่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในวันที่ 26-27 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

5. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และบัณฑิตสหกิจศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยท่ัวประเทศในการน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษา
เชิงบูรณาการกับการท างาน (CWIE) น าเสนอเวทีประชุมวิชาการระดับชาติ SMART GRADUATE จัดโดย 
สป.อว. ในวันที่ 30 มกราคม 2563 โดยมีผู้ร่วมประชุมวิชาการดังกล่าวได้แก่ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง        
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 500 คน ประกอบไปด้วย บุคลากร
จากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเป็นการเผยแพร่       
แนวปฏิบัติที่ดีในเวทีวิชาการระดับชาติสามารถขยายผลและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับมหาวิทยาลัย ต่างๆ          
ได้ศึกษาและเห็นแนวทางการด าเนินงานของหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เพ่ือน าไปใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 
ในรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน ให้เป็นบัณฑิตที่มีความพร้อมในการท างาน     
มีทักษะและสมรรถนะตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ และตลาดแรงงานต่อไป  

 
มหาวิทยาลัยมาศึกษาดูงานและเชิญไปแลกเปลี่ยนเพื่อศึกษาแนวปฏิบัติที่ดี ในปีการศึกษา 2563 

แลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดี CWIE ให้กับมหาวิทยาลัยภายนอก ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2563 
ที ่ เลขที่หนังสือ หัวข้อเรื่อง วันที่ 
1 อว.0643.07/1878 วิทยากรเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ “แนวทางการจัดการ

เรียนการสอนและพัฒนาหลักสูตรสู่สหกิจศึกษา”  
คณะมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา 

16 
มิถุนายน 
2564 

2 อว.1617.4/0131 วิทยากรในโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตบัณฑิต       
เพื่อตอบสนองความต้องการของทั้งผู้เรียนและผู้ใช้บัณฑิต        
ในอนาคตและให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ
สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน CWIE  
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.พิบูลสงคราม 

18 
พฤษภาคม 

2564 

3 อว.0620.20/ว.155 วิทยากรในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ยกระดับคุณภาพการศึกษาด้วยสหกิจศึกษา    
มรภ.เลย  

10 มีนาคม 
2564 
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4 อว.0620.04/108 วิทยากรโครงการย่อยการเผยแพร่และให้ความรู้ด้านการจัด

การศึกษาแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างานส าหรับอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ    
มรภ.เลย 

11-12 
มีนาคม 
2564 

5 อว.0611.19/ว577. วิทยากรโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ CRRU-CWIE 
ทางเลือกใหม่ของการยกระดับนักศึกษา  
มรภ.เชียงราย 

20-21 
กุมภาพันธ์ 

2564 
6 อว.0639.11/ 

ว0352 
วิทยากรในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการปรับปรุงหลักสูตร
ศิลปกรรมศาสตร์บัณฑิต  
มรภ.สงขลา 

11 
กุมภาพันธ์ 

2564 
7 อว.0638/7682 วิทยากรในโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการกับการท างาน  

มรภ.ยะลา 
9-11 

พฤศจิกายน 
2563 

8 อว.0643.19/4096 วิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน  
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

27-28 
พฤศจิกายน 

2563 
9 อว.0620.04/383 วิทยากรในโครงการการพัฒนาบัณฑิตคุณภาพด้วยการจัด

การศึกษาสหกิจศึกษาบูรณาการกับการท างาน  
คณะวิทยาการจัดการ มรภ.เลย 

11-12 
กันยายน 
2563 

10 อว.0621.11/748 วิทยากรในโครงการการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรฐาน
สมรรถนะด้วยการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการท างาน 
มรภ.สกลนคร 

27 
สิงหาคม 
2563 

11 อว.0617/1584 วิทยากรในโครงการยกระดับคุณภาพนักศึกษาสู่บัณฑิตนักปฏิบัติ 
มรภ.พิบูลสงคราม 

20 
กรกฎาคม 

2563 
12 อว.0617.05/309 วิทยากรในโครงการการส่งเสริมการสร้างบัณฑิตให้พร้อมสู่การ

ท างานจริง 
มรภ.พิบูลสงคราม 

22 
กรกฎาคม 

2563 
13 อว.0223.2/ว78 วิทยากรในโครงการประชุมวิชาการเพื่องส่งเสริมการจัดการสหกิจ

ศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน หัวข้อ CWIE 
Showcase 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

30 
มกราคม 
2563 

 



271 
 

มหาวิทยาลัยภายนอกศึกษาดูงานแนวปฏิบัติที่ดี CWIE ประจ าปีการศึกษา พ.ศ. 2563 
ที ่ หน่วยงานภายนอก วันที่ศึกษาดูงาน หัวข้อ 
1 เครือข่ายพัฒนาสหกิจ

ศึกษาอุดมศึกษา
ภาคเหนือตอนล่าง 

3 กุมภาพันธ์ 
2563 

ประชุมการจัดงานสหกิจศึกษาและแลกเปลี่ยนการจัด
การศึกษาแบบบูรณาการกับการท างาน CWIE 

2 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สกลนคร 

15-16 
กรกฎาคม 2563 

หัวข้อการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการท างาน CWIE 
และการแลกเปลี่ยนการด าเนินการจัดตั้งศูนย์สหกิจศึกษา 

3 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สมเด็จพระยา 

26 สิงหาคม 
2563 

หัวข้อการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับการท างาน CWIE 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 5.1-5(1) ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย   
จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีการศึกษา 2556-2563 
 5.1-5(2) ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา ที่ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่าย จัดโดย
มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีการศึกษา 2556-2563 

5.1-5(3) ผลงานนักศึกษาสหกิจศึกษา และมหาวิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาดีเด่น
ระดับชาติ จัดโดย สป.อว. ปีการศึกษา 2556-2563 

5.1-5(4) เว็บไซต์ สป.อว. เผยแพร่ข่าวสารสหกิจศึกษาที่ได้รับรางวัลสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ        
ปีการศึกษา 2563 

5.1-5(5) หนังสือเชิญให้ความรู้ด้าน CWIE ให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ 
5.1-5(6) ประกาศรางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการท างานดีเด่นระดับชาติ พ.ศ. 

2564  
5.1-5(7) เอกสารเผยแพร่ข้อมูลสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการท างานในเวทีประชุมวิชาการ

ระดับชาติ 
5.1-5(8) เอกสารข้อมูลประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประเภท มหาวิทยาลัยด าเนินการ

สหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562  
5.1-5(9) เอกสารข้อมูลประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประเภท ผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษา

ในสถานศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2562  
5.1-5(10) รูปแบบการด าเนินงานสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ การประชุมวิชาการระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 6 
5.1-5(11) เอกสารน าเสนอการจัดสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประชุมวิชาการระดับชาติ SMART GRADUATE จัดโดยส านักงานปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในวันที่ 30 มกราคม 2563 
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5.1-5(12) ภาพการน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดีอาจารย์สารัลย์ กระจง หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 
และนายนรากรณ์ ส่งกิตติโรจน์ บัณฑิตสหกิจศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ประชุมวิชาการระดับชาติ 
SMART GRADUATE จัดโดยส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
ในวันที่ 30 มกราคม 2563 

5.1-5(13) ภาพท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม         
เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานดี เด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถใ์นวันที่ 26-27 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

5.1-5(14) เอกสารข้อมูลประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับชาติ ประเภท มหาวิทยาลัย
ด าเนินการนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการท างานดีเด่นระดับชาติ ประจ าปี พ.ศ. 2564  

5.1-5(15) ภาพการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการท างานให้กับ
มหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วประเทศ 

5.1-5(16) บันทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
5.1-5(17) บันทึกการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาหลักสูตรระดับปริญญาตรีและงานด้าน

วิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
  
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

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

กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3-4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5-6 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

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

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่แผน 
กลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีการทบทวนและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยตามแนว
ทางการประเมินการก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ ของคณะท างานขับเคลื่อนและติดตาม
นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ด้านคุณภาพ
อุดมศึกษา) และ คณะอนุกรรมการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เชิงยุทธศาสตร์และคุณลักษณะเฉพาะกลุ่ม 
(Strategic Profile & Strategic Attributes) โดยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประเมินและพบว่า มีผลการ
ประเมินดังต่อไปนี้  

กลุ่ มที่  1 พัฒนาการวิจัยระดับแนวหน้าของโลก (Global and Frontier Research) พบว่ า 
มหาวิทยาลัยมีค่าคะแนนของผลการประเมินอยู่ในระดับต่ า ทั้งในด้านศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา 
Potential และด้านผลการด า เนินงานของสถาบัน อุดมศึกษา Performance  (Low Potential Low 
Performance)   

กลุ่มที่ 2 พัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างวัตกรรม (Technology and Innovation) พบว่า  
มหาวิทยาลัยมีค่าคะแนนของผลการประเมิน ในด้านศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา (Potential) อยู่ใน
ระดับสูง แต่ด้านผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) ประเมินอยู่ในระดับต่ า    

 (High Potential Low Performance)   
กลุ่มที่ 3 พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน (Area-Based and Community) พบว่า มหาวิทยาลัย  

มีค่าคะแนนของผลการประเมินอยู่ในระดับสูงทั้งในด้านศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา Potential และด้าน
ผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา Performance (High Potential High Performance)   

กลุ่มที่ 4 ผลิตและพัฒนาบุคลากรวิชาชีพหรือสาขาจ าเพาะ (Development of Professionals and 
Specialists) พบว่า มหาวิทยาลัยมีค่าคะแนนของผลการประเมิน ในด้านศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา 
(Potential) อยู่ในระดับสูง  แต่ด้านผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance) ประเมินอยู่ใน
ระดับต่ า (High Potential Low Performance)   

ดังนั้นจากผลการประเมินตนเองในข้างต้น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จึงก าหนดกลุ่มยุทธศาสตร์ 
เป็นกลุ่มที่ 3 พัฒนาชุมชนท้องถิ่นหรือชุมชนอ่ืน (Area-Based and Community)  

เนื่องจากมีผลการประเมินดีที่สุดมีความพร้อมทั้ง ในด้านศักยภาพของสถาบันอุดมศึกษา Potential   
เช่น ในด้านหลักสูตร ที่มีสัดส่วนจ านวนหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชนมากถึง    
ร้อยละ 100 ของหลักสูตรทั้งหมด ด้านการวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาในพ้ืนที่ ที่มีสัดส่วนของ
ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมสามารถแก้ไขปจญหาของชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ต่อผลงานทางวิชาการมากถึง
ร้อยละ 100 ของผลงานทั้งหมด ด้านการมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชนที่สัดส่วนจ านวนหลักสูตรที่เปิดโอกาส
ให้ชุมชน ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงานในพ้ืนที่ ได้มีโอกาสการก าหนดทิศทางการด าเนินงาน 
ในการสอน การบริหาร เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถาบันอุดมศึกษา    
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ในพ้ืนที่ภูมิภาคที่สามารถน าไปสู่การพัฒนาสังคมและชุมชนในพ้ืนที่ภูมิภาค มากถึงร้อยละ 100 ของหลักสูตร
ทั้งหมด สัดส่วนจ านวนเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ รวมถึงเงินที่มาจาก
การบริจาคของชุมชนในพ้ืนที่เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าสถาบันอุดมศึกษาได้มุ่งจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประโยชน์
สูงสุดจากแหล่งสนับสนุนด้านงบประมาณเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ มากถึงร้อยละ 66.86 
จากงบด าเนินการทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 

และในด้านผลการด าเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา (Performance)  เช่น ในด้านการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ 
ที่มีสัดส่วนจ านวนโครงการบริการวิชาการหรือโครงการเพ่ือพัฒนาเชิงพ้ืนที่ของสถาบันอุดมศึกษาในการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี รวมถึงการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมและภูมิปจญญาของท้องถิ่น 
เพ่ือแก้ไข ลดปจญหาและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ท้องถิ่นและภูมิภาค มากถึงร้อยละ 100 ของกิจกรรม/
โครงการทั้งหมด ในด้านการมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พ้ืนที่ หรือภูมิภาคที่มีสัดส่วน
โครงการหรือกิจกรรมโดยการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน หรือหน่วยงานใน พ้ืนที่ สะท้อนการมีส่วนร่วม      
เพ่ือแก้ไข/ลดปจญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม มากถึงร้อยละ 100 ของกิจกรรม/โครงการทั้งหมด   
ในด้าน ร้อยละการได้งานในพ้ืนที่หรือประกอบอาชีพหลังส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี ในพ้ืนที่        
ที่สถาบันอุดมศึกษาได้รับผิดชอบดูแล มีสัดส่วนเป็นร้อยละ 43.89 จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด 

และตามกรอบการประเมินดังกล่าวมหาวิทยาลัยได้ท าการวิเคราะห์ตนเองด้วยเทคนิค SWOT พบว่า 
มหาวิทยาลัยมีจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้  

จุดแข็ง (S : Strength)  
  1.  บุคลากรมีความเชี่ยวชาญที่หลากหลายโดยเฉพาะ มีประสบการณ์การท างานแบบบูรณา

การพันธกิจและศาสตร์หลายสาขาเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
  2.  การผลิตบัณฑิตครูมีคุณภาพและเป็นอัตลักษณ์เป็นที่ยอมรับมาเป็นระยะเวลานาน ได้รับ

ความไว้วางใจจากผู้ปกครองอย่างต่อเนื่อง 
  3.  หลักสูตรได้รับการพัฒนาให้มีความหลากหลายและทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑิต ซึ่งจัดการเรียนการสอนระบบสหกิจเป็นที่ยอมรับระดับประเทศ 
  4.  งานวิจัยพัฒนาองค์ความรู้ สร้างนวัตกรรมและงานพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือใช้ประโยชน์       

ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเป็นที่ยอมรับและไว้วางใจจากแหล่งทุน  หน่วยงานจังหวัดและชุมชน 
  5.  มีงบประมาณสนับสนุนภารกิจตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น

ในพ้ืนทีค่วามรับผิดชอบจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน   
   6.  มีเครือข่ายความร่วมมือทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรท้องถิ่นและประชาชนที่เข้มแข็ง  

ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
  7.  เป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในจังหวัดอุตรดิตถ์และตั้ งอยู่กลางเมือง มีพ้ืนที่กว้าง อาคาร

สถานที่สะดวกต่อการประสานงานการให้บริหารแก่หน่วยงาน องค์กรและชุมชนในพ้ืนที่ 
  8.  โครงสร้างของหน่วยงานภายในไม่ซับซ้อน ท าให้สามารถบูรณาการการท างานได้          

ทุกศาสตร์ทุกคณะ เน้นการท างานเป็นทีมและยืดหยุ่น มีวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติที่ดีต่อการท างาน      
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นที่ชัดเจน 
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  9.  เป็นมหาวิทยาลัยที่มีอายุถึง 84 ปี ท าให้เป็นที่รู้จักของคนท่ัวไปและศิษย์เก่า 
จุดอ่อน (W : Weaknesses)   
  1.  จ านวนนักศึกษาท่ีลดลงอย่างต่อเนื่องจากปี 2561 – 2563  
  2.  อัตราส่วนของอาจารย์ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ : รองศาสตราจารย์ : ศาสตราจารย์   
เป็น  312 : 87 : 10 : 0 ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.)  
  3.  ระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารตามยุทธศาสตร์ งบประมาณบุคลากร หลักสูตร  
นักศึกษาและศิษย์เก่า การจัดการเรียนการสอน การวิจัยและงานพันธกิจสัมพันธ์ยังไม่สามารถเชื่อมโยงที่จะ
น ามาใช้วางแผนและการตัดสินใจได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
  4.  การจัดการเรียนการสอนแบบอิงสมรรถนะและให้เหมาะสมกับวิถีชีวิตปกติใหม่  
(New normal) ยังไม่ครอบคลุมทุกหลักสูตร  
  5.  การวางแผนจัดหารายได้จากทรัพยากรบุคคลและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยยังไม่เป็น
รูปธรรมที่ชัดเจน 
  6.  ระบบและกลไกการพัฒนา การพัฒนาศักยภาพ ความสามารถของบุคลากรตามความ
ต้องการ จุดเด่น ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ (Re-skill, Up-skill, New-skill) ไม่ชัดเจน 
  7. งบประมาณในภาพรวมไม่เพียงพอต่อการพัฒนาห้องเรียนให้เป็น Smart Classroom  
และใช้ในการปฏิบัติภารกิจให้สมบูรณ์เต็มที่  
โอกาส (O : Opportunities)  
  1.  การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาเทคโนโลยียุคดิจิทัลท าให้คนรุ่นใหม่ใช้เทคโนโลยีเข้าถึง
การศึกษาได้ทุกที่ทุกเวลาตามความต้องการและราคาไม่แพง  เป็นโอกาสที่มหาวิทยาลัยสามารถปรับพัฒนา
หลักสูตรและจัดการเรียนการสอนได้หลากหลายรูปแบบ   
  2.  สถานการณ์โควิด-19 ท าให้เกิดวิถีชีวิตใหม่ (New normal) ท าให้บุคลากรปฏิบัติงาน
รูปแบบใหม่ การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online) และในสถานที่ตั้ง (Onsite) ถูกพัฒนาได้     
อย่างรวดเร็วและเพ่ิมประสิทธิภาพสูงขึ้น 
  3.  การที่จังหวัดอุตรดิตถ์เข้าสู่สังคมผู้สูงวัยท าให้มหาวิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตรตามความ
ต้องการของสังคมผู้สูงวัยได้อย่างหลากหลาย 
  4.  พระบรมราโชบายจากในหลวงรัชกาลที่ 10 ท าให้เกิดพลังความร่วมมือของบุคลากร  
หน่วยงานระดับกระทรวง  จังหวัดและองค์กรท้องถิ่นในการจัดการศึกษาและพัฒนาท้องถิ่น 
  5.  ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579) มีความชัดเจนเป็น
ทิศทางให้มหาวิทยาลัยปฏิบัติภารกิจเพ่ือการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา  
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ชัดเจนมากข้ึน 
  6.  นโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมที่ก าหนดให้
มหาวิทยาลัยราชภัฏอยู่ ในกลุ่ม “มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ ” นโยบาย “พลิกโฉม
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มหาวิทยาลัย” นโยบาย “การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ท าให้มหาวิทยาลัยเกิดช่องทางการขอรับงบประมาณ
สนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยได้มากยิ่งขึ้น 
  7.  เครือข่ายความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาระดับชาติและนานาชาติพร้อมสร้างความ
ร่วมมือด้านการจัดการศึกษา วิจัย พัฒนานวัตกรรมและหลักสูตร 
  8.  เครือข่ายผู้ประกอบการ ศิษย์เก่า หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและชุมชนในจังหวัด
อุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน ที่ร่วมกันพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นมายาวนานเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งเป็น
ต้นแบบและพร้อมร่วมขยายผลไปในพ้ืนที่อ่ืน  
ภัยคุกคาม (T : Threats)  
  1.  แนวโน้มการได้รับงบประมาณแผ่นดินที่ลดลงไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจให้เกิด
ประสิทธิผลอย่างเต็มท่ี 
  2.  โครงสร้างของประชากรที่เปลี่ยนแปลงส่งผลท าให้การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 
  3.  สถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ท าให้ประเทศไทยและ 
ทั่วโลกมีเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอย่างต่อเนื่อง มีคนตกงานและว่างงานจ านวนมาก ครอบครัวที่อยู่ในจังหวัด
ภูมิภาคไม่สามารถส่งบุตรหลานเข้าศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นได้ 
  4.  มหาวิทยาลัยใหญ่และมีชื่อเสียงมีนโยบายรับนักศึกษาแบบไม่จ ากัด ส่งผลกระทบ 
ต่อจ านวนนักศกึษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
  5.  ความสนใจของนักเรียน ผู้ปกครอง และผู้ประกอบการในหลักสูตรเดิมๆ และการให้
ความส าคัญกับใบปริญญาลดลง เน้นความส าคัญต่อทักษะใหม่ ๆ ที่จบแล้วพร้อมท างานได้ทันที 
  6.  รูปแบบการศึกษารูปแบบการท างานเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีที่เข้ามา disruption 
มหาวิทยาลัย ส่งผลกระทบต่อการปรับตัวด้านการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยโดยตรง 

7.  ความจ าเป็นในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาการเรียนการสอนรูปแบบใหม่
แบบผสมผสาน (Online & Onsite) ที่ต้องลงทุนสูง ท าให้ส่งผลกระทบต่องบประมาณในภารกิจด้านอ่ืนของ
มหาวิทยาลัย 

 
ส่งผลให้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ก าหนด ทิศทางในการพัฒนามหาวิทยาลัยได้ก าหนด 

วิสัยทัศน์ “มหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ สร้างคุณค่าเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
โดยมหาวิทยาลัยได้ พัฒนาแผนยุทธศาสตร์ไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงิน โดยการจัดท ากรอบ

งบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณ จึงมีหลักการในการจัดสรร
งบประมาณ ลงสู่หน่วยงานดังต่อไปนี้ 

1. หลักการ   
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ประกอบด้วย 
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 1.1 งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย (งบแผ่นดิน) จ านวน  522,756,400 บาท 

 1.2 เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จ านวน 147,972,000 บาท น ามาจัดสรร 118,377,500 
บาท ซึ่งประกอบด้วย 

 1) เงินบ ารุงการศึกษานักศึกษาภาคปกติ  จ านวน 95,885,800 บาท จัดสรรร้อยละ 80    
เป็นเงิน 76,708,600 บาท 

 2) เงินโครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน  8,101,700 บาท จัดสรรร้อยละ 80 
เป็นเงิน 6,481,300 บาท 

 3) เงินโครงการจัดการศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ  จ านวน 1,896,000 บาท จัดสรรร้อยละ 80  
เป็นเงิน 1,516,800 บาท 

 4) เงินโครงการจัดการศึกษาโรงเรียนสาธิต  จ านวน  28,728,000 บาท จัดสรรร้อยละ 80 
เป็นเงิน  22,982,400  บาท 

 5) เงินรายได้ อ่ืนๆ เช่น ดอกเบี้ยเงินฝากฯ รายรับหอพัก รายได้ เบ็ดเตล็ด จ านวน 
13,360,500 บาท จัดสรรร้อยละ 80 เป็นเงิน 10,688,400 บาท 

จัดสรรในปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 เป็นเงิน 641,133,900 บาท ซึ่งยอดจัดสรรลดลง         
จากปีงบประมาณ รายจ่าย  พ.ศ. 2563 จ านวน 89,319,000 บาท (ปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 จัดสรร 
730,452,900 บาท) คิดเป็นร้อยละ 12.23   

แนวทางการจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2564 นี้ เป็นไปตามกรอบทิศทาง
และนโยบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ปี พ.ศ. 2560-2579 ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 ( พ.ศ. 2560 - 
2564) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

2. แนวทางการประมาณการรายรับ   
2.1 งบประมาณแผ่นดิน ตามที่ได้รับจัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 
2.2 เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้การประมาณการรายรับเงินรายได้ ประจ าปีงบประมาณ     

พ.ศ. 2564 มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดและเพ่ือป้องกันความผิดพลาดอันอาจเกิดขึ้นจากจ านวนนักศึกษา    
ที่เปลี่ยนแปลง มหาวิทยาลัยจึงใช้จ านวนนักศึกษาของการจัดการศึกษาแต่ละประเภทที่ลงทะเบียนในภาค
เรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เป็นฐานในการค านวณเงินรายได้โดยยึดอัตราค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามประกาศ
มหาวิทยาลัยที่เก่ียวข้องทั้งหมด   

3. แนวทางการจัดสรรงบประมาณ   
การจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามระเบียบ และ ตามกรอบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

ดังนี้  
3.1 จัดสรรตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารงบประมาณการเงินและ

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ.2563 
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3.2 จัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายที่จ าเป็น  โดยพิจารณาจัดสรรเป็นรายการงบพัฒนายุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏอุตรดิตถ์ (รายจ่ายส่วนกลางของมหาวิทยาลัย) 

3.3 จัดสรรงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็นยุทธศาสตร์  ของแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์โดยให้หน่วยงานเสนองาน/โครงการ ส าหรับด าเนินงานตามพันธกิจของ
หน่วยงานที่สอดคล้องกับ แผนยุทธศาสตร์ และระบบประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย              
ตามเป้าประสงค์กลยุทธ์ มาตรการตัวชี้วัดความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

โดยจากหลักการตามกลยุทธ์ทางการเงินในการจัดสรรรงบประมาณดังกล่าวถูกถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี พ.ศ.2564 ดังต่อไปนี้  

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์จึงได้จัดท าแผนปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดท าแผนปฏิบัติ
ราชการของมหาวิทยาลัยเป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) และ
สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2579) มีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้
 เป้าหมายระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) มหาวิทยาลัยสานพลังประชารัฐสู่สังคมคุณภาพ   

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 พันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่น     
 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตครูและบัณฑิตดีมีคุณภาพ      
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับคุณภาพการศึกษา      
 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ      
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เป็นไปตามระเบียบ และตามกรอบ

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดังนี้        
 1. จัดสรรตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารงบประมาณการเงิน

และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563         
 2. จัดสรรงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์ 4 ประเด็น ของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564)   
จ าแนกตามยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้     
 พันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 340,323,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.08  
 ผลิตครูและบัณฑิตดีมีคุณภาพ จ านวน 162,296,900 บาท คิดเป็นร้อยละ 25.31  

ยกระดับคุณภาพการศึกษา จ านวน 87,688,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.68   
 พัฒนาระบบบริหารจัดการ จ านวน 50,825,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.93  
ประมาณการรายจ่ายจ าแนกตามรายการหลัก ดังนี้       
 จัดการศึกษา จ านวน 65,035,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 10.14    

สนับสนุนจัดการศึกษา จ านวน 31,002,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.84   
รายจ่ายบุคลากร จ านวน 321,799,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.19    



280 
 

งบพัฒนายุทธศาสตร์ จ านวน 40,342,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.29   
      
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.2-1(1) ผลการประเมินจากระบบการประเมินตนเองและการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา               

เชิงยุทธศาสตร์ (Thai University Strategic Classification and Self-Assessment System - UCLAS) 
5.2-1(2) แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ปีงบประมาณ     

พ.ศ.2565-2569 
5.2-1(3) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-

2564)  
5.2-1(4) เอกสารการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
2. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบ 

ไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์  บุคลากร          
การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ด าเนินการก ากับ ติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการ
วิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต และการประเมินความคุ้มค่าในการบริหารจัดการหลักสูตร ซึ่งได้ด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยผู้บริหารที่ก ากับดูแล 
ตัวแทนจากคณะ ตัวแทนจากกองนโยบายและแผน และหัวหน้างานคลัง ร่วมกันก าหนดเกณฑ์ในการปจนส่วน
งบประมาณค่าใช่จ่ายต่างๆ เข้าสู่กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง และปจนส่วนเข้าสู่ผลผลิต เพ่ือน าไปใช้ในการ
ค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต  

ขั้นตอนในการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประกอบด้วย 
 1. การวิเคราะห์ผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง และกิจกรรมสนับสนุน แล้วระบุผลผลิต     

กิจกรรมหลัก กิจกรรมรอง กิจกรรมสนับสนุนที่ต้องค านวณค่าใช้จ่าย  
2. กระจายเงินงบประมาณค่าใช้จ่ายทั้งเงินงบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ ค่าเสื่อมราคา

ทุกงบรายจ่าย จากหน่วยงานสนับสนุน หน่วยงานรองไปสู่หน่วยงานหลัก และกิจกรรมหลักลงสู่ผลผลิต  
3. รวบรวมต้นทุนรวมในแต่ละกิจกรรมตามกลุ่มผลผลิต จ าแนกเป็นกิจกรรมการจัดการเรียนการสอน 

ผลผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาในแต่ละด้าน ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก กิจกรรมการให้บริการ
วิชาการ ผลผลิตผลงานการให้บริการวิชาการ  

โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีผลการค านวณต้นทุนรวมระดับหลักสูตร ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 เพ่ือให้แต่ละคณะน าไปหารจ านวนนักศึกษาในแต่ละหลักสูตรเพ่ือให้ได้ต้นทุนต่อหน่วยของแต่ละ
หลักสูตรเอง โดยแต่ละหลักสูตรมีต้นทุนระดับหลักสูตร (ท่ียังไม่ได้น าไปหารจ านวนนักศึกษา) ดังต่อไปนี้ 
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ที่ หลักสูตร คณะ 
 ต้นทุนรวม  

 A  

    
คณะ
เกษตรศาสตร์ 

    22,760,586  

1 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์
คณะ
เกษตรศาสตร ์

      17,156,930  

2 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
คณะ
เกษตรศาสตร ์

       5,603,656  

    คณะครุศาสตร์     93,706,312  

3 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะครุศาสตร ์        3,009,144  

4 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร ์        7,974,407  

5 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ คณะครุศาสตร ์           762,535  

6 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร ์        7,443,795  

7 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ คณะครุศาสตร ์        6,131,907  

8 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาจิตวิทยาแนะแนวและบรรณารกัษศาสตร์ คณะครุศาสตร ์        1,306,032  

9 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาและคอมพวิเตอร ์ คณะครุศาสตร ์           996,801  

10 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร ์           931,206  

11 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาพลศึกษา คณะครุศาสตร ์        1,727,710  

12 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ คณะครุศาสตร ์        2,027,570  

13 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร ์        9,711,488  

14 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร ์        7,603,096  

15 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ คณะครุศาสตร ์        5,185,473  

16 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร ์        8,259,040  

17 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร ์       11,632,467  

18 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาอุตสาหกรรมศลิป์ คณะครุศาสตร ์           281,119  

19 หลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา (ปริญญาโท) คณะครุศาสตร ์        4,685,316  

20 หลักสตูรครุศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน (ปรญิญาโท) คณะครุศาสตร ์        4,685,316  

21 
หลักสตูรครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินเพื่อพัฒนาการศึกษา 
(ปริญญาเอก) 

คณะครุศาสตร ์        4,685,316  

22 หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร ์        4,666,574  

    
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

    54,730,919  

23 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภณัฑ ์
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

       4,931,256  
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ที่ หลักสูตร คณะ 
 ต้นทุนรวม  

 A  

24 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า 
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

       9,276,891  

25 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีส ารวจและภูมสิารสนเทศ 
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

       4,843,686  

26 หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

      11,799,986  

27 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการพลงังาน 
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

       1,171,242  

28 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร ์
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

       7,771,791  

29 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

       3,590,348  

30 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส ์
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

       5,598,973  

31 หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกสอ์ัจฉริยะ 
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

       3,010,201  

32 
หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 

(ปริญญาโท) 
คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

       2,736,546  

    

คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

  109,976,288  

33 หลักสตูรนิตศิาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

      13,582,072  

34 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

      20,488,582  

35 หลักสตูรศลิปบณัฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม 
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

       4,223,089  

36 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

       5,520,810  

37 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

      15,880,576  

38 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาดนตรี 
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

       4,838,957  

39 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาไทย 
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

       8,457,177  
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ที่ หลักสูตร คณะ 
 ต้นทุนรวม  

 A  

40 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

      15,055,754  

41 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

      17,959,128  

42 หลักสตูรศลิปบณัฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป ์
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

       1,308,718  

43  หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม 
คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

          857,815  

44 
หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ   

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์

       1,803,611  

    
คณะวิทยาการ
จัดการ 

    82,287,129  

45 หลักสตูรนิเทศศาสตรบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
คณะวิทยาการ
จัดการ 

      10,613,864  

46 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
คณะวิทยาการ
จัดการ 

      17,896,275  

47 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการการจัดการธุรกิจสมยัใหม่ 
คณะวิทยาการ
จัดการ 

       5,149,999  

48 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธรุกิจบริการ 
คณะวิทยาการ
จัดการ 

      11,255,704  

49 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 
คณะวิทยาการ
จัดการ 

       7,725,586  

50 หลักสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
คณะวิทยาการ
จัดการ 

       2,261,721  

51 หลักสตูรบญัชีบัณฑติ สาขาวิชาบญัชี 
คณะวิทยาการ
จัดการ 

      19,155,268  

52 หลักสตูรบริหารธรุกิจมหาบณัฑติ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ (ปรญิญาโท) 
คณะวิทยาการ
จัดการ 

       4,114,356  

53 หลักสตูรบญัชีบัณฑติ สาขาวิชาบญัชี (ปริญญาโท) 
คณะวิทยาการ
จัดการ 

       4,114,356  

    
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

  116,465,241  

54 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

       4,076,283  

55 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเคม ี
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

          955,015  
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ที่ หลักสูตร คณะ 
 ต้นทุนรวม  

 A  

56 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

       6,312,416  

57 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

       3,272,673  

58 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

      36,663,258  

59 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา 
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

      12,694,711  

60 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

       9,189,108  

61 หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ 
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

       5,671,857  

62 หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

      20,171,780  

63 
หลักสตูรสาธารณสุขศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ปริญญา
โท) 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

       5,823,262  

64 
หลักสตูรวิทยาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ปรญิญาโท) 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

       5,823,262  

65 
หลักสตูรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม (ปรญิญาเอก) 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

       5,811,616  

    
วิทยาลัย
นานาชาติ 

    28,992,519  

66 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาต ิ       15,986,475  

67 หลักสตูรศลิปศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาต ิ       13,006,044  

    วิทยาลัยน่าน     16,323,420  

68 หลักสตูรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ วิทยาลัยน่าน        5,860,108  

69 หลักสตูรบริหารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกจิ วิทยาลัยน่าน       10,463,312  

  รวมทั้งหมด 525,242,415  

 
 จากการด าเนินงานภายใต้กรอบต้นทุนในข้างต้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กองนโยบายและแผน 
ส านักงานอธิการบดี ด าเนินการประเมินประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณของหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเพ่ือน าข้อมูลมาปรับปรุงกระบวนการจัดสรรงบประมาณของมหาวิทยาลัย โดยในการประเมินใช้
แนวคิดการประเมินประสิทธิภาพ 3 E ของส านักงบประมาณ คือ Economy คุ้มค่าและประหยัด  Efficiency 
ประสิทธิภาพ และ Effectiveness ประสิทธิผล โดยมีมุมมองในการประเมินใน 4 มิติเพ่ือให้เกิดความสมดุลใน
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การประเมินได้แก่ 1) มิติประสิทธิผลในการด าเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์และตามแผนปฏิบัติราชการ   
2) มิติความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 3) มิติ
ประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ และ 4) มิติความคุ้มค่าในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา  
โดยมีผลการประเมินดังต่อไปนี้ 

1.มิติประสิทธิผลในการด าเนินงานตามโครงการยุทธศาสตร์และตามแผนปฏิบัติราชการ 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีประสิทธิผลการด าเนินงานใน 3 ลักษณะ ได้แก่ ผลการด าเนินงาน
โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ผลการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี และผลการด าเนินงานตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 
2019   
 1.1 ด้านผลการด าเนินงานโครงการตามยุทธศาสตร์มีผลการด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยมีผลการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ทั้งสิ้น 162 โครงการ ซึ่งด าเนินการในพื้นที่ 3 จังหวัดได้แก่ จังหวัดอุตรดิตถ์ 
จังหวัดแพร่และจังหวัดน่าน โดยจ าแนกโครงการตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาดังนี้ 

1) ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 110 โครงการ   
2) ยุทธศาสตร์ผลิตครูและบัณฑิตดีมีคุณภาพ และยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการศึกษา จ านวน 

46 โครงการ  
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบบริหารจัดการ จ านวน 6 โครงการ  

 โดยผลลัพธ์ของการด าเนินงานของโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 พบว่าส่วนใหญ่มีผลการ
ด าเนินงานที่ตอบสนองเป้าหมายด้านการยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่นจ านวน
ทั้งสิ้น 110 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 67.90 ของโครงการทั้งหมด ด าเนินการในรูปแบบอาสาประชารัฐ โดยมี
นักศึกษาเป็นผู้ด าเนินโครงการ อาจารย์เป็นที่ปรึกษาโครงการ และมีประชาชนในพ้ืนที่ด าเนินการเป็นผู้ร่วม
ด าเนินการ ซึ่งส่งผลให้เกิดการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนจ านวน 30 ผลิตภัณฑ์ บูรณาการการจัดการเรียน     
การสอนจ านวน 60 รายวิชา พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชุมชนฐานราก จ านวนกว่า 300 ครัวเรือน ในพ้ืนที่
จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน ด้วยการพัฒนาทักษะอาชีพ ส่งเสริมการลดต้นทุนการและเพ่ิม
มูลค่าผลิตภัณฑ์ ส่งผลให้ร้อยละ 60 ของกลุ่มเป้าหมายมีรายได้สูงขึ้นร้อยละ 10-15 อีกทั้งยังสามารถลด
รายจ่ายในการด ารงชีวิตได้และยังส่งผลให้เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีขึ้นอีกด้วย  รองลงมา
เป็นโครงการที่ตอบสนองเป้าหมาย ด้านพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษา ให้ได้รับการเสริมสมรรถนะ
หลักตามความต้องการของตลาดแรงงาน พัฒนานักศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้ได้รับการเสริมสมรรถนะหลักที่
สอดคล้องกับรายวิชาของหลักสูตร และมีคุณลักษณะเป็นไปตามอัตลักษณ์ของหน่วยงาน และมีคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ 4 ประการ คือ 1) มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง 2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็ง 3) มีงานท า มีอาชีพ 
4) เป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย จ านวนทั้งสิ้น  46 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 27.77 ของโครงการทั้งหมด         
ซึ่งส่งผลให้เกิดการเสริมสมรรถนะหลักของนักศึกษาที่สอดคล้องกับรายวิชา และเป็นไปตามอัตลักษณะของ
มหาวิทยาลัย มีนักศึกษาได้รับการพัฒนาจากโครงการกว่า 1,451 คน โดยเพ่ิมทักษะด้านวิชาชีพ ทักษะ
วิชาการ ในด้านต่างๆ ได้แก่ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ด้านการสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนทักษะด้านดิจิตอล   
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ทักษะด้านการเสริมสร้างความสามารถด้านกีฬา และทักษะการท างานเป็นทีม การเป็นผู้น า หรือความคิด
สร้างสรรค์   
 และโครงการที่ตอบสนองเป้าหมาย ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ให้มหาวิทยาลัยมีระบบ
บริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ และคล่องตัวมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล ความพร้อมและสามารถปรับตั ว
อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล และลดต้นทุนด้านพลังงานของหน่วยงาน จ านวน 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
3.70 ของโครงการทั้งหมด ส่งผลให้เกิดการจัดการความรู้และอนุรักษ์พลังงานภายในมหาวิทยาลัย มีมาตรการ
ลดต้นทุนในการใช้พลังงาน และอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยในรูปแบบต่างๆ          
เกิดการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนในการส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น 
 1.2  ด้านผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปี   

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณในการด าเนินงาน จ าแนกเป็นงบประมาณ
แผ่ นดิ น  603,987,100 บ าท  และ เ งิ น ร า ย ได้  129,315,720 บ าท  ร วมทั้ ง สิ้ น  733,302,820 บ าท                    
จากงบประมาณดังกล่าว มีการผลด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
 มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนการสอนทั้งสิ้น 69 หลักสูตร จัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษาท้ังสิ้น
จ านวน 8,094 คน และมีผู้ส าเร็จการศึกษาจ านวน 1,914 คน โดยมีผลการส ารวจผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท า
ปีการศึกษา 2561 พบว่าบัณฑิตที่จบการศึกษามีงานท าทุกคณะเฉลี่ยร้อยละ 74.55 (รายงานจ านวนและ      
ร้อยละของผู้ส าเร็จการศึกษาที่มีงานท า ปีการศึกษา 2561 จ าแนกตามสถานะภาพการท างาน , ผู้ตอบ
แบบสอบถามคิดเป็นร้อยละ 79.17 ของผู้ส าเร็จการศึกษาท้ังหมด) 
             ในด้านการวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยมีนวัตกรรมการบริหารจัดการงานวิจัยแบบบูรณา
การเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ โดยมีสถาบันวิจัยและพัฒนา และหน่วยจัดการงานวิจัยระดับคณะ/หน่วยงาน ที่ท าหน้าที่
เชื่อมข้อมูลสถานการณ์ปจญหาจากพ้ืนที่เพ่ือการวิจัยของบุคลากรในหน่วยงานโดยหน่วยจัดการงานวิจัยจะเป็น
กลไกที่ช่วยเรื่องฐานข้อมูลงานวิจัยและงานบริการวิชาการ รวมทั้งเป็นกลไกในการพัฒนานักวิจัย ในการเป็น
มหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม และร่วมออกแบบระบบกลไกของหน่วยงานร่วมกับมหาวิทยาลัยเพ่ือให้
เกิดการการบูรณาการการเรียนการสอน งานบริการวิชาการ และงานวิจัยเข้าด้วยกัน มีผลงานวิจัยที่โดดเด่น 
เช่น นวัตกรรมชุดกับดักแมลงศัตรูพืชในสวนทุเรียน ป้องกันก าจัดด้วยกลวิธีกับดักแสงไฟ ลดแพร่ระบาดของ
แมลงศัตรูพืชในสวนทุเรียน นวัตกรรมปรับปรุงบ ารุงดินด้วยถ่านชีวภาพ โดยน าวัสดุอินทรีย์เหลือทิ้งในท้องถิ่น
มาเพ่ิมมูลค้าของการเป็นวัสดุปรับปรุงบ ารุงดิน การดูดยึด/กักเก็บน้ าและธาตุอาหารพืช และปรับสภาพความ
เป็นกรดของดินในพ้ืนที่เพาะปลูก นวัตกรรมการพัฒนาสับปะรดห้วยมุ่นแบบครบวงจร ด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประกอบด้วย (1) หมู่บ้านถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปและการเพิ่มมูลค่าสับปะรด
ห้วยมุ่น (2) การอบรมการตรวจวิเคราะห์ดินเพ่ือพัฒนาคุณภาพผลผลิตสับปะรดห้วยมุ่น (3) การชักน าการออก
ดอกส าหรับผลิตสับปะรดห้วยมุ่นนอกฤดู (4) นวัตกรรมเครื่องคัดแยกหน่อพันธ์สับปะรดห้วยมุ่นอัตโนมัติ (5) 
ระบบสารสนเทศทวนสอบคุณภาพสินค้าสับปะรดห้วยมุ่น เป้าหมายร่วมกันที่จะตอบสนองกับนโยบายของ
รัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากด้วยปจญญา เพ่ือให้คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิมมากข้ึนจากการเพ่ิมมูลค่า
ของทรัพยากรในชุมชนทุกมิติ มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด ารงชีวิตอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 
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 1.3 ด้านผลการด าเนินงานตามสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019   
 ด้านการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  
ที่ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศและทั่วโลก และได้ส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของนักศึกษา บุคลากร และ
ประชาชนทั่วไปทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น 
ได้ตระหนักถึงผลกระทบที่นักศึกษา บุคลากรและประชาชนได้รับ จึงก าหนดมาตรการการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบ เช่น ให้ความช่วยเหลือนักศึกษา ในด้ านการลดค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่อนผันการช าระ
ค่าธรรมเนียมการศึกษา จัดตั้งศูนย์พัฒนาการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพ่ือบริการการเรียนการสอน
แบบออนไลน์ ที่สามารถให้บริการแก่นักศึกษาเป็นรายบุคคล  จัดหา SIM Internet ความเร็ว 4 Mbps ไม่ลด
ความเร็ว ให้กับนักศึกษา เพ่ิมจ านวนนักศึกษาจ้างงานในโครงการจ้างงานนักศึกษาเพ่ือสนับสนุนการหารายได้
ระหว่างเรียน จัดโครงการอบรมอาชีพในระบบออนไลน์ ให้กับนักศึกษา บุคลากรและประชาชนที่สนใจ        
เป็นต้น 
 ให้ความช่วยเหลือบุคลากร เช่น ก าหนดมาตรการด้านการปฏิบัติราชการของบุคลากร โดยให้           
ใช้วิธีการสลับวันปฏิบัติราชการ หรือ ใช้วิธีการเหลื่อมเวลาในการปฏิบัติราชการ หรือ ใช้วิธีการปฏิบัติราชการ
ที่บ้านพัก สนับสนุนการใช้เครื่องมือการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างถูกต้องตามลิขสิทธิ์ เช่น
โปรแกรม Microsoft Teams โปรแกรม Google Classroom จัดสถานที่พักให้บุคลากรทางการแพทย์โดยใช้
โรงแรมศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของมหาวิทยาลัย เป็นต้น 
 ให้ความช่วยเหลือประชาชนในท้องถิ่น เช่น จัดโครงการจ้างงานเพ่ือช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก
สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จัดโครงการจิตอาสาผลิตเจลและแอลกอฮอล์ร่วมกับ
โรงพยาบาล  บริการแอลกอฮอล์ชนิดเจลและฉีดสเปรย์หน้ากากอนามัย Face Shield แก่ประชาชนผลิตและ
ส่งมอบนวัตกรรมเครื่องกดเจลเลี่ยงการสัมผัส กล่องป้องกันการกระจายเชื้อโรค ฉากกั้น ป้องกันการกระจาย
เชื้อโรคและที่คล้องกันเจ็บหูเวลาสวมหน้ากากอนามัยแก่โรงพยาบาลในพ้ืนที่ มอบผลผลิตทางการเกษตรจาก
โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยแก่โรงพยาบาลในพ้ืนที่ จัดสถานที่พักให้บุคลากรทางการแพทย์โดยใช้โรงแรม
ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพของมหาวิทยาลัย จัดท าและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจและ
รณรงค์การดูแลตนเองในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ทั้งภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย เป็นต้น  
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2. มิติความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมีการเก็บข้อมูลความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของแต่ละคณะจากกลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป
จากทุกคณะจ านวน 934 คน มีผลการส ารวจดังต่อไปนี้ 

หน่วยงาน คศ. วท. มส. วจ. กส. ทอ. วนช. วนน. ค่าเฉลี่ย 

2. กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

1. หลักสูตรของท่านได้รับการสนับสนุน 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะความรู้ใน
ด้านวิชาการท่ีสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

4.10 4.24 4.30 4.10 3.82 4.28 3.90 4.40 4.14 

2. หลักสูตรของท่านได้รับการสนับสนุน 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะความรู้   
ในด้านภาษาต่างประเทศ 

4.00 4.08 4.45 4.04 3.82 4.10 3.94 4.40 4.10 

3. หลักสูตรของท่านได้รับการสนับสนุน 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะความรู้   
ในด้านการใช้เทคโนโลยี 

3.98 4.15 4.05 4.12 3.82 4.17 3.80 4.50 4.07 

4. หลักสูตรของท่านได้รับการสนับสนุน 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะของ
นักศึกษา ในด้านการแก้ไขปจญหาพัฒนา
ท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ 

4.12 4.15 4.05 3.95 3.82 4.22 3.73 4.40 4.06 

5.  หลักสูตรของท่านได้รับการ
สนับสนุน การจัดกิจกรรมส่งเสริม
คุณลักษณะของนักศึกษา ในด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม 

4.10 4.21 4.30 4.15 3.53 4.22 3.83 4.80 4.14 

6. หลักสูตรของท่านได้รับการสนับสนุน 
การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านชีวิต 
อาชีพ และสังคม 

3.79 4.31 4.20 4.15 3.76 4.33 3.87 4.80 4.15 

คะแนนเฉลี่ย 4.02 4.19 4.23 3.76 3.76 4.22 3.85 4.55 4.11 
 

จากข้อมูลในข้างต้น พบว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 ปีการศึกษา 2563 คณะที่มีคะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยทุกด้านสูงสุดได้แก่คณะวิทยาลัยน่าน มีคะแนนเฉลี่ย
คือ 4.55 รองลงมาคือคณะมนุษยศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากันคือ 4.23 และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม       
มีคะแนนเฉลี่ย 4.22 ตามล าดับ 
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และเมื่อดูคะแนนเฉลี่ยในแต่ละด้าน พบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจกิจกรรมพัฒนานักศึกษา           
ในหลักสูตรของท่านได้รับการสนับสนุน การจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านชีวิต อาชีพ และสังคม  สูงสุด         
มีคะแนนเฉลี่ย 4.15 รองลงมาเป็นด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะของนักศึกษา ในด้าน คุณธรรม 
จริยธรรม และด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะความรู้ในด้านวิชาการที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
หลักสูตรมีคะแนนเฉลี่ย 4.14 และการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะความรู้ในด้านภาษาต่างประเทศของหลักสูตร
มีคะแนนเฉลี่ย  4.10 ตามล าดับ  
 

3. มิติประสิทธิภาพในการบริหารงบประมาณ 

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณในการด าเนินงาน จ าแนกเป็น
งบประมาณแผ่นดิน 603,987,100 บาท และเงินรายได้ 129,315,720 บาท รวมทั้งสิ้น 733,302,820 บาท 
โดยในไตรมาสที่ 3 (ข้อมูลจากระบบ โปรแกรมบริหารงบประมาณ การเงิน และการบัญชี (GrowFa-MIS)  
ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2563)    

 
3.1 งบประมาณแผ่นดิน 

ประเภทเงิน 
งบประมาณแผ่นดิน 

งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย 
เงินเดือน 52,337,200 26,043,445.38 26,293,754.62 49.76 
ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ 9,479,900 4,082,178 5,397,722 43.06 
ค่าครุภัณฑ์ 49,035,300 3,755,000 45,280,300 7.66 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 214,854,200 10,620,000 204,234,200 4.94 
เงินอุดหนุน 278,280,500 185,741,334 92,539,166 66.75 
รวม 603,987,100 230,241,957.38 373,745,142.62 38.12 

 
จากตารางด้านบนพบว่า ในส่วนของงบประมาณแผ่นดิน ณ สิ้นไตรมาส 3 มหาวิทยาลัย   มีผลการ

เบิกจ่ายในภาพรวมทุกประเภทเงินร้อยละ 38.12 ซึ่งต่ ากว่าเป้าหมายการเบิกจ่ายในภาพรวมของ
งบประมาณแผ่นดิน (เป้าหมายการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน ณ สิ้นไตรมาส 3 ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 77)      
ซึ่งประเภทเงินที่มีร้อยละการเบิกจ่ายน้อยที่สุดคือค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้างร้อยละ 4.94 ค่าครุภัณฑ์ร้อยละ 7.66 
และค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ 43.06  ตามล าดับ 

 
 
 
 
 
 
 

 



290 
 

3.2 เงินรายได้ 

ประเภทเงิน 
เงินรายได้ 

งบประมาณ เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละเบิกจ่าย 
ค่าตอบแทนใช้สอย วัสดุ 48,954,266 29,650,087.69 19,304,178.31 60.57 
ค่าสาธารณูปโภค 6,119,579 3,723,399.64 2,396,179.36 60.84 
ค่าครุภัณฑ์ 3,007,052 2,322,462 684,590 77.23 
ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง 1,377,631 847,239 530,392 61.50 
เงินอุดหนุน 68,785,860 53,738,762.01 15,047,097.99 78.12 
รายจ่ายอื่น 1,071,332 1,000,000 71,332 93.34 
รวม 129,315,720 91,281,950.34 38,033,769.66 70.59 

 

จากตารางด้านบนพบว่า ในส่วนของเงินรายได้ ณ สิ้นไตรมาส 3 มหาวิทยาลัย มีผลการเบิกจ่ายใน
ภาพรวมทุกประเภทเงินร้อยละ 70.59   ซึ่งประเภทเงินที่มีร้อยละการเบิกจ่ายน้อยที่สุดคือค่าตอบแทน        
ใช้สอย วัสดุร้อยละ 60.57   ค่าสาธารณูปโภคร้อยละ 60.84  และค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง 61.50 ตามล าดับ 

 
4. มิติความคุ้มค่าในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและนักศึกษา   
4.1 ด้านการพัฒนาบุคลากร 
ในด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากรระหว่างวันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2562– 31 กรกฎาคม 2563       

คณะต่างๆ มีผลการด าเนินงานด้านการพัฒนาบุคลากรที่ด าเนินการไปแล้วดังต่อไปนี้ 
1) คณะครุศาสตร์ ได้รับการจัดสรร “งบพัฒนาบุคลากร” ในปีงบประมาณ 2563 จ านวน 641,000 

บาท ได้ด าเนินการพัฒนาไปแล้วดังนี้ 

 มีผลการด าเนินการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 37 กิจกรรม โดยส่วนใหญ่เป็นการ
ประชุมวิชาการ จ านวน 13 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 35.14 รองลงมาเป็นการร่วมงานมหกรรม            
ทางการศึกษา จ านวน 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 18.91 ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 4 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 10.81 โครงการความร่วมมือการหารือพัฒนาหลักสูตรภาษาเกาหลี  จ านวน 3 เรื่อง คิดเป็น
ร้อยละ 8.10 ร่วมงานนิทรรศการสื่อการสอนใหม่ จ านวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5.41 อบรม จ านวน 
2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5.41 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ จ านวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5.41      
ร่วมโครงการแสดงโขน จ านวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5.40 ประชุมโครงการวิจัย จ านวน 1 เรื่อง     
คิดเป็นร้อยละ 2.70 และโครงการ CCR ฐานสมรรถนะ จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 2.70  

 โดยประโยชน์ที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ร้อยละ 97.14 รองลงมา
เป็นด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ร้อยละ 2.85 

 อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนามาจากหลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 1 คน หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
7 คน เทคโนโลยีศึกษาและคอมพิวเตอร์ 2 คน ภาษาจีน 1 คน คอมพิวเตอร์ 1 คน ฟิสิกส์ 1 คน 
คณิตศาสตร์ 1 คน จิตวิทยาและการแนะแนว 4 คน ภาษาเกาหลี 3 คน ปฐมวัย 3 คน ภาษาไทย 1 
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คน นาฏศิลป์ 2 คน วิทยาศาสตร์ 1 คน และอาจารย์ประจ าครุศาสตร์ 1 คน รวม 29 คน โดยคิดเป็น
งบประมาณท่ีด าเนินการในระดับหลักสูตรจ านวน 72,160 บาท เฉลี่ยคนละ 2,488.28 บาท 

 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  (ไม่มีกิจกรรม) 

 การจัดสัมมนาในภาพรวมทั้งหน่วยงานได้ด าเนินโครงการสัมมนาวางแผนยุทธศาสตร์หน่วยงาน และ
โครงการพัฒนาทักษะการสร้างบทเรียนและการจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ส าหรับอาจารย์คณะครุ
ศาสตร์ จ านวน 2 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 62,000 บาท  

 
1) คณะมนุษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์  ได้ รั บการจัดสรร  “งบพัฒนาบุคลากร” ในปี 

งบประมาณ 2563 จ านวน 480,000  บาท  ได้ด าเนินการพัฒนาไปแล้วดังนี้ 

 มีผลการด าเนินการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 6 กิจกรรม โดยส่วนใหญ่เป็นการอบรม
เชิงปฏิบัติการ คิดเป็นร้อยละ 50 รองลงมาเป็นเข้าร่วมประชุม คิดเป็นร้อยละ 33.34 และเข้าร่วม
สัมมนา คิดเป็นร้อยละ 16.66  

 โดยประโยชน์ที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นด้านด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร  ร้อยละ 71.42 
รองลงมาเป็นด้านการวิจัยที่ เดี่ยวข้องกับหลักสูตร  ร้อยละ 14.29 และด้านพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับท้องถิ่น ร้อยละ 14.29 

 อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนามาจากหลักสูตรทุกหลักสูตรเนื่องจากมีการไปราชการร่วมกันโดยคิดเป็น
งบประมาณที่ด าเนินการในระดับหลักสูตรจ านวน 74 ,748 บาท จ านวน 17 เฉลี่ยคนละ 4,396.94 
บาท 

 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  (ไม่มีกิจกรรม) 

 การจัดสัมมนาในภาพรวมทั้งหน่วยงาน (ไม่มีกิจกรรม) 
 
2) คณะวิทยาการการจัดการ ได้รับการจัดสรร “งบพัฒนาบุคลากร” ในปีงบประมาณ 2563 

จ านวน 600,000  บาท ได้ด าเนินการพัฒนาไปแล้วดังนี้ 

 มีผลการด าเนินการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 3 กิจกรรม โดยแยกเป็นการอบรม 
จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 33.33 อบรมหลักสูตร จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 33.33 และ
การศึกษาดูงานจ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 33.33  

  โดยประโยชน์ที่ได้รับส่วนใหญ่ทั้งหมดเป็นด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ทั้งหมด 

  อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนามาจากหลักสูตรบัญชีบัณฑิต 5 คน หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขา
การตลาด 2 คน หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 5 คน โดยคิดเป็นงบประมาณท่ีด าเนินการในระดับ
หลักสูตรจ านวน 138,354 บาท จ านวน 12 คน เฉลี่ยคนละ  11,529.5 บาท 

 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน  (ไม่มีกิจกรรม) 
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 การจัดสัมมนาในภาพรวมทั้งหน่วยงานได้ด าเนินโครงการจัดการการประชุมเชิงปฏิบัติการ            
“การก าหนดทิศทาง FMS สู่ความเป็นเลิศ” ณ แสงทอง รีสอร์ท อ าเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 1 โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 39,600 บาท 
 
3) วิทยาลัยนานาชาติ ได้รับการจัดสรร “งบพัฒนาบุคลากร”ในปีงบประมาณ 2563 จ านวน 

112,000 บาท ได้ด าเนินการพัฒนาไปแล้วดังนี้ 

 ด าเนินการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 9 กิจกรรม โดยส่วนใหญ่เป็นการอบรม จ านวน 

9 เรื่อง ทั้งหมด 

 โดยประโยชน์ที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ด้านอ่ืนๆ ร้อยละ 39.13 
รองลงมาคือด้านงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ร้อยละ 13.04 และด้านด้านพันธกิจสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยกับท้องถิ่น ร้อยละ 8.69 

 อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนามาจากหลักสูตรอังกฤษธุรกิจจ านวน 6 คน และหลักสูตรจีนธุรกิจ จ านวน 3 
คน รวม 9 คน  โดยคิดเป็นงบประมาณที่ด าเนินการในระดับคณะจ านวน 17,056 บาท เฉลี่ยคนละ  
1,895 บาท 

 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
สัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการท างาน จ านวน 5 คน 

  การจัดสัมมนาโครงการสัมมนาโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการและประชุมสัมมนาโครงการผู้น าการ
จัดการและอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษา งบประมาณ 2563 รวมทั้งสิ้น จ านวน 2 โครงการ           
ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 16,980 บาท 

 
3) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการจัดสรร “งบพัฒนาบุคลากร” ในปีงบประมาณ 2563 

จ านวน 746,000 บาท ได้ด าเนินการพัฒนาไปแล้วดังนี้ 

 มีผลการด าเนินการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 44 กิจกรรม โดยเป็นการประชุม

วิชาการ จ านวน 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 20.46 อบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 9 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 

20.46 ประชุมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 15.90 อบรม จ านวน 7 เรื่อง คิดเป็น   

ร้อยละ 15.90 น าเสนอผลงานวิชาการ จ านวน 6 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 13.64 อบรมหลักสูตร จ านวน 

4 เรื่องคิดเป็นร้อยละ 9.09 และร่วมโครงการการบริหารหลักสูตร จ านวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 

4.55 

 โดยประโยชน์ที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ร้อยละ 47.88 รองลงมา      
เป็นด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ร้อยละ 39.44 และด้านอ่ืนๆ ร้อยละ 12.68 

 อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาจากหลักสูตรชีววิทยา 3 คน หลักสูตรคณิตศาสตร์ 1 คน หลักสูตร
เทคโนโลยีสารสนเทศ 5 คน หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ 5 คน หลักสูตรเคมี 3 คน หลักสูตร
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สาธารณสุขศาสตร์ 4 คน หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 คน หลักสูตรอาหารและโภชนาการ 2 
คน หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬา 2 คน รวม 29 คน โดยคิดเป็นงบประมาณที่ด าเนินการในระดับ
หลักสูตรจ านวน 128,735 บาท เฉลี่ยคนละ 4,439.14 บาท 

 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนได้ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การด าเนินกิจกรรม          
บนระบบเครือข่ายสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 40 (40th WUNCA)” และ ร่วมโครงการ
การบริหารหลักสูตรให้มีคุณภาพตามกรอบคุณวุฒิ TQR จ านวน 2 คน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 5,424 
บาท เฉลี่ยคนละ  2,712 บาท 

 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนได้ด าเนินการโครงการประชาสัมพันธ์รับนักศึกษา จ านวน 1 
โครงการ ใช้งบประมาณทั้งสิ้น  60,000  บาท 
 
4) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรร “งบพัฒนาบุคลากร”ในปีงบประมาณ 2563

จ านวน 375,000 บาท  ได้ด าเนินการพัฒนาไปแล้วดังนี้ 

 มีผลการด าเนินการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 38 กิจกรรม โดยส่วนใหญ่เป็นการ

อบรม จ านวน 28 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 73.68 รองลงมาเป็นน าเสนอบทความวิจัย จ านวน 5 เรื่อง    

คิดเป็นร้อยละ 13.16 ประชุมวิชาการ จ านวน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7.89  ส าเนาเอกสารวิชาการ 2 

เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 5.27  

 โดยประโยชน์ที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ร้อยละ 67.44 รองลงมา

เป็นด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ร้อยละ 23.26 และด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ

ท้องถิ่น ร้อยละ 9.30 

 อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหการ 7 คน เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์ 5 คน วิศวกรรม

คอมพิวเตอร์ 4 คน วิศวกรรมโลจิสติกส์ 2 คน วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง 7 คน วิศวกรรมการจัด

การพลังงาน 2 คน วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 2 คน อุสาหกรรมศิลป์ 2 คน การจัดการงาน

วิศวกรรมหลักสูตรปริญญาโท 2 คน รวม 33 คน  โดยคิดเป็นงบประมาณที่ด าเนินการในระดับ

หลักสูตรจ านวน 214,436 บาท เฉลี่ยคนละ 6,498.06 บาท 

 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรในการอบรมการใช้ งาน

โปรแกรม Arachicad ในการออกแบบงานสถาปจตยกรรม และงานเขียนแบบก่อสร้างอาคารเบื้องต้น 

ณ ศูนย์ฝึกอบรมดีอีทีไออาคารบางนาเรสซิเดนท์กรุงเทพมหานคร จ านวน 1 คน ใช้งบประมาณท้ังสิ้น 

5,634 บาท 

 การจัดสัมมนาในภาพรวมทั้งหน่วยงานได้ด าเนินโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิม

ศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ภายใต้ 



294 
 

โครงการตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 2563 จ านวน 1 โครงการ 

รวม 29 คน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 39,524 บาท เฉลี่ยคนละ 1,362.90 บาท 

 

5) คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดสรร “งบพัฒนาบุคลากร” ในปีงบประมาณ 2563 จ านวน 
95,200 บาท ได้ด าเนินการพัฒนาไปแล้วดังนี้ 

 มีผลการด าเนินการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ จ านวนทั้งสิ้น 13 กิจกรรม โดยส่วนใหญ่เป็นการเข้า

ร่วมโครงการเปิดโลกกว้างสู่การเรียนรู้ จ านวน 3 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 23.07 รองลงมาเป็นการจัดการ

เรียนการสอน จ านวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 15.38 อบรม จ านวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 15.38 

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ จ านวน 2 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 15.38 ประชุมเครือข่ายคณบดี จ านวน 

1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7.69 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7.69 ประชุมวิชาการ 

จ านวน 1 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 7.69 และเข้าร่วมการแข่งขันการตอบปจญหาวิชาการ จ านวน 1 เรื่อง 

คิดเป็นร้อยละ 7.69 

 โดยประโยชน์ที่ได้รับส่วนใหญ่เป็นด้านการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร ร้อยละ 72.22 รองลงมา

เป็นด้านการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร ร้อยละ 16.66 และด้านพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับ

ท้องถิ่น ร้อยละ 11.11  

 อาจารย์ที่ได้รับการพัฒนามาจากหลักสูตรสาขาวิชาการเกษตรศาสตร์ 7 คน หลักสูตรสาขาวิชาการ

เกษตรศาสตร์ 4 คน หลักสูตรสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  3 คนรวม 7 คน       

โดยคิดเป็นงบประมาณท่ีด าเนินการในระดับหลักสูตรจ านวน 37,190 บาท เฉลี่ยคนละ  5,313 บาท 

 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนได้ด าเนินการพัฒนาบุคลากรในการอบรมเชิงปฏิบัติการ    

เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการท างาน จ านวน 3 คน ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 6,660 บาท เฉลี่ย 

คนละ 2,220 บาท 

 การจัดสัมมนาในภาพรวมทั้งหน่วยงาน (ไม่มีโครงการ) 

ด้านพัฒนานักศึกษา 
ในด้านการพัฒนานักศึกษา ระหว่างวันที่  1 ตุลาคม พ.ศ. 2562– 31 กรกฎาคม 2563  คณะต่างๆ     

มีผลการด าเนินงานไปแล้วดังต่อไปนี้ 
1) คณะครุศาสตร์ ได้รับการจัดสรร “งบพัฒนานักศึกษา” ในปีงบประมาณ 2563  จ านวน 805,950 

บาท ได้ด าเนินการพัฒนาไปแล้วดังนี้ 
กิจกรรมพัฒนา ในด้านทักษะด้านชีวิต อาชีพ และสังคม ทักษะด้านการเรียนรู้ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม  ทักษะด้านสารสนเทศ และทักษะด้านอ่ืนๆ  จ านวน 43 กิจกรรม มีนักศึกษาได้รับการพัฒนา 
5,250 คน ใช้งบประมาณ 950,794 บาท เฉลี่ยคนละ  271 บาท 
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2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับการจัดสรร “งบพัฒนานักศึกษา” ในปีงบประมาณ 
2563 จ านวน 203,200 บาท ได้ด าเนินการพัฒนาไปแล้วดังนี้ 

กิจกรรมพัฒนา ในด้านทักษะด้านชีวิต อาชีพ และสังคม ทักษะด้านการเรียนรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ จ านวน 5 กิจกรรม มีนักศึกษาได้รับการพัฒนา 1,250 คน ใช้งบประมาณ 
195,700 บาท เฉลี่ยคนละ 156.56 บาท 

3) คณะวิทยาการจัดการ ได้รับการจัดสรร “งบพัฒนานักศึกษา” ในปีงบประมาณ 2563  จ านวน  
200,000   บาท ได้ด าเนินการพัฒนาไปแล้วดังนี้ 

กิจกรรมพัฒนา ในด้านทักษะด้านชีวิต อาชีพ และสังคม และทักษะด้านอ่ืนๆ  จ านวน 1 กิจกรรม  
มีนักศึกษาได้รับการพัฒนา 350 คน ใช้งบประมาณ 50,929.50 บาท เฉลี่ยคนละ 145.51 บาท 

4) วิทยาลัยนานาชาติ ได้รับการจัดสรร “งบพัฒนานักศึกษา” ในปีงบประมาณ 2563 จ านวน 
290,000 บาท ได้ด าเนินการพัฒนาไปแล้วดังนี้ 

กิจกรรมพัฒนา ในด้านทักษะด้านภาษา ทักษะด้านชีวิต อาชีพ และสังคม ทักษะด้านการเรียนรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ทักษะด้านสารสนเทศ จ านวน 6 กิจกรรม มีนักศึกษาได้รับการพัฒนา 249 คน  
ใช้งบประมาณ 55,871 บาท เฉลี่ยคนละ 225.40 บาท 

5) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการจัดสรร “งบพัฒนานักศึกษา” ในปีงบประมาณ 2563 
จ านวน 771,740 บาท ได้ด าเนินการพัฒนาไปแล้วดังนี้ 

กิจกรรมพัฒนา ในด้านทักษะด้านชีวิต อาชีพ และสังคม ทักษะด้านการเรียนรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบจ านวน  จ านวน 23 กิจกรรม มีนักศึกษา
ได้รับการพัฒนา 1,516 คน ใช้งบประมาณ 369,758 บาท เฉลี่ยคนละ 244 บาท 

6) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับการจัดสรร “งบพัฒนานักศึกษา” ในปีงบประมาณ 2563  
จ านวน 365,000 บาท ได้ด าเนินการพัฒนาไปแล้วดังนี้ 

กิจกรรมพัฒนา ในด้านทักษะด้านชีวิต อาชีพ และสังคม ทักษะด้านการเรียนรู้ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม จ านวน 5 กิจกรรม มีนักศึกษาได้รับการพัฒนา 500 คน ใช้งบประมาณ 170,000 บาท เฉลี่ยคนละ 
340 บาท 

7) คณะเกษตรศาสตร์ ได้รับการจัดสรร “งบพัฒนานักศึกษา” ในปีงบประมาณ 2563 จ านวน 
140,000 บาท ได้ด าเนินการพัฒนาไปแล้วดังนี้ 
 กิจกรรมพัฒนา ในด้านทักษะด้านภาษา ทักษะด้านชีวิต อาชีพ และสังคมทักษะด้านการเรียนรู้ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม จ านวน 1 กิจกรรม มีนักศึกษาได้รับการพัฒนา 8 คน ใช้งบประมาณ 10,160 บาท 
เฉลี่ยคนละ 1,270 บาท 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.2-2(1) รายงานการค านวณต้นทุนระดับหลักสูตร 
5.2-2(2) รายงานผล การบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2563 
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3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงท่ีเกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม อย่างน้อย 1 เรื่อง 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและ
หลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2561 และหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง       
ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยงส าหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2562         
ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน แบ่งเป็น 2 
ระดับ ได้แก่ ระดับมหาวิทยาลัย : ประกอบด้วยคณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการด าเนินงาน          
ของมหาวิทยาลัย รับผิดชอบโดย อธิการบดีเป็นประธานกรรมการ รองอธิการบดีทุกฝ่ายนโยบายและแผน     
เป็นรองประธานกรรมการ รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี/วิทยาลัย ผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก/สถาบัน 
เป็นกรรมการบริหารงาน ด าเนินการภายใต้การก ากับดูแลของอธิการบดี ส านักงานการตรวจสอบภายใน       
และสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ระดับส่วนงานย่อย : ประกอบด้วย คณบดี/วิทยาลัย ผู้อ านวยการศูนย์/
ส านัก/สถาบัน เป็นประธานกรรมการ รองคณบดี/วิทยาลัย รองผู้อ านวยการศูนย์/ส านัก/สถาบัน                
เป็นกรรมการและเลขานุการ ด าเนินการภายใต้การก ากับดูแลของประธานกรรมการของแต่ละหน่วยงาน      
ส่วนการบริหารความเสี่ยง ระดับมหาวิทยาลัย คณะกรรมการได้ประชุมร่วมกันในการก าหนด วิเคราะห์ และ
ระบุปจจจัยความเสี่ยง ทั้งปจจจัยความเสี่ยงภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เป็นปจจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง   
ต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยคณะกรรมการด าเนินการประเมินโอกาสและผลกระทบตามประเด็น
ความเสี่ยง จนครบทุกด้านแล้วใช้เครื่องมือ Risk Matrix จัดระดับความเสี่ยง เพ่ือหาปจจจัยความเสี่ยงที่สูงมาก 
น ามาจัดการความเสี่ยงในภาพรวมของมหาวิทยาลัย และน ามาด าเนินการในแผนบริหารความเสี่ยง ระดับ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ตามล าดับความเสี่ยง จ านวน 3 ประเดน็ความเสี่ยง ดังนี้ 

1. นักศึกษาใหม่มีจ านวนลดลง  
2. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ส่งผลต่อการด ารงชีวิตของนักศึกษาและ

บุคลากรมหาวิทยาลัย 
3. การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ส่งผลต่อการเรียนของนักศึกษาที่ไม่เข้าใจและขาดองค์ความรู้

ที่แท้จริง 
 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 
1. นักศึกษาใหม่มีจ านวนลดลง  
กิจกรรมที่ด าเนินการ :  

 1) คณะ/วิทยาลัย พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของผู้ เรียน
ตลาดแรงงาน และสถานประกอบการ CWIE  
 2) คณะ/วิทยาลัย จัดท าแผนการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก ให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชน
มากขึ้น  
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 3) คณะ/วิทยาลัย มีแผนการรับนักศึกษาในปี 2564 โดยมุ่งเน้นที่กลุ่มเป้าหมาย 3 กลุ่ม ได้แก่ 
กลุ่มนักเรียนวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัยอาชีว วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยสงฆ์ กลุ่มคนท างานที่มีโครงการความ
ร่วมมือ และกลุ่มโรงเรียนนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 4-6  

ผลการด าเนินงาน : ได้การด าเนินการตามเป้าหมาย มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร มีการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุกมากขึ้น ท าให้นักศึกษารับเข้าใหม่ ปี 2564 มีจ านวนเพ่ิมขึ้น 1 ,753 คน จากปี 
2563 จ านวน 1,420 คน คิดเป็นร้อยละ 18.99 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : ร้อยละของจ านวนนักศึกษาใหม่ลดลงไม่เกิน ร้อยละ 5 
 
2. จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 ส่งผลต่อการด ารงชีวิตของนักศึกษาและ

บุคลากรมหาวิทยาลัย 
กิจกรรมที่ด าเนินการ :  

 1) จัดท าจุดคัดกรอง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 บริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัย 
 2) มหาวิทยาลัย ได้มีการมาตรการในการจัดการเรียนการสอนทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่        
จัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคม และจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
 3) มหาวิทยาลัยได้สร้างแอพพลิเคชั่นเพ่ือบันทึกเวลาและสถานที่ในแต่ละวันเพ่ือให้บุคลากร
ได้น าไปใช้ 
 4) งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันหนาแน่นตามมาตรการของรัฐ 
 5) มีนโยบาย work from home 
 6) การประสานงานสนับสนุนวัคซีนจากกระทรวงให้แก่บุคลากร 
 7) บุคลากรที่ประสงค์ฉีดวัดซีนได้ 100% 
 8) มหาวิทยาลัยสร้างระบบสารสนเทศรองรับในการท างาน 

ผลการด าเนินงาน : มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ท าให้ไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัส 
COVID 19 และบุคลากรได้รับการฉีดวัดซีนครบทุกคน ตามท่ีกระทรวงสนับสนุนวัคซีนให้แก่บุคลากร 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : ร้อยละของผู้ติดโควิคในมหาวิทยาลัย ร้อยละ 0% 
 
3. การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ส่งผลต่อการเรียนของนักศึกษาที่ไม่เข้าใจและขาด             

องค์ความรู้ที่แท้จริง 
กิจกรรมที่ด าเนินการ : 

 1) มหาวิทยาลัย มีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียนการสอนออนไลน์  
 2) ด าเนินการจัดท าแผนพัฒนาโครงข่ายพ้ืนฐานการให้บริการเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและ
พัฒนารูปแบบการบริการดิจิทัลแพลตฟอร์ม เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรองรับการใช้งาน 
 3) ส ารวจความต้องการพ้ืนฐานของบุคลากรและนักศึกษา ถึงปจญหาจากการใช้งาน           
เพ่ือประกอบการด าเนินงาน 



298 
 

ผลการด าเนินงาน : มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 100 % ภาคเรียนที่ 1    
ปีการศึกษา 2564 สอดคล้องกับสภาพการณ์ของสถานการณ์การเฝ้าระวังและการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีแนวทางปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ แนวปฏิบัติ
ส าหรับนักศึกษา แนวปฏิบัติส าหรับอาจารย์ผู้สอน และแนวปฏิบัติของหน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนการสอน 
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียนการสอนระบบออนไลน์มากข้ึน 

ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย : ร้อยละของผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการเรียนการสอน
ระบบออนไลน์ร้อยละ 80 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.2-3(1) แผนบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
5.2-3(2) รายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงาน       

อย่างชัดเจน 
1) หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  

      มหาวิทยาลัยได้บริหารจัดการมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ผลการด าเนินงานให้มีประสิทธิผลตามเป้าประสงค์ 
โดยก าหนดแผนยุทธศาสตร์ แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการ มีการประชุมก ากับ ติดตาม ประเมินผล          
การด าเนินงานของคณะ วิทยาลัย ศูนย์ส านัก เป็นระยะ ผ่านการประชุมผู้บริหารโดยต าแหน่ง (กบต.)          
ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ผ่านการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณการเงิน
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย เพ่ือการก ากับการใช้งบประมาณทั้งงบแผ่นดินและงบรายได้ให้เป็นไปตามแผน
ที่ตั้งไว้ จากนั้นกองนโยบายและแผนได้น าผลการด าเนินงานเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
ตลอดจนน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุง เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด (เอกสาร 5.1-4(1)-(4)) 

2) หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  
     มหาวิทยาลัยได้ตระหนักถึงความส าคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและการด าเนินงานในการ
ใช้ทรัพยากรจึงน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในด้านต่างๆ 
ดังนี้ 

- ด้านการศึกษา : ระบบสารสนเทศงานวิชาการและงานทะเบียน ระบบตรวจสอบผลการเรียน         
ซึ่งรับผิดชอบโดยกองบริการการศึกษา, ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ เช่น โปรแกรมซูม โปรแกรมไมโคร
ซอฟทีมฯ ซึ่งรับผิดชอบโดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
      - ด้านการเงินและพัสดุ : ระบบบริหารงบประมาณการเงินและการบัญชี  ซึ่งรับผิดชอบโดยส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กองนโยบายและแผน งานคลัง และงานพัสดุ 
 นอกจากนี้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการพลังงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ข้ึน เพื่อให้
ระบบการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายในด้านพลังงาน (เอกสาร 5.1-4(5)-(8))   
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3) หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
      ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ก าหนดกลยุทธ์ในการตอบสนองทันทีทันใดที่ทันต่อเหตุการณ์และผู้เกี่ยวข้อง 
ได้แก่     
      - ก าหนดให้มีการประชุมผู้บริหารโดยต าแหน่ง (กบต.) อย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง เพ่ือตอบสนอง      
เรื่องต่างๆ ในมหาวิทยาลัยได้ทันทีทันใด เมื่อมีปจญหาก็รายงานในที่ประชุม กบต. เนื่องจากที่ประชุมนี้จะมี 
หัวหน้าส านักงานอธิการบดีเป็นเลขานุการ ซึ่งสามารถน ามติท่ีประชุม น าไปด าเนินการได้ทันที 
      - ก าหนดให้มีสายตรงอธิการบดี ที่ให้โอกาสส าหรับทุนทั้งบุคลากร นักศึกษา ประชาชน สามารถ
ติดต่อ สอบถาม ร้องเรียน ได้โดยตรง และ อธิการบดีสามารถตอบและสนองเรื่องต่างๆ ได้ทันทีทันใด และโดย
อธิการบดีได้มอบหมายให้เลขา จัดตารางนัดหมายอธิการบดีได้ในกรณีที่อยากปรึกษาในรายละเอียดของเรื่ อง
ต่างๆ  
      - ใช้ระบบการสื่อสารผ่านอินเทอร์เน็ตในระบบโปรแกรม LINE ที่สามารถติดต่อประสานกับผู้บริหาร
และบุคลากรทุกคนทุกกลุ่มได้ทันทีทันใด ทุกที่ ทุกเวลา โดยมีกลุ่มไลน์ของผู้บริหาร กลุ่มไลน์ของอาจารย์ และ
กลุ่มไลน์ของสายสนับสนุน 
      - มหาวิทยาลัยมีหน่วยกลาง คือ ศูนย์สื่อสารองค์กร ในการท าหน้าที่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ     
ของมหาวิทยาลัยให้บุคลากร นักศึกษา และคนทั่วไปได้ทราบข้อมูล เพ่ือให้มีการตอบสนองและมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม  

- การปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา
ไวรัส 2019 เช่น ประกาศเรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 (ฉบับที่
1 -14) ประกาศเรื่องมาตรการการเข้าหอพักนักศึกษา ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ ประกาศเรื่องมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาจากกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากการแพร่
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นต้น (เอกสาร 5.1-4(9)-(16))   

4) หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability )  
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้แสดงความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่และตอบสนองต่อความคาดหวัง

ของสาธารณะ ได้แก่     
      - ด าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย อย่างเคร่งครัด ทั้งการด าเนินการตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคม  
      - ผู้บริหารในทุกระดับทั้งรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ ประธานหลักสูตร 
หัวหน้างาน มีส่วนร่วมในการบริหารงานและรับผิดชอบร่วมกัน เช่น การก าหนดวงเงินส าหรับการอนุมัติ        
ในระดับรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีไม่เกิน 2 ล้านบาท คณบดี ผู้อ านวยการไม่เกิน 5 แสนบาท เป็นต้น       

- ได้แสดงความรับผิดชอบต่อสถานภาพและอนาคตของบุคลากรทุกคน ทั้งเรื่องความมั่นคงในอาชีพ 
ความก้าวหน้า เงินเดือน สวัสดิการ ศักดิ์ศรี ของบุคลากร เป็นต้น เพราะตระหนักว่าหากบุคลากรมีขวัญและ
ก าลังใจแล้วจะมีความมุ่งมั่นในการท างานเพ่ือสถาบัน โดยจัดตั้งกองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัยขึ้น เพ่ือให้
สวัสดิการแก่บุคลากร ในเบื้องต้นได้ให้สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล สวัสดิการเงินช่วยเหลือค่าด ารงชีพ          
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หลังเกษียณอายุราชการ และสวัสดิการเงินช่วยเหลือครอบครัวส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลั ยที่เสียชีวิต 
นอกจากนี้ ยังมีแนวคิดที่จะให้สวัสดิการด้านอื่นๆ อีกด้วย (เอกสาร 5.1-4(17)-(18))   

5. หลักความโปร่งใส (Transparency)  
ผู้บริหารมีการบริหารงานโดยยึดหลักความโปร่งใส เปิดเผยอย่างตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบ

ได้ ได้แก่ 
- คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ “เจตจ านงค์สุจริตในการบริหารงาน” 

สุจริต โปร่งใส บริหารมหาวิทยาลัยยึดหลักธรรมาภิบาล เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2564 ณ บริเวณหน้าอาคารภูมิ
ราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัอุตรดิตถ์ 
      - มหาวิทยาลัยมีหน่วยตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบผลการด าเนินงานการใช้จ่ายเงิน           
เพ่ือตรวจสอบความโปร่งใสในการท างานของผู้บริหารของทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย โดยก าหนดไว้เป็น
แผนการตรวจสอบประจ าปี มีหน่วยตรวจจ านวน 24 หน่วย และตรวจสอบกองทุนต่างๆ รวม 18 กองทุน  
      - มหาวิทยาลัยมีคณะกรรมการทุกระดับ ทุกพันธกิจ  เพ่ือร่วมกันพิจารณาเรื่องต่างๆ อย่างโปร่งใส     
ไม่ปิดบัง มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา การจัดทรัพยากร เช่น มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณ
การเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล คณะกรรมการบริหารวิชาการ 
คณะท างานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นต้น 
 - มหาวิทยาลัยมีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ทุกขั้นตอน ผ่านระบบบริหารงบประมาณการเงินและการบัญชี         
ของมหาวิทยาลัย (เอกสารหมายเลข 5.1-4(19)-(21)) 

6. หลักการมีส่วนร่วม ( Participation)  
ผู้บริหารด าเนินการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มได้รับรู้ เรียนรู้ ท าความ

เข้าใจ ร่วมแสดงความคิดเห็น ตลอดจนร่วมกันแก้ไขปจญหาต่างๆ ให้ส าเร็จ ได้แก่  
      - มหาวิทยาลัยใช้ระบบการบริหารแบบองค์คณะบุคคลในทุกระดับของการบริหาร ตั้งแต่สาขาวิชา 
คณะ ศูนย์ ส านัก วิทยาลัย และระดับมหาวิทยาลัย เพ่ือให้ทุกคนมีโอกาสในการบริหารงานร่วมกัน                     
โดยองค์ประกอบของคณะกรรมการส่วนมากจะประกอบด้วยบุคลากรทุกภาคส่วน เช่น คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ประธานและกรรมการซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิจากนอกมหาวิทยาลัย มาจาก
หลายๆ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น  
      - ก าหนดให้มีสายตรงอธิการบดี ที่ให้ โอกาสทั้งบุคลากร นักศึกษา ประชาชน สามารถติดต่อ            
ให้ความเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ได้โดยตรง สร้างการมีส่วนร่วมในการบริหาร  
      - ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีการประชุมอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม       
ในการบริหารให้ทุกคนได้ทราบ ความเคลื่อนไหวในการบริหาร ซึ่งในปีการศึกษา 2563 ได้มีการประชุม
บุคลากรสายวิชาการ 1 ครั้ง ในวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และประชุมสายสนับสนุน 1 ครั้ง ในวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2564 
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     - มหาวิทยาลัยมีการรวมกลุ่มจัดตั้งสโมสรอาจารย์และข้าราชการ และสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัย 
เพ่ือร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น การจัดงานปีใหม่ การจัดงานประเพณีสงกรานต์ การจัดงาน
วันเกษียณอายุข้าราชการ เป็นต้น (เอกสารหมายเลข 5.1-4(22)-(28)) 

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralizatio)  
 ผู้บริหารใช้หลักการกระจายอ านาจการตัดสินใจ ทรัพยากรและภาระกิจต่างๆ ให้กับหน่วยงาน         
ในมหาวิทยาลัย ได้แก่ 
      - อธิการบดีมีนโยบายในการบริหารโดยการกระจายอ านาจไปยังรองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี 
คณบดี และ ผู้อ านวยการทุกระดับ เพ่ือให้ความเป็นอิสระในการบริหาร ความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพ 
โดยกระจายทั้งงานบริหารทั่วไป งานบุคคล งานการเงิน เช่น ก าหนดวงเงินส าหรับการอนุมัติ  ในระดับ          
รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีไม่เกิน 2 ล้านได้ คณบดี ผู้อ านวยการไม่เกิน 5 แสนบาท หรือ                 
งานบริหารงานบุคคลก าหนดให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี ถ้ารับผิดชอบหน่วยงานใด ก็ให้มีการ
ประเมินผลปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบนั้น   
      - อธิการบดีจัดสรรงบประมาณแบบมอบเหมาให้กับให้หน่วยงาน เพ่ือกระจายอ านาจการตัดสินใจ    
การใช้งบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพและการมอบหมายอ านาจให้กับ คณบดี วิทยาลัย และผู้อ านวยการ
ส านักงานต่างๆ ได้บริหารจัดการ  โดยก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วย การบริหาร
จัดการในคณะ วิทยาลัย พ.ศ.2558  
      - อธิการบดีมีนโยบายให้อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรต่างๆ  ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ หรือ
ด าเนินการในเรื่องการบริหารหลักสูตร เช่น การวางแผนการบริหารหลักสูตร การวางแผนการบริหารอาจารย์             
การวางแผนการรับนักศึกษา การวางแผนเรื่องสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ เป็นต้น โดยก าหนดไว้ในข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วย การบริหารจัดการในคณะ วิทยาลัย พ.ศ.2558 (เอกสาร 5.1-4(29)) 

8. หลักนิติธรรม ( Rule of Law )  
ผู้บริหารใช้อ านาจของกฏหมาย กฏระเบียบ ข้อบังคับในการบริหารมหาวิทยาลัยด้วยความเป็นธรรม 

ไม่เลือกปฏิบัติ ได้แก่ 
      - มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการบริหารโดยก าหนดกฎ กติกา เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน         
ในทุกระดับ เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกัน และมีแนวปฏิบัติที่ดีที่จะสนับสนุนให้การบริหารเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย โดยกฎ กติกา มีตั้งแต่ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ  
      - มหาวิทยาลัยได้มีแนวทางและระบบกลไกในการใช้กฎกติกาอย่างรัดกุม โดยปฏิบัติตาม              
อย่างเคร่งครัด แต่เมื่อมีความจ าเป็นอย่างยิ่งยวดก็จะใช้หลักคุณธรรมหรือความเหมาะสมมาใช้ โดยไม่กระทบ
หรือมีผลเสียต่อมหาวิทยาลัยหรือบุคคล   
      - มหาวิทยาลัยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เพ่ือให้การด าเนินการทางวินัย การออกจากราชการ การอุทธรณ์และร้องทุกข์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
(เอกสาร 5.1-4(30)) 
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9. หลักความเสมอภาค ( Equality)  
ผู้บริหารปฏิบัติและได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่มีการแบ่งแยก ได้แก่ 

      - ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับ ปฏิบัติตนภายใต้ค าสั่ง กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และ
มีการส่งเสริมสวัสดิการที่เท่าเทียมกัน 

- มหาวิทยาลัยให้ความเสมอภาคกับบุคลากร นักศึกษาตามสถานภาพของแต่ละบุคคลหรือแต่ละกลุ่ม 
ให้มีความเหลื่อมล้ าน้อยที่สุดเท่าที่จะท าได้ ตัวอย่างความเสมอภาคที่ส าคัญ เช่น ความเสมอภาคในการท า
หน้าที่เป็นตัวแทน ความเสมอภาคในด้านสิทธิต่างๆ ของบุคลากรและนักศึกษา ทั้งสิทธิตามกฎหมายและสิทธิ
ประโยชน์ที่พึงจะได้ ความเสมอภาคทางการศึกษาของนักศึกษา ความเสมอภาคของความเป็นมนุษย์ที่พึงจะ
ได้รับการดูแลเช่นเดียวกัน โดยเฉพาะพนักงานชั่วคราว มหาวิทยาลัยก็ดูแลเป็นอย่างดี  

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ ( Consensus Oriented )  
 ผู้บริหารหาข้อตกลงทั่วไปกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เกิดจากการใช้กระบวนการเพ่ือหา
ข้อคิดเห็นจากกลุ่มบุคคลที่ได้รับประโยชน์และเสียประโยชน์ ได้แก่ 
      - มหาวิทยาลัยได้ยึดหลักมติของเสียงส่วนมากในการประชุม การระดมความคิด การปรึกษาหารือ     
ในทุกระดับ ทั้งท่ีเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  
 - มหาวิทยาลัยมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกคนร่วมแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และลงมติ
ร่วมกัน เช่น การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย การประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการ และการ
ประชุมบุคลากรของมหาวิทยาลัยทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เป็นต้น 
      - เมื่อมีการเลือกตั้งหรือสรรหาตัวแทนของมหาวิทยาลัยหรือตัวแทนทุกระดับ เมื่อเสียง ส่วนมาก        
ให้เป็นผู้ใดแล้ว สังคมจะยอมรับในฉันทามติ ไม่มีเรื่องวุ่นวายที่ตามมาภายหลังการเลือกตั้งหรือสรรหา  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.2-4(1) รายงานการประชุมผู้บริหารโดยต าแหน่ง 
5.2-4(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
5.2-4(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 
5.2-4(4) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย  
5.2-4(5) ระบบสารสนเทศงานวิชาการและงานทะเบียน 
5.2-4(6) ระบบตรวจสอบผลการเรียน  
5.2-4(7) ระบบบริหารงบประมาณการเงินและการบัญชี  
5.2-4(8) รายงานการจัดการพลังงาน ประจ าปี 2564 
5.2-4(9) รายงานการประชุมผู้บริหารโดยต าแหน่ง 
5.2-4(10) เว็ปไซต์ www.uru.ac.th 
5.2-4(11) โปรมแกรม Line 
5.2-4(12) ข้อบังคับและระเบียบการประชุมออนไลน์ 

 5.2-4(13) ประกาศเรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส 2019 
 5.2-4(14) ประกาศเรื่องมาตรการการเข้าหอพักนักศึกษา 
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 5.2-4(15) ประกาศเรื่องแนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ 
 5.2-4(16) ประกาศเรื่องมาตรการช่วยเหลือนักศึกษาจากกรณีสถานการณ์ไม่ปกติอันเนื่องมาจากการ 
                        แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
 5.2-4(17) ค าสั่งมหาวิทยาลัยเรื่องมอบอ านาจให้รองอธิการ ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ      
                       ศูนย์ ส านัก และสถาบัน   
 5.2-4(18) ประกาศกองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัย 
 5.2-4(19) ประกาศเจตนารมณ์ “เจตจ านงค์สุจริตในการบริหารงาน” สุจริต โปร่งใส บริหาร 
                       มหาวิทยาลัยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 5.2-4(20) แผนปฏิบัติงานหน่วยตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2563 
 5.2-4(21) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงบประมาณการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย  
 5.2-4(22) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล  

5.2-4(23) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ  
5.2-4(24) ค าสั่งคณะท างานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
             อุตรดิตถ์ 

 5.2-4(25) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 5.2-4(26) www.uru.ac.th 
 5.2-4(27) หนังสือเชิญการประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
 5.2-4(28) สโมสรอาจารย์และข้าราชการ และสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัย 
      5.2-4(29) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ว่าด้วย การบริหารจัดการในคณะ วิทยาลัย พ.ศ.2558  
 5.2-4(30) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินการจัดการความรู้    
ตามระบบ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ด าเนินการก ากับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน              
ภายในมหาวิทยาลัย มีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ ดังนี้  

1 .  มี การแต่ งตั้ งคณะกรรมการบริหารจัดการงานวิ จั ยและพันธกิจสัม พันธ์  (กบวจ . )                       
เป็นคณะกรรมการฝ่ายก ากับติดตามและสนับสนุนการจัดการความรู้ ท าหน้าที่ในการก ากับ ดูแล ติดตามและ
ด าเนินการในระดับมหาวิทยาลัย และในระดับคณะมีคณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสั มพันธ์ 
(RMU) ที่เป็นคณะกรรมการด าเนินงาน และคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ ด้านการเรียนการสอน 
ประชุม เพ่ือพิจารณาก าหนดประเด็นการจัดการองค์ความรู้ด้านการบูรณาการพันธกิจเพ่ือการขับเคลื่อน       
งานพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย 

2. มีการส ารวจประเด็นการจัดการความรู้และด าเนินการจัดการความรู้ตามกระบวนการ คือ        
การก าหนดความรู้หลัก การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ การปรับปรุงดัดแปลงหรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะ
ต่อการใช้งาน การประยุกต์ใช้ความรู้ การน าประสบการณ์จากการท างานและการประยุกต์ใช้ ความรู้             
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสกัดองค์ความรู้ออกมาบันทึกไว้ การจดบันทึกองค์ความรู้และแก่นความรู้ไว้ส าหรับ  
ใช้งาน โดยประเด็นการจัดความรู้ของแต่ละหน่วยงานมีดังนี้ 
 

หน่วยงาน ประเด็นการจัดการความรู้ 
เกษตรศาสตร์ 1. การเสริมสร้างสมรรถนะคณาจารย์คณะเกษตรศาสตร์เพ่ือการ

จัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 
2. การจัดการข้อมูลเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยเป็นแนวปฏิบัติที่ดี 

ครุศาสตร์ 1. การพัฒนาอาจารย์คณะครุศาสตร์เพ่ือการจัดการศึกษา        
ในศตวรรษท่ี 21 
2. การจัดการความรู้ด้านการวิจัยพันธกิจสัมพันธ์ 

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตเรื่อง ความร่วมมือ         
ทางวิชาการกับบริษัทพีรพัฒน์เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) 

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1. การผลิตบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 
2. การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และพันธกิจสัมพันธ์ 

วิทยาการจัดการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ      
กับการท างาน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1. การเสริมสร้างทักษะภาษอังกฤษและดิจิทัลส าหรับนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2563 
2. การจัดการความรู้ด้านงานวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรวิจัย พันธกิจสัมพันธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าปี 2563 
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หน่วยงาน ประเด็นการจัดการความรู้ 
วิทยาลัยนานาชาติ 1. การจัดสหกิจศึกษานานาชาติของวิทยาลัยน่านเพ่ือน าไปใช้    

ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาลัย
นานาชาติ 
2.แนวทางการแลกเปลี่ยนแนวคิดและประสบการณ์การท าวิจัย
พันธกิจสัมพันธ์การวิจัยเชิงส ารวจรูปแบบโครงการออมสิน
ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2563 

วิทยาลัยน่าน 1. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเตรียมฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ส าหรับนักศึกษาวิทยาลัย
น่าน 
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท างานวิจัยเพ่ือขอต าแหน่งทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ าวิทยาลัยน่าน 

บัณฑิตวิทยาลัย การ “พัฒนาคนบน Growth Mindset ไขกุญแจความส าเร็จ     
สู่กรอบต าแหน่งงาน” 

สถาบันวิจัยและพัฒนา การ จั ด การคว ามรู้ ข อ งมหาวิ ทย าลั ยภ าย ใต้ โ ค ร งกา ร                 
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี 
สารสนเทศ 

การพัฒนากระบวนการท างานสู่ความเป็นเลิศ 

ศูนย์วิทยาสตร์และเทคโนโลยี แนวทางการด าเนินการถอดองค์ความรู้ และเสนอแนะแนว
ทางการด าเนินงานในอนาคตของศูนย์วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ส านักงานอธิการบดี การเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุตาม พ.ร.บ.และ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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ผลที่เกิดจากการสร้างกลไกและระบบในการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีปรัชญา “มหาวิทยาลัยเพ่ือการศึกษาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น”         
ได้ก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 พันธกิจสัมพันธ์กับการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีเป้าประสงค์ในการบูรณาการ
พันธกิจทั้งการจัดการเรียนการสอน การวิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
ทั้งด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม จากยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าว มหาวิทยาลัยจึงได้จัดท า
แผนการจัดการความรู้ที่คลอบคลุมด้านการผลิตบัณฑิต และด้านการวิจัย คือ การบูรณาการพันธกิจเพ่ือการ
ขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยฯ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการก ากับติดตาม ส่งเสริมสนับสนุน    
ให้ทุกหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ มีการด าเนินการจัดการความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน    
ตามโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นและการบริหารจัดการงานวิจัยและพันธกิจ
สัมพันธ์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นของหน่วยงานในมหาวิทยาลัย โดยใช้การจัดการความรู้ด้วยวิธีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การประเมินทบทวนการปฏิบัติงานภายหลังการจัดกิจกรรมทุกครั้ ง ( AAR : After Action Review)             
การแลกเปลี่ยนกันเล่าประสบการณ์ความส าเร็จจากการปฏิบัติงาน (SSS : Success Story Sharing) โดยสรุป
กระบวนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์      
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2563 มีกระบวนการด าเนินการดังต่อไปนี้ 

ระยะที่ 1 กระบวนการต้นทาง เป็นการทบทวนวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดของโครงการ      
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนและจัดท าแผนแบบมีส่วนร่วม
โดยจัดกิจกรรม Kick off ของทุกโครงการเพ่ือสร้างความเข้าใจการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของโครงการ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และร่วมกันพิจารณารูปแบบการประเมินผลลัพธ์และผลกระทบของ
โครงการร่วมกันระหว่างทีมบริหารเชิงนโยบาย ทีมวิชาการ ทีมปฏิบัติการและทีมสนับสนุน และจัดท า
แผนปฏิบัติการและก าหนดปฏิทินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้  และติดตามประเมินเสริมพลังการ
ขับเคลื่อนงาน ร่วมกัน และกรอบการจัดการความรู้ สังเคราะห์และแนวการสร้างคู่มือ เครื่องเพ่ือการเก็บ
รวบรวมข้อมูล  โดยมีการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ จัดการความรู้ ยกระดับคุณภาพกระบวนการ
สังเคราะห์ร่วมกับทีมด าเนินงาน 

ระยะที่ 2 กระบวนการกลางทาง เป็นการติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการและ
สนับสนุนเสริมพลังการท างานของคณาจารย์ นักวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ทั้งในมหาวิทยาลัย
และในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่านเพ่ือให้เกิดการพัฒนาระบบและกลไกการขับเคลื่อนงานแบบบูรณา
การเพ่ือพัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด และ
เชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายในระดับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 3 จังหวัด (อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน) โดยจัดให้มีเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดการความรู้ เสนอความก้าวหน้าเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนงาน ร่วมกับวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง ปจญหาอุปสรรคของการด าเนินงาน ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
เพ่ือใช้ผลปรับปรุง โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้ (KM) เป็นระยะ ๆ (ทุกเดือน) ร่วมกันระหว่างทีมวิชาการ 
ทีมบริหารเชิงนโยบายและทีมสนับสนุน โดยการใช้เครื่องมือติดตามผลการด าเนินงาน และคู่มือการจัดท า
รายงานความก้าวหน้าและรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ทีมวิชาการได้มีการออกแบบไว้เพ่ือติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการแต่ละโครงการ และเพ่ือให้การจัดท ารายงานผลการด าเนินงานมีรูปแบบการท ารายงานผลกา ร
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ด าเนินงานของชุดโครงการเป็นไปตามตัวชี้วัดและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยสอดคล้องกับการรายงานตาม
ตัวชี้วัดของโครงการต่อส านักงบประมาณ โดยจัดเวทีรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานโครงการตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประชุมแลกเปลี่ยนเ รียนรู้ เ พ่ือสรุป
กระบวนการเรียนรู้บทเรียนจากการด าเนินงานพร้อมทั้งรวบรวมข้อมูล มาท าการวิเคราะห์และสังเคราะห์ผล     
ที่เกิดขึ้น 

ระยะที่ 3 กระบวนการปลายทาง เป็นการประเมิน สรุปรวม สังเคราะห์และถอดบทเรียนเพ่ือการ
เผยแพร่สู่การใช้ประโยชน์ต่อผู้เกี่ยวข้องเพ่ือการเรียนรู้จากการปฏิบัติและพัฒนาต่อเนื่อง โดยมีทีมสนับสนุน   
ท าหน้าที่ในการรวบรวมผลการด าเนินงานของโครงการและมีทีมวิชาการท าหน้าที่ในการสังเคราะห์และถอด
บทเรียนการด าเนินงานโครงการเพ่ือให้ได้ Best Practices องค์ความรู้ ชุดความรู้ นวัตกรรม และเทคโนโลยี     
ที่เกิดจากการด าเนินงานโครงการในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่และน่าน รวมถึงระบบและกลไกการด าเนินงาน
ตามยุทธศาสตร์ บทเรียน และปจจจัยความส าเร็จและประโยชน์จากการด าเนินงานเพ่ือการต่อยอดและผลักดัน
สู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายส าหรับผู้เกี่ยวข้องสะสมไว้ในระบบฐานข้อมูลของมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้ประโยชน์
ร่วมกันโดยจัดให้มีเวทีสังเคราะห์และถอดบทเรียนเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ องค์ความรู้ นวัตกรรมและ            
พ้ืนต้นแบบการเรียนรู้เพ่ือด้านนวัตกรรมการบริหารจัดการแบบบูรณาการเพ่ือพัฒนานวัตกรรมและพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เวทีน าเสนอผลการด าเนินงาน แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงรายงานให้เกิดความสมบูรณ์ พร้อมต่อการเผยแพร่และการต่อยอดขยายผล 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.2-5(1) แผนการจัดการความรู้ประจ าปี 2563-2564 
5.2-5(2) รายงานผลการด าเนินงานโครงการบริหารจัดการโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย     

ราชภัฏอุตรดิตถ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2563 
5.2-5(3) รายงานผลการสังเคราะห์ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคมเพ่ือการ

พัฒนาชุมชนท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับภาคี 
5.2-5(4) รายงานโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2563 
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6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 

มหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประจ าปีงบประมาณ 2563   
(เอกสาร 5.1-6(1)) โดยสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาบุคลากรปีงบประมาณ 2560 – 2564 
(เอกสาร 5.1-6(2)) โดยแผนบริหารจะเป็นข้อมูลด้านอัตราก าลังของบุคลากรเริ่มต้นจากการสรรหาและบรรจุ 
การรักษาบุคลากรให้คงอยู่ การวางแผนอัตราก าลังทดแทนเกษียณ และแผนพัฒนาบุคลากรจะเป็นการพัฒนา
ศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการ การเข้าสู่
ต าแหน่งช านาญการและช านาญงานของบุคลากรสายสนับสนุน   

แผนบริหาร 
1. กรอบอัตราก าลัง 
ข้อมูลอัตราก าลังจะแบ่งเป็นข้อมูลอัตราก าลังของสายวิชาการและสายสนับสนุนในปจจจุบัน รวมถึง

อัตราที่ต้องการในอนาคตข้างหน้า (เอกสาร 5.1-6(3)) โดยมีการก ากับติดตามแผนบริหารด้านอัตราก าลังโดยที่
ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย  

2. ระบบการสรรหาและบรรจุ   
การสรรหาและบรรจุบุคคลจะมีการด าเนินการโดยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งคือการสอบแข่งขันและ

คัดเลือกเพ่ือให้ได้บุคคลที่เหมาะสมกับต าแหน่ง หลักสูตรการสอบแข่งขันประกอบไปด้วย 3 ภาค  คือ   
   1. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป   
   2. ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะต าแหน่ง   
   3. ภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
มีการด าเนินการอย่างเป็นธรรมและโปร่งใส ซึ่งในการคัดสรรบุคลากรจะมีกระบวนการต่างๆ คือ   

การเปิดรับสมัครตามก าหนดระยะเวลา วิธีการสอบแข่งขันและคัดเลือก เกณฑ์การตัดสิน การขึ้นบัญชี         
การยกเลิกบัญชี โดยผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่งตามที่ระบุไว้           
ในประกาศรับสมัครของมหาวิทยาลัยผู้ผ่านการสอบต้องได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาค
ความรู้วิชาเฉพาะต าแหน่งไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบ จึงจะมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับต าแหน่ง               
ผู้สอบแข่งขันได้ต้องได้คะแนนแต่ละภาคไม่ต่ ากว่าร้อยละห้าสิบ และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ ากว่าร้อยละ     
หกสิบ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ให้ใช้ได้ไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันขึ้นบัญชี  

การบรรจุบุคคลจะเป็นไปตามกรอบอัตราก าลังที่สภามหาวิทยาลัยก าหนด  เหมาะสมกับแผนความ
ต้องการใช้บุคลากรของหน่วยงาน (เอกสาร 5.1-6(4)-(7)) 

3. การรักษาบุคลากรให้คงอยู่  
3.1  มหาวิทยาลัยมีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย (พ) เข้าสู่ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย 

(เอกสาร 5.1-6(8)) และการคัดเลือกพนักงานราชการเข้าสู่ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย (เอกสาร 5.1-6(9)) 
โดยมีอัตราพนกังานมหาวิทยาลัยว่างและได้รับการจัดสรรอัตราตามทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 

      -  การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย (พ) สายวิชาการเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเข้าสู่ต าแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัยประเภทต าแหน่งวิชาการ (เอกสาร 5.1-6(10)) โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 
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         1. การคัดเลือกบรรจุและแต่งตั้งโดยผ่านกระบวนการสอบแข่งขันตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน 

         2. ได้รับอนุญาตให้ลาศึกษาต่อจากมหาวิทยาลัย และได้รับทุนในการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยในระดับปริญญาเอก 

         3. การคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งโดยได้รับทุนในการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยในสาขาวิชา   
ที่ขาดแคลน หรือได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก (องค์กรต่างประเทศ) ระดับปริญญาโทหรือ
ปริญญาเอก 

     -  การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย (พ) เข้าสู่ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน   
(เอกสาร 5.1-6(8)) โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้ 

         1. อายุงาน (โดยดูจากวันเริ่มเข้าท างาน)   
         2. ผลการประเมินการปฏิบัติงาน/แฟ้มสะสมงาน   
         3. การสัมภาษณ์ 
     -  การคัดเลือกพนักงานราชการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย  (เอกสาร 5.1-6(9))      

โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้    
        1. มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยว่างและได้รับการจัดสรรอัตราตามทีม่หาวิทยาลัยก าหนด 
        2. ผู้เข้ารับการคัดเลือกจะต้องปฏิบัติงานและเป็นพนักงานราชการและปฏิบัติงานติดต่อกันเป็น

เวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี 
        3. ผู้ที่จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยจะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะส าหรับ

ต าแหน่งนั้น 
3.2  มหาวิทยาลัยสนับสนุนและผลักดันให้บุคลากรมีการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพทั้ง

ต าแหน่งทางวิชาการ  ต าแหน่งที่สูงขึ้นในระดับช านาญการ ระดับช านาญงานของบุคลากรสายสนับสนุน      
การสนับสนุนเงินทุนเพ่ือศึกษาต่อในแต่ละระดับ  การฝึกอบรมดูงาน รวมถึงการจัดสวัสดิการต่างๆ เพ่ือสร้าง
ขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน   

4. การวางแผนอัตราทดแทนเกษียณ   
มหาวิทยาลัยไม่ได้มีกรอบอัตราเกษียณเมื่อบุคลากรพ้นสภาพเนื่องจากเกษียณอายุราชการ ตามมติ

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยจึงเห็นชอบแบบฟอร์มการเสนอขออัตราพนักงานทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน ซึ่งก าหนดให้ส่วนราชการใดที่มีความประสงค์จะเสนอขออัตราพนักงานมหาวิทยาลัย กรณีเสนอขอ
อัตราใหม่ หรือเสนอขออัตราทดแทน (ลาออก/เกษียณอายุราชการ) ด าเนินการจัดท าเอกสารตามแบบฟอร์มที่
ก าหนด และเสนอผ่านคณะกรรมการประจ าส่วนราชการเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเสนอต่อ
คณะอนุกรรมการกลั่นกรองการขออัตราพนักงานมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย เพ่ือพิจารณาต่อไป (เอกสาร 
5.1-6(11)) 
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แผนพัฒนาบุคลากร 
1. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 2 ครั้งต่อปีงบประมาณ โดยใช้แบบประเมิน

ผลสัมฤทธิ์ของงานทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน (เอกสาร 5.1-6(12)) เพ่ือน ามาประกอบการพิจารณา
ความดีความชอบ จะท าให้บุคลากรมีการวางแผนการพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ รวมถึงเพ่ือให้มหาวิทยาลัย
และผู้บังคับบัญชา มีข้อมูลไปปรับใช้ในการพัฒนาบุคลากรรวมถึงมีนโยบายในการปรับปรุงหลักสูตรการ
ฝึกอบรมให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจในวิธีการท างานเกิด   กระบวนการ
เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดกฎเกณฑ์มีทัศนคติและทักษะที่ดีในการปฏิบัติงาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ   ในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร   

ในปี พ.ศ. 2563  มหาวิทยาลัยได้แก้ไขปรับปรุงแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรสาย
สนับสนุน โดยให้หลักการและแนวคิดในการพัฒนาแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ (Performance 
Management : PM)  ดังนี้ 

    1. การวางแผนปฏิบัติงาน 
    2. การติดตามผลการปฏิบัติงาน 
    3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
    4. การพัฒนาผลการปฏิบัติงาน 
สิ่งที่ได้จากการประเมินผลปฏิบัติราชการ 
    1. งานมีความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
    2. การมอบหมายงานให้ตรงตามต าแหน่งและความสามารถ 
    3. การตรวจสอบผลการปฏิบัติงานตามต าแหน่งหน้าที่และงานท่ีได้รับมอบหมาย 
    4. การพัฒนางานในต าแหน่งหน้าที่ 
    5. มีการก าหนดตัวเป้าหมายและตัวชี้วัดที่สามารถวัดได้จริง 
    6. ช่วงในการวิเคราะห์ค่างานของบุคลากรในการท าต าแหน่งที่สูงขึ้น 
การประเมินผลการปฏิบัติงานจะน าไปใช้ในการพัฒนาบุคลากร  ดังนี้  ฝึกอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะ  

พัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ เพ่ิมความรับผิดชอบ เสริมจุดแข็ง ปรับปรุงข้อบกพร่อง 
2.การพัฒนาศักยภาพในการพัฒนาบุคลากรในด้านต่างๆ 
2.1 การจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาบุคลากร 
มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรให้หน่วยงานได้มีการวางแผนในการจัด

โครงการสนับสนุนให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้พัฒนาตนเองโดยจัดสรรงบประมาณ         
ให้บุคลากรสายวิชาการได้รับงบประมาณในการพัฒนาตนเองคนละ 10,000 บาท บุคลากรสายสนับสนุนได้รับ
งบประมาณในการพัฒนาตนเองคนละ 5,000 บาท  
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2.2  การจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากร 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้พิจารณาจัดสรรทุนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน 
(เอกสาร 5.1-6(13)) ดังนี้ 
                 2.2.1 ทุนเพ่ือการศึกษาต่อ มหาวิทยาลัยได้มีเกณฑ์ในการจัดสรรทุนส าหรับบุคลากรที่ศึกษาต่อ
ในประเทศในระดับปริญญาโทไม่เกิน 200 ,000 บาท ระดับปริญญาเอกไม่เกิน 300 ,000 บาท กรณี
ทุนการศึกษาเกินกว่าที่ก าหนดให้จ่ายทุนเฉพาะค่าลงทะเบียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาเท่านั้น ทั้งนี้ระดับ
ปริญญาโทไม่เกิน 400,000 บาท และระดับปริญญาเอกไม่เกิน 500 ,000 บาท และยกเว้นค่าธรรมเนียม
ส าหรับบุคลากรที่ศึกษาต่อภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และส าหรับบุคลากรที่ศึกษาต่อในต่างประเทศ 
ในระดับปริญญาโทไม่เกิน 1,000,000 บาท ระดับปริญญาเอกไม่เกิน 2,500,000 บาท โดยในช่วงลาศึกษาต่อ
จะได้รับเงินเดือนระหว่างลาศึกษาต่อด้วย 
                 2.2.2 ทุนเพ่ือการน าเสนอผลงานทางวิชาการ มหาวิทยาลัยได้พิจารณาจัดสรรทุนน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการ  ประเภท Oral Presentation ในกลุ่มประเทศอาเซียนไม่เกิน 30,000 บาท ประเทศใน
ทวีปเอเชียไม่เกิด 40,000 บาท และประเทศในทวีปอื่นๆ ไม่เกิน 60,000 บาท ประเภท Poster Presentation  
ให้ได้รับการจัดสรรทุนเฉพาะค่าลงทะเบียนเท่านั้น โดยในกลุ่มประเทศอาเซียนไม่เกิน 10,000 บาท ประเทศ
ในทวีปเอเชียไม่เกิด 20,000 บาท และประเทศในทวีปอ่ืนๆ ไม่เกิน 30,000 บาท 
                 2.2.3 ทุนเพ่ือการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยได้พิจารณาจัดสรรทุนฝึกอบรม โดยให้ใช้ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วย การเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางและค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการ และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ในขณะนั้นใช้บังคับโดยอนุโลม ให้สนับสนุนตามที่จ่ายจริง
ภายในประเทศไม่เกิน 30,000 บาท และในต่างประเทศไม่เกิน 60,000 บาท  กรณีที่เกินกว่าที่ก าหนดให้จ่าย
เฉพาะค่าลงทะเบียนหรือค่าธรรมเนียมการฝึกอบรมเท่านั้น  ทั้งนี้  ภายในประเทศไม่เกิน 40 ,000 บาท และ   
ในต่างประเทศไม่เกิน 70,000 บาท 

2.3  การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
      2.3.1 มหาวิทยาลัยได้จัดท าขั้นตอน วิธีการ รวมถึงระเบียบ/ประกาศ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (เอกสาร 

5.1-6(17))  
              -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การพิจารณาต าแหน่งบุคคลให้ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2561 
              -  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย  การพิจารณาต าแหน่งบุคคลให้ด ารง

ต าแหน่งทางวิชาการ  ระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์  และศาสตราจารย์ (ฉบับที ่2) พ.ศ. 2561 
              -  ประกาศคณะกรรมการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการ  เรื่อง แนวปฏิบัติในการ

ประเมินผลการสอนเพื่อประกอบการแต่งตั้งให้บุคคลด ารงต าแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2562 
      2.3.2 มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงแนวปฏิบัติในการประเมินผลการสอนส าหรับการเสนอขอก าหนด

ต าแหน่งทางวิชาการให้มีความยืดหยุ่นและเพ่ิมช่องทาง วิธีการให้สะดวกมากขึ้น มีการส่งเสริมให้บุคลากรสาย
วิชาการได้เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการโดยการจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรไปยังหน่วยงานเพ่ือให้
หน่วยงานได้จัดโครงการ/กิจกรรมในการเข้าสู่ต าแหน่ง (เอกสาร 5.1-6(14)) เช่น 
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     -  โครงการพัฒนา ผศ. หน้าใหม่ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมอบหมายให้
อาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ไปแล้วเป็นพ่ีเลี้ยง  พร้อมเชิญผู้อาวุโสและ
เลขานุการพิจารณาต าแหน่งทางวิชาการให้ความรู้และให้ค าปรึกษาโดยจัดอบรมกลุ่มใหญ่ผู้เข้าร่ วมโครงการ 
50 คน และแบ่งตามกลุ่มย่อยกลุ่มละ 10-15 คน ตามสาขาวิชา และจัดเตรียมผลงานที่อยู่ระหว่างจัดท ามา
รับทราบถึงสภาพปจญหาหรือแนวทางในการจัดท าเพ่ือให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ.ก าหนด ระหว่างวันที่ 
10 มิถุนายน 2563 – 6 สิงหาคม 2563 

       -  โครงการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรสายวิชาการสู่ต าแหน่งทางวิชาการ        
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ 2563 1.โครงการพัฒนาเอกสาร/ต ารา/หนังสือ และการวิจัย  
สู่การขอผลงานวิชาการ 2.โครงการอบรมการพัฒนาผลงานวิชาการและวิจัย เป้าหมายคือบุคลากรสายวิชาการ
มีผลงานส่งเผยแพร่และสามารถขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 5 ต่อปี ระยะเวลาการด าเนินการ
ปีงบประมาณ 2563 

     -  โครงการการเตรียมความพร้อมศักยภาพบุคลากร ด้านการพัฒนา และค้นหาโจทย์วิจัย
ร่วมกับอุตสาหกรรมหลังโควิด19 โดย Talent Mobility มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทั้งนี้จัดขึ้นเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพนักวิจัยและผู้ประกอบการในการพัฒนาข้อเสนอโครงการ ให้บุคลากรวิจัย ในสถาบันอุดมศึษาไป
ปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปจญหาและเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility)    
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ จากมหาวิทยาลัยพะเยา 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร และสถาบันนวัตกรรม บริษัท ทีโอที จ ากัด (มหาชน) ที่มีความเชี่ยวชาญ      
ในด้านการพัฒนาและค้นหาโจทย์วิจัยร่วมกับอุตสาหกรรม มาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนให้ความรู้ความเข้าใจ     
แก่ผู้เข้าโครงการใน วันที่ 10 สิงหาคม 2563 

     -  โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการด้านการสื่อสารข้อมูลและรู้เท่าทันสื่อ การคิดแบบ
สร้างสรรค์และนวัตกรรมในยุคดิจิทัลภายใต้โครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2564 วันที่ 12-13 มีนาคม 2564 

     -  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในหลักสูตร หลักจริยธรรมพ้ืนฐานและการทบทวนพิจารณา
โครงการวิจัย (ส าหรับคณะกรรมการ) โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา วั ตถุประสงค์การจัดโครงการเพ่ือเป็น
แนวทางหรือหลักเกณฑ์เกี่ยวหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ การปกป้องสิทธิ สวัสดิภาพของอาสาสมัคร 
เพ่ือให้คณะกรรมการด าเนินการวิจัยในมนุษย์ เพ่ิมพูนทักษะในการพิจารณาโครงการวิจัยตามหลัก
มาตรฐานสากล ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 

      2.3.3 มหาวิทยาลัยมีการก ากับติดตามเพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ  
ดังนี้ 

        1. ในการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยในระยะที่ 6 (จนถึงเกษียณอายุราชการ)  
ของบุคลากรสายวิชาการ ต้องมีผลการด าเนินงาน (เอกสาร 5.1-6(15)) ดังนี้ 

             1.1 มีเอกสารประกอบการสอน ต ารา หนังสือ งานวิจัย ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม  
หรือผลงานวิจัยทางวิชาการอย่างใดอย่างหนึ่งที่มีคุณภาพตามประกาศ ก.พ.อ. และของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ต้อง
ไม่ใช่งานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษา ไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
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            1.2 ต้องได้รับการแต่งตั้ งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต่ ากว่าระดับผู้ช่ วย
ศาสตราจารย์ ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่เริ่มสัญญาฉบับนี้ 

            1.3 บุคลากรสายวิชาการสังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ต้องได้รับ
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการ ภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่เริ่มสัญญา 

             2. การจ่ายเงินรางวัลส าหรับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ วิทย
ฐานะสูงขึ้น หรือด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ตามระเบียบ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรางวัลส าหรับ
บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งวิชาการ วิทยฐานะ ต าแหน่งระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2564 (เอกสาร 5.1-
6(16)) ดังนี้ 

                2.1 บุคลากรประเภทวิชาการท่ีได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
                -  ศาตราจารย์          80,000  บาท 
                -  รองศาตราจารย์      50,000  บาท 
                -  ผู้ช่วยศาตราจารย์   30,000  บาท 
                2.2 บุคลากรประเภทวิชาการท่ีได้รับแต่งตั้งให้มีวิทยฐานะ 
                -  อาจารย์เชียวชาญพิเศษ 80,000  บาท 
                -  อาจารย์เชี่ยวชาญ    50,000  บาท 
                -  อาจารย์ช านาญการพิเศษ   30,000  บาท 
                -  อาจารย์ช านาญการ    10,000  บาท 
2.4 การก าหนดต าแหน่งที่สูงข้ึนของบุคลากรสายสนับสนุน 
     2.4.1 มหาวิทยาลัยได้จัดท าขั้นตอน วิธีการ รวมถึงระเบียบ/ประกาศ ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (เอกสาร 

5.1-6(18)) ดังนี้  
             -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินค่างาน     

เพ่ือก าหนดระดับต าแหน่งที่สูงขึ้นต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และระดับช านาญงานพิเศษ 
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการและระดับช านาญการพิเศษ 

             -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง โครงร่างการเขียนผลงานการขอก าหนด
ระดับต าแหน่ง และแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ต าแหน่งประเภททั่วไป และต าแหน่งประเภทวิชาชีพ
เฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

             -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินบุคคล      
เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ต าแหน่งประเภททั่วไป ระดับช านาญงาน และระดับช านาญงานพิเศษ 
ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับช านาญการ และระดับช านาญการพิเศษ 

             -  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การแต่งตั้ง และระดับคุณภาพ
ของคู่มือปฏิบัติงานหลัก ผลงานวิจัย ผลงานเชิงวิเคราะห์ ผลงานเชิงสังเคราะห์ และผลงานในลักษณะอ่ืน     
ส าหรับการก าหนดระดับต าแหน่ง และแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ประเภทต าแหน่งทั่ วไป และ
ประเภทต าแหน่งวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 

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/doc4.pdf
http://personnel.uru.ac.th/value%20analysis/doc4.pdf
http://personnel.uru.ac.th/value%20analysis/doc4.pdf
http://personnel.uru.ac.th/value%20analysis/doc5.pdf
http://personnel.uru.ac.th/value%20analysis/doc5.pdf
http://personnel.uru.ac.th/value%20analysis/doc5.pdf
http://personnel.uru.ac.th/value%20analysis/doc5.pdf
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      2.4.2 มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรไปยังหน่วยงานเพ่ือให้หน่วยงาน
ได้จัดโครงการ/กิจกรรมในการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น (เอกสาร 5.1-6(14)) เช่น 

             -  โครงการอบรมการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าบุคลากรสายสนับสนุน 
วิทยาลัยนานาชาติ  ในวันที่ 10 เมษายน 2564                  

     2.4.3 มหาวิทยาลัยมีการก ากับติดตามเพ่ือกระตุ้นให้บุคลากรสายสนับสนุนก าหนดต าแหน่ง       
ที่สูงขึ้น ดังนี้ 

         1. ในการต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัยในระยะที่ 6 (จนถึงเกษียณอายุราชการ)  
ของบุคลากรสายสนับสนุน ต้องมีผลการด าเนินงาน (เอกสาร 5.1-6(15)) ดังนี้ 

                 -  พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  ประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 
                    1. มีเอกสารคู่มือปฏิบัติงานหลักไม่น้อยกว่า 1 งาน หรืองานวิจัยสถาบันที่ไม่ใช่

งานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
                    2. ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับช านาญการ ภายในระยะเวลา 5 ปี 

นับจากวันที่เริ่มสัญญาฉบับนี้ 
                 -  พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  ประเภททั่วไป 
                    1. มีเอกสารคู่มือปฏิบัติงานหลักไม่น้อยกว่า 1 งาน หรืองานวิจั ยสถาบันที่ไม่ใช่

งานวิจัยที่เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง 
                    2. ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งไม่ต่ ากว่าระดับช านาญงาน ภายในระยะเวลา 5 ปี 

นับจากวันที่เริ่มสัญญาฉบับนี้ 
            2. การจ่ายเงินรางวัลส าหรับบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ วิทย

ฐานะสูงขึ้น หรือด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ตามระเบียบ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรางวัลส าหรับ
บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งวิชาการ วิทยฐานะ ต าแหน่งระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2564  (เอกสาร 5.1-
6(16)) ดังนี้ 

                2.1 บุคลากรประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
                -  ระดับเชี่ยวชาญพิเศษ          80,000  บาท 
                -  ระดับเชี่ยวชาญ       50,000  บาท 
                -  ระดับช านาญการพิเศษ   30,000  บาท 
                -  ระดับช านาญการ    10,000  บาท 
                2.2 บุคลากรต าแหน่งประเภททั่วไปที่ได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
                -  ระดับช านาญงานพิเศษ  30,000  บาท 
                -  ระดับช านาญงาน    10,000  บาท 
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2.5 การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร   
     2.5.1  มหาวิทยาลัยมีกองทุนสวัสดิการส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  (เอกสาร 5.1-6(18)) 

ดังนี้ 
              -  มหาวิทยาลัยได้จัดสวัสดิการให้พนักงานมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนส ารอง

เลี้ยงชีพ 
              - ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2557 
              - ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย กองทุนสวัสดิการบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 
              - ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการเบิกค่ารักษาพยาบาลส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 
              - ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการเบิกค่าช่วยเหลือครอบครัวส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558 
              - ประกาศคณะกรรมการกองทุนสวัสดิการบุคลากรของมหาวิทยาลัย เรื่อง หลักเกณฑ์

และวิธีการเบิกค่าด ารงชีพหลังเกษียณอายุส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558   
      2.5.2  มหาวิทยาลัยมีสวัสดิการต่างๆให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย  (เอกสารหมายเลข 5.1-

6(18)) ดังนี้       
              - มีระบบสวัสดิการการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร

สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น สวัสดิการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย โดยมีการจัดสรรที่พักให้กับบุคลากร
อย่างเป็นธรรม 

              - ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 
              - ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
              - มีนโยบายดูแลสุขภาพของบุคลากร ทั้งในเชิงป้องกันและส่งเสริม มีสวัสดิการตรวจเช็ค

สุขภาพประจ าปีของกองพัฒนานักศึกษา รวมถึงส่งเสริมการออกก าลังกายในรูปแบบต่างๆ 
              - มีการยกย่องให้เกียรติผู้ได้รับรางวัลโดยวิธีการต่างๆ 
              - กล่องแสดงความคิดเห็นที่ก่อให้เกิดการพัฒนาร่วมกัน เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้มี

โอกาสแสดงความคิดเห็นและร่วมมือในการท างาน มีช่องทางการสื่อสารหลายช่องทางระหว่างผู้บังคับบัญชา
และผู้ใต้บังคับ บัญชา รวมทั้งระหว่างผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน เพ่ือท าให้เกิดความรู้ สึกที่ดีและพัฒนางาน
ร่วมกัน 

     มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการให้ความรู้และเสริมทักษะในการปฏิบัติงาน (เอกสาร 5.1-6(14)) 
ดังนี้ 

     1.  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ KMUTT – LM        
ของส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการทรัพยากรสารสนเทศระบบ
ห้องสมุดอัตโนมัติ ได้แก่ ระบบบริหารซอฟต์แวร์ (Management Functions) และระบบใช้งานโมดูลต่างๆ 
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ส าหรับการจัดการทรัพยากรสารสนเทศและบริการสารสนเทศ ทั้งนี้เป็นการเรียนรู้ร่วมกันในการติดตั้งและ
พัฒนาระบบระหว่างวันที่ 19-21 สิงหาคม 2563 

     2.  โครงการอบรมหลักสูตรการเสริมสร้างทักษะและประสิทธิภาพส าหรับผู้ปฏิบัติงานพัสดุและ
บริหารพัสดุ ระหว่างวันที่ 24-25 ตุลาคม 2563 

     3. โครงการฝึกอบรมการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านพัสดุตาม พ.ร.บ.และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมประกอบไปด้วย เจ้าหน้าที่พัสดุของคณะ ศูนย์/
ส านัก/สถาบัน กอง และฝ่ายต่างๆ จ านวนทั้งสิ้น 50 คน ทั้งนี้เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้ ความเข้าใจ
เบื้องต้น เกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่พัสดุ การบริหารงานพัสดุ 
การตรวจสอบพัสดุ การรายงานพัสดุประจ าปี และการจ าหน่ายพัสดุ และทราบถึงหลักการและแนวทางการ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการพัสดุของหน่วยงานของรัฐ เรียนรู้ข้อปจญหาการ
บริหารงานพัสดุ การแก้ไขปจญหา อุปสรรคต่างๆ ในการด าเนินงานบริหารพัสดุ และได้น าความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
การแก้ไขปจญหาในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 25 มิถุนายน 2564 

     มหาวิทยาลัยมีการจัดโครงการเพ่ือเสริมสร้างขวัญและก าลังใจ และเสริมสร้างสุขภาพกายและ
จิตใจ  ความสามัคคีเพ่ือเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีของบุคลากรอันก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนางานและ
พัฒนามหาวิทยาลัย (เอกสาร 5.1-6(14)) ดังนี้ 

         1.  อธิการดีและทีมผู้บริหารเข้าพบ บุคลากรวิทยาลัยน่าน  วันที่  24 มีนาคม 2564 
         2.  อธิการดีและทีมผู้บริหารเข้าพบ บุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วันที่ 31 

มีนาคม 2564 
         3.  อธิการดีและทีมผู้บริหารเข้าพบ บุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วันที่ 31 มีนาคม 

2564 
                   4.  อธิการดีและทีมผู้บริหารเข้าพบ บุคลากรคณะครุศาสตร์ วันที่ 5 เมษายน 2564 
                   5.  อธิการดีและทีมผู้บริหารเข้าพบ บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ วันที่ 17 เมษายน 2564 
                   6.  อธิการดีและทีมผู้บริหารเข้าพบ บุคลากรคณะเกษตรศาสตร์ วันที่ 21 เมษายน 2564 

         7. อธิการดีและทีมผู้บริหารเข้าพบ ประชุมรับฟจงชี้แจงข้อเสนอแนะ ระหว่าง มรอ. กับ 
โรงเรียนสาธิต วันที่ 30 มีนาคม 2564 

         5.  URU Family Day 2021  วันที่  1 มีนาคม 2564 
         6.  การประชุมบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน ประจ าปี 2564 พร้อมทั้งมอบ

ของที่ระลึกแสดงความยินดีกับบุคลกรผู้ได้รับต าแหน่งบริหาร ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น ผู้ผ่าน
การสอบเลื่อนระดับ ผู้ส าเร็จการศึกษา และผู้บรรจุใหม่ วันที่  24 กุมภาพันธ์ 2564 

         7.  การแข่งขันกีฬาประเพณี เสมากงจักร ครั้งที่ 48 ระหว่างสโมสรนายทหารมณฑล ร่วมกับ 
สโมสรอาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดการโดยเป็นการจัดกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์
ขึ้น เป็นประจ าทุกปี วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 

         8.  พิธีทอดกฐินพระราชทาน ประจ าปี 2563 วันที่ 18 ตุลาคม 2563  
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         9.  งานกตัญญุตาคารวะ สายในสัมพันธ์ 63 และเกษียณส าราญ ไม่ได้แก่แค่สูงวัยมหาวิทยาลัย
ราชภัฎอุตรดิตถ์ วันที่ 24 กันยายน 2563 
 

การก ากับติดตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากร  
การก ากับติดตามแผนบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรจะใช้กลไกการติดตามจากการประชุม 

คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือให้การบริหารบุคคลของมหาวิทยาลัยมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ  มีระบบคุณธรรมในการบริหาร  ประกอบด้วยความยุติธรรม  ความโปร่งใส  และความเสมอ
ภาคในสิทธิของบุคคล  โดยเลขานุการจะจัดท ารายงานติดตามผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนาบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ทุก 6 เดือนตามรอบปีงบประมาณ  ในปีการศึกษา 2563 จะอยู่ระหว่าง
ปีงบประมาณ 2563 (รอบ2 เดือนเมษายน 2563 – กันยายน 2563) (เอกสาร 5.1-6(19)) ปีงบประมาณ 2564 
(รอบ1 เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) (เอกสาร 5.1-6(20)) และปีงบประมาณ 2564 (รอบ2 เดือน
เมษายน 2564 – กันยายน 2564)  (เอกสาร 5.1-6(21)) แล้วเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการจัดท าแผน
บริหารและแผนพัฒนาบุคลากร (เอกสาร 5.1-6(22)) จากการประชุมคณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือประเมินผลความส าเร็จและแก้ไขปรับปรุงแผนต่อไป 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.1-6(1)  แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563 

5.1-6(2) แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2560-2564 
5.1-6(3)  กรอบอัตราก าลังบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2560-2565  
5.1-6(4)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2561 
5.1-6(5)  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การบริหารงานบุคคลส าหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย (พ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2561 
5.1-6(6)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ สรรหาและบรรจุบุคคล

เข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2562 
5.1-6(7)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  เรื่อง แนวปฏิบัติการสรรหาบรรจุและการเข้าสู่

ต าแหน่งเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (พ) พ.ศ. 2561 

5.1-6(8)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง เกณฑ์การประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย (พ) 
เขา้สู่ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน พ.ศ. 2561 

5.1-6(9)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการคัดเลือก
พนักงานราชการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2563 

5.1-6(10)  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย 
(พ) สายวิชาการเพ่ือบรรจุแต่งตั้งเข้าสู่ต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทต าแหน่ง
วิชาการ พ.ศ. 2562 
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5.1-6(11)  แบบฟอร์มการเสนอขออัตราพนักงานสายวิชาการ และแบบฟอร์มการเสนอขออัตรา
พนักงานสายสนับสนุน 

5.1-6(12)  แบบประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัย       
ราชภัฏอุตรดิตถ์  

5.1-6(13)  ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งเกี่ยวกับการพิจารณาจัดสรรทุนเพื่อพัฒนาบุคลากร  

5.1-6(14)  เว็บไซต์และ Facebook มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
5.1-6(15)  สัญญาจ้างบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
5.1-6(16)  ระเบียบ ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายเงินรางวัลส าหรับบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้ง         

ให้ด ารงต าแหน่งวิชาการ วิทยฐานะ ต าแหน่งระดับที่สูงขึ้น พ.ศ. 2564 
5.1-6(17)  เว็บไซต์กองบริหารงานบุคคล 
5.1-6(18)  ระเบียบ/ประกาศ เกี่ยวกับกองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัย 
5.1-6(19)  รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2563 (รอบ 2        

เดือนเมษายน 2563 – กันยายน 2563) 
5.1-6(20)  รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 1       

เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) 
5.1-6(21)  รายงานผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร ปีงบประมาณ 2564 (รอบ 2       

เดือนเมษายน 2564 – กันยายน 2564) 
5.1-6(22)  คณะกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (กบท.) 

 
 

7. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่สถาบันก าหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
      มหาวิทยาลัยโดยส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาท าการก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุน             
ให้ทุกหน่วยงานตั้งแต่หน่วยงานสนับสนุนทางวิชาการ หลักสูตร และคณะ โดยมีการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไก ดังนี้  
      1.การควบคุมคณุภาพ 
      - มหาวิทยาลัยมีการก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานและยืดถือเป็นหลักปฏิบัติ จ านวน 5 ข้อ คือ (1) การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นเครื่องมือส าคัญ
ที่จะประกันได้ว่ามหาวิทยาลัยได้ปฏิบัติภารกิจด้านการจัดการศึกษาเป็นไปตามพันธกิจ เป้าหมายได้มาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาในระดับอุดมศึกษา โดยประกันตั้งแต่ศักยภาพ ความพร้อมของมหาวิทยาลัย จนถึงกระบวน
การที่มีประสิทธิภาพ อันจะน าไปสู่ผลผลิตที่มีคุณภาพตามมาตรฐานอุดมศึกษาของไทยและสากล (2) ปรัชญา
การด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาตามบริบทของ
มหาวิทยาลัย โดยยึดหลักการเบื้องต้นว่า “คุณภาพเป็นของเรา  เกิดจากเรา บริหารจัดการโดยเรา เพ่ือเกิด
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ประโยชน์แก่พวกเราและสังคมไทย” (3) การประกันคุณภาพการศึกษาเป็นภารกิจประจ าปกติของทุกภาคส่วน
และทุกคนในมหาวิทยาลัย ทุกคนต้องตระหนัก ให้ความส าคัญ และปฏิบัติเป็นกิจวัตรประจ าสม่ าเสมอ ตั้งแต่
ระดับมหาวิทยาลัย คณะ วิทยาลัย สถาบัน ศูนย์ ส านัก กอง ภาควิชา ผู้บริหารและบุคลากรทุกคน               
(4) การประกันคุณภาพการศึกษาเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน มีและด าเนินการตามกระบวน
การพัฒนาของวงจรประกันคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (PDCA) (5) ผลการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยต้องสะท้อนสภาพจริงของคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด ทั้งนี้ เพ่ือ
ผลประโยชน์ของการน าผลการประเมินไปพัฒนาในส่วนที่ดีและปรับปรุงในส่วนที่เป็นจุดอ่อน (เอกสาร 5.2-
7(1)) 
 - มหาวิทยาลัยด าเนินการตัวบ่งชี้ระดับหลักสูตร คณะและสถาบัน ตามคู่มือการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 (เอกสาร 5.2-7(2)) 
      - มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (กบป.)  
ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีทุกคณะ ผู้อ านวยการ  ส านัก สถาบัน วิทยาลัย 
ศูนย์ โรงเรียนสาธิต ฯ และบุคลากรส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพ (เอกสาร 5.2-7(3)) 
      - มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี           
ฝ่ายวิชาการ คณบดีทุกคณะ และผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา เป็นกลไกการท างานหลักในเรื่องของการ
บริหารหลักสูตร โดยมีหน้าที่พิจารณาหลักสูตร การจัดแผนการเรียนการสอน เสนอโครงการความร่วมมือ            
เสนอแต่งตั้งและถอดถอนประธานหลักสูตร ผู้ประสานงานหลักสูตร ผู้ประสานงานรายวิชา อาจารย์พิเศษ    
เป็นต้น (เอกสาร 5.2-7(4)) 
      - มหาวิทยาลัยแต่งตั้งผู้ก ากับดูแล และหน่วยงานรับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมีรองอธิการบดี/ผู้ช่วยอธิการบดี ก ากับ ติดตาม และ
ควบคุมการด าเนินงานในแต่ละตัวบ่งชี้ของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (เอกสาร 5.2-7(5)) 
     - มหาวิทยาลัยจัดท าแผนปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน และการตั้งค่า
เป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
น าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 13/2563 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เข้าที่ประชุม            
สภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 2 ธันวาคม 2563 และเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564       
วันที่ 8 มกราคม 2564 (เอกสาร 5.2-7(7)-(10)) 
      - จัดท าปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 เพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินงาน (เอกสาร 5.2-7(11)) 
 - จัดการประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานแนวปฏิบัติที่ดี การจัดท า
แผนปฏิบัติการ และเตรียมความพร้อมรับการประเมินตุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรในวันที่ 6 
พฤษภาคม พ.ศ.2564 (เอกสาร 5.2-7(12))  

2.การตรวจสอบคุณภาพ 
 - มหาวิทยาลัยมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยแต่งตั้งผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้  ได้แก่         
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นผู้ตรวจสอบคุณภาพ ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า ข้อเสนอแนะ และการแก้ไข
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ปจญหาต่างๆ ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา เช่น แต่งตั้งรองอธิการบดีรับผิดชอบงานวิชาการ
ก ากับดูแลเรื่องการรับนักศึกษา การจัดการเรียนการสอน การบริหารหลักสูตร, รองอธิการบดีรับผิดชอบ     
งานบริหาร ก ากับดูแลเรื่องงานนโยบายและแผน งานบริหารงานบุคคล งานประกันคุณภาพ การเงินและ
งบประมาณ งานพัสดุ, ผู้ช่วยอธิการบดีรับผิดชอบงานพัฒนานักศึกษา ก ากับดูแลเรื่องกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา การดูแลนักศึกษา เป็นต้น (เอกสาร 5.2-7(5)) 
 - มหาวิทยาลัยตรวจสอบคุณภาพการจัดท าข้อมูลรายงานประเมินตนเองในระบบ CHE QA Online 
ระดับหลักสูตร คณะ และมหาวิทยาลัย ก่อนส่งรายงานต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (เอกสาร 
5.2-7(13)) 

3.การประเมินคุณภาพ 
      มหาวิทยาลัยด าเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังนี้  
      - ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม-18 มิถุนายน 2564 
จ านวน 69 หลักสูตร คณะกรรมการประเมินประกอบด้วย ประธานกรรมการ (บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย) 1 
คน, กรรมการ (บุคคลภายในมหาวิทยาลัย) 1 คน, กรรมการและเลขานุการ (บุคคลภายในมหาวิทยาลัย) 1 คน 
และผู้ช่วยเลขานุการ (บุคคลภายในมหาวิทยาลัย) 1 คน  (เอกสาร 5.2-7(14))        
     - ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ระหว่างวันที่ 2-10 สิงหาคม 2564 จ านวน 6 คณะ 2 
วิทยาลัย มีคณะกรรมการประเมินประกอบด้วย ประธานกรรมการ (บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย) 1 คน, 
กรรมการ (บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย) 2 คน, กรรมการและเลขานุการ (บุคคลภายในมหาวิทยาลัย) 1 คน, 
ผู้ช่วยเลขานุการ (บุคคลภายในมหาวิทยาลัย) 3 คน (เอกสาร 5.2-7(15)) 
      - ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย ในวันที่ 7 ตุลาคม 2564 มีคณะกรรมการ
ประเมินประกอบด้วย ประธานกรรมการ (บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย) 1 คน, กรรมการ (บุคคลภายนอก
มหาวิทยาลัย) 3 คน และกรรมการและเลขานุการ (บุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย) 1 คน (เอกสาร 5.2-7(16)) 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.2-7(1) ประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 5.2-7(2) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 
5.2-7(3) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพ (กบป.) 

 5.2-7(4) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
5.2-7(5) ค าสั่งแต่งตั้งผู้ก ากับดูแล และหน่วยงานรับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ 
           การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
5.2-7(6) แผนปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 
5.2-7(7) ค่าเป้าหมายตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
           ประจ าปีการศึกษา 2563   
5.2-7(8) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 13/2563 วันที่ 1 ธันวาคม 2563 
5.2-7(9) รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 11/2563 วันที่ 2 ธันวาคม 2563 
5.2-7(10) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 8 มกราคม 2564 
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5.2-7(11) ปฏิทินการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจ าปีการศึกษา 2563 
5.2-7(12) รายงานการประชุมประกันคุณภาพ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 6 พฤษภาคม 2564 
5.2-7(13) ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพการศึกษา Che QA Online  

 5.2-7(14) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร  
 5.2-7(15) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
 5.2-7(16) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย  
 
 
สรุปตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของสถาบัน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 บรรลุ 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3   ผลการบริหารงานของคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 
คะแนนที่ได้ =   คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
                                  จ านวนคณะทั้งหมดในสถาบัน 
 
ผลรวมของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 

คณะ ผลประเมิน 
1. เกษตรศาสตร์ 4.54 
2. ครุศาสตร์ 4.42 
3. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.14 
4. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.50 
5. วิทยาการจัดการ 4.53 
6. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.68 
7. วิทยาลัยนานาชาติ 3.55 
8. วิทยาลัยน่าน 4.51 

ผลรวมค่าคะแนนของทุกคณะ 34.87 
จ านวนคณะทั้งหมด 8 

คะแนนที่ได ้ 4.36 
 
 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 5.2 ผลการบริหารงานของคณะ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

4.51 คะแนน 4.36 คะแนน ไมบ่รรลุ 4.36 คะแนน 
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ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2563 
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้  กษ. คศ. ทอ. มส. วจ. วท. วนช. วนน. เฉลี่ย 

1.การผลติบณัฑิต 1.1 ผลการบริหารจดัการหลักสูตรโดยรวม 3.58 3.62 3.29 3.56 3.86 3.65 3.40 4.03 3.62 
1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคณุวฒุิปริญญาเอก 5 5 3.60 4.50 5 5 2.50 3.13 4.22 
1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1.96 2.02 3.37 0.97 2.53 2.68 0.56 1.04 1.89 
1.4 การบริการนักศึกษาระดับปรญิญาตร ี 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
1.6 การส่งเสรมิสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 4 4 3 4 4 4 4 4 3.88 
1.7 การส่งเสรมิสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทลั 5 5 4 4 5 5 5 5 4.88 
1.8 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
นวัตกรรม 

5 2 3 5 2.22 5 2.50 5 3.72 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 1 4.32 3.96 3.78 4.00 4.08 4.54 3.50 4.03 4.03 
2. การวิจัย 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 5 5 5 5 5 5 4 4 4.75 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค ์ 5 5 5 5 5 5 0 5 4.38 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจยั 3.13 5 4.29 5 5 4.83 0 5 4.03 

2.4 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อ
ชุมชน 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 2 4.53 5.00 4.82 5.00 5.00 4.96 2.25 4.75 4.54 

3. การบริการวิชาการ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน 
หรือสังคม 

5 5 3 5 5 5 5 5 4.75 

3.2 จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ไดร้บัการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตาม             
แผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 3 5.00 5.00 4.00 5.00 5.00 5.00 5.00 5.00 4.88 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้  กษ. คศ. ทอ. มส. วจ. วท. วนช. วนน. เฉลี่ย 

4. ด้านศิลปวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย 

4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5 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 5.00 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การจดัการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 4 4 4 5 4 4 3 5 4.13 
5.2 การบรหิารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์                     
ตามพันธกิจกลุม่สถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ 

5 4 5 4 5 5 4 5 4.63 

5.3 ระบบก ากับการประกันคณุภาพหลักสูตร 5 5 3 5 5 5 5 5 4.75 
เฉลี่ยองค์ประกอบท่ี 5 4.67 4.33 4.00 4.67 4.67 4.67 4.00 5.00 4.50 

เฉลี่ยทั้งหมด 4.54 4.42 4.14 4.50 4.53 4.68 3.55 4.51 4.36 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี ดี ดี ดีมาก ดีมาก ดี ดีมาก ดี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.4 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

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

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผลตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 4. น าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอ
สภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรและการด าเนินงาน
ของคณะให้มีคุณภาพดีข้ึนอย่างต่อเนื่อง 
 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 
ผลการด าเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ           
ให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 มหาวิทยาลัยโดยส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา ได้ก าหนดให้หลักสูตรและคณะมีการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดยยึดตามองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่ในคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษา โดยมีระบบและกลไกการก ากับติดตาม ดังนี้ 
          - มหาวิทยาลัยก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือให้คณะและหลักสูตรใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานและยืดถือเป็นหลักปฏิบัติ (เอกสาร 5.4-1(1)) 
 - มีคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา (กบป.) ประกอบด้วย อธิการบดี               
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีทุกคณะ ผู้อ านวยการ  ส านัก สถาบัน วิทยาลัย ศูนย์ โรงเรียนสาธิต 
และบุคลากรส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรจสอบภายใน มีหน้าที่ก ากับติดตาม              
การด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับ (เอกสาร 5.4-1(2)) 
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 - มีคณะกรรมการบริหารวิชาการ ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ คณบดี          
ทุกคณะ และผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอหลักสูตร การจัดแผนการเรียนการสอน 
เสนอโครงการความร่วมมือ เสนอแต่งตั้งและถอดถอนประธานหลักสูตร ผู้ประสานงานหลักสูตร ผู้ประสานงาน
รายวิชา อาจารย์พิเศษ เป็นต้น ซึ่งจะด าเนินการก ากับการด าเนินหลักสูตรภายในคณะต่างๆ ผ่านการประชุม
ประจ าเดือนทุกเดือน (เอกสาร 5.4-1(3)) 
 - แต่งตั้งผู้ก ากับดูแล และหน่วยงานรับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมอบหมายให้หน่วยงานสายสนับสนุนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับตัวบ่งชี้
นั้นๆ เป็นผู้รับผิดชอบและสนับสนุนข้อมูลให้กับหลักสูตรและคณะ เช่น ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการ
หลักสูตรโดยรวม ผู้รับผิดชอบ คือ กองบริการการศึกษาและส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา ตัวบ่งชี้ 1.2 
อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ผู้รับผิดชอบ คือ กองบริหารงานบุคคลและส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา เป็นต้น (เอกสาร 5.4-1(4)) 

- มีประธานหลักสูตร ท าหน้าที่ในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของหลักสูตรตั้งแต่          
การวางแผน ก ากับติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
          - มหาวิทยาลัยก าหนดให้คณะและหลักสูตรด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562  
 - มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร คณะ และ
มหาวิทยาลัยทุกปีการศึกษา  
 - มหาวิทยาลัยมีการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการ สภาวิชาการ และสภา
มหาวิทยาลัย 
 - มีการก ากับติดตามการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาร่วมกันระหว่างส านักงานประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะและหลักสูตร ผ่านการประชุม บันทึกข้อความ โทรศัพท์ กลุ่มไลน์ และเฟสบุ๊ค 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.4-1(1) ประกาศนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
5.4-1(2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพ (กบป.) 

 5.4-1(3) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ 
5.4-1(4) ค าสั่งแต่งตั้งผู้ก ากับดูแล และหน่วยงานรับผิดชอบตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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 2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบท่ีก าหนดในข้อ 1 และรายงาน
ผลการติดตามให้กรรมการระดับสถาบันเพื่อพิจารณา 
      มหาวิทยาลัยโดยส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและกองบริการการศึกษาจัดท าค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาและงานบริหารวิชาการ เพ่ือวางแผน ด าเนินงาน และ
ก ากับติดตาม จ านวน 2 ชุด คือ  
      - คณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษา (กบป.)  ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี 
ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดีทุกคณะ ผู้อ านวยการ  ส านัก สถาบัน วิทยาลัย ศูนย์ โรงเรียนสาธิต และบุคลากร
ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและตรวจสอบภายใน มีหน้าที่ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ แนว
ปฏิบัติ ทบทวนและพัฒนาระบบและกลไกงานประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย (เอกสาร 5.4-2(1)) 
    - คณะกรรมการบริหารวิชาการ ประกอบด้วย อธิการบดี รองอธิการบดี ฝ่ายวิชาการ คณบดีทุกคณะ 
และผู้อ านวยการกองบริการการศึกษา มีหน้าที่พิจารณาเสนอหลักสูตร การจัดแผนการเรียนการสอน เสนอ
โครงการความร่วมมือ เสนอแต่งตั้งและถอดถอนประธานหลักสูตร ผู้ประสานงานหลักสูตร ผู้ประสานงาน
รายวิชา อาจารย์พิเศษ เป็นต้น ซึ่งจะด าเนินการก ากับการด าเนินหลักสูตรภายในคณะต่างๆ ผ่านการประชุม
ประจ าเดือนทุกเดือน (เอกสาร 5.4-2(2)) 

คณะกรรมการทั้ง 2 ชุดจะท างานประสานกันโดยมีส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาและกอง
บริการการศึกษาท าหน้าที่ประสานการเชื่อมงานระหว่างหลักสูตรและคณะในเรื่องที่เกี่ยวข้องและรายงานผล
การติดตามให้ที่ประชุมสภาวิชาการทราบทุกเดือน  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.4-2(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพ (กบป.) 
5.4-2(2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการ 

 
 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรและคณะ ให้เกิดผล           
ตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
      มหาวิทยาลัยมีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานประกัน ดังนี้   
      - จัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2564 จากงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้           
ให้ส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือด าเนินงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาในระดับหลักสูตร คณะ 
และมหาวิทยาลัย การจัดโครงการอบรมต่างๆ การจัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ส านักงาน การจัดประชุม การพัฒนา
บุคลากร การไปราชการ ค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค เป็นต้น จ านวน 1,062,000 บาท (เอกสาร 5.4-3(1)) 
           - จัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2564 ให้คณะและคณะน าไปจัดสรรให้หลักสูตรเพ่ือด าเนินการ
ตามพันธกิจ 4 ด้าน ได้แก่ คุณภาพของบัณฑิต คุณภาพของการวิจัย คุณภาพการให้บริการวิชาการ            
และคุณภาพการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒธรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน โดยมีการจัดสรรงบประมาณแยกตาม
กิจกรรม คือ การจัดการเรียนการสอน สนับสนุนการจัดการศึกษา วิจัย บริการวิชาการ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม พัฒนาหลักสูตร พัฒนาบุคลากร ส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา บริการวิทยบริการ และประกัน
คุณภาพ (เอกสาร 5.4-3(2)) 
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      - จัดสรรบุคลากรโดยมีรองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดีรับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา คณะละ 1 
คน มีนักวิชาการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 2 คน ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 1 คน รวมถึงนักวิชาการประกัน
คุณภาพประจ าคณะๆ ละ 1 คน มีหน้าที่ติดต่อประสานงานด้านประกันคุณภาพการศึกษา และเรื่องอ่ืนๆ        
ที่ได้รับมอบหมาย  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.4-3(1) แผนปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ 2564 ส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพและ 
           ตรวจสอบภายใน 
5.4-3(2) แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  

 
 4. น าผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรและคณะที่ผ่านการพิจารณาของกรรมการระดับสถาบัน
เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์โดยส านักงานประกันคุณภาพการศึกษา จัดท าสรุปผลการประเมินระดับ
หลักสูตรและคณะ ปีการศึกษา 2562 และรายงานที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 8/2563 
วันที่ 25 สิงหาคม 2563 รายงานที่ประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 2 กันยายน 2563 และ           
สภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 8 มกราคม 2564 (เอกสาร 5.4-4(1)-(3)) 

จัดท าสรุปผลการประเมินระดับหลักสูตรและคณะ ปีการศึกษา 2563 และรายงานที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 13 กันยายน 2564, รายงานที่ประชุมสภาวิชาการ    
ครั้งที ่10/2564 วันที่ 17 กันยายน 2564 และจะน าเสนอท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยต่อไป (เอกสาร 5.4-4(4)-
(5)) 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.4-4(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 25 สิงหาคม 2563 
5.4-4(2) รายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 2 กันยายน 2563 
5.4-4(3) รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที ่1/2564 วันที่ 8 มกราคม 2564 
5.4-4(4) วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที ่9/2564 วันที่ 13 กันยายน 2564 
5.4-4(5) วาระการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที ่10/2564 วันที่ 17 กันยายน 2564 
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 5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภามหาวิทยาลัยมาปรับปรุงหลักสูตรและการ
ด าเนินงานของคณะให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
      มหาวิทยาลัยโดยส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะระดับ
หลักสูตรและคณะ จากท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ สภาวิชาการและสภามหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 
2562 มาปรับปรุงหลักสูตรและคณะ โดยจัดท าแผนปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ าปีการศึกษา 2563 และน าไปด าเนินการส่งผล
ให้คะแนนประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตรและสถาบัน มีค่าเฉลี่ยเพ่ิมขึ้น ส่วนระดับคณะในปีการศึกษา 
2563 ลดลง ดังนี้ 

ค่าเฉลี่ยระดับ ปีการศึกษา
2557 

ปีการศึกษา
2558 

ปีการศึกษา
2559 

ปีการศึกษา
2560 

ปีการศึกษา
2561 

ปีการศึกษา
2562 

ปีการศึกษา
2563 

หลักสตูร 2.28 2.99 3.20 3.38 3.45 3.56 3.60 
คณะ 3.54 3.83 4.21 4.25 4.37 4.48 4.36 

สถาบัน 3.80 4.17 4.21 4.44 4.50 4.65  

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.4-5(1) แผนปรับปรุงจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปีการศึกษา 2563 

 
 6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 

มหาวิทยาลัยโดยส านักงานประกันคุณภาพการศึกษาเป็นผู้ รับผิดชอบในการประสานงาน               
และด าเนินการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม - 18 
มิถุนายน 2564 ทั้งหมด 69 หลักสูตร ผ่านการประเมินตามองค์ประกอบที่ 1 จ านวน 68 หลักสูตร และไม่ผ่าน       
จ านวน 1 หลักสูตร (เอกสาร 5.4-6(1)) 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.4-6(1) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2563 

 
 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 5.4 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ข้อ 1, 2, 3 ไมบ่รรลุ 3 คะแนน 
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ผลการวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา องค์ประกอบที่ 5 
จุดเด่น  

1. มีแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 

2. มีผลงานสหกิจศึกษาได้รับรางวัลในระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนล่างและระดับชาติ  

จุดที่ควรพัฒนา 
ก ากับติดตามให้ทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
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บทท่ี 3 

สรุปผลการประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้ คะแนนประเมินตนเอง 

องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 4.16 
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.60 

ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 5 

ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 2.08 
ตัวบ่งชี้ 1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 
ตัวบ่งชี้ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 
ตัวบ่งชี้ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 4 
ตัวบ่งชี้ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 5 
ตัวบ่งชี้ 1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 3.56 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 4.95 
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 5 
ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5 
ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 4.78 
ตัวบ่งชี้ 2.4 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 5 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 
ตัวบ่งชี้ 3.1 ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 5 
ตัวบ่งชี้ 3.2 ชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

5 

องคประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5.00 

ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5 
ตัวบ่งชี้ 4.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 5 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 4.34 

ตัวบ่งชี้ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 5 

ตัวบ่งชี้ 5.2 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ   
กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของสถาบัน 

5 

ตัวบ่งชี้ 5.3 ผลการบริหารของคณะ 4.36 

ตัวบ่งชี้ 5.4 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 3 

เฉลี่ยรวมทุกองค์ประกอบ 4.52 
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ตารางการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับสถาบัน 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน  
1.51 - 2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรงุ 
2.51 – 3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การด าเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบที่ 1 8 3.54 4.75 3.58 4.16 ดี 
องค์ประกอบที่ 2 4 5.00 5.00 4.89 4.95 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 2 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 2 - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5 4 - 4.33 4.36 4.34 ดี 

รวม 20 4.03 4.70 4.47 4.52 ดีมาก 
ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดี ดีมาก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




