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ค าน า 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้จัดท ารายงานการประเมิน
ตนเองขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เ พ่ือประเมินคุณภาพการศึกษาระดับคณะตามนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และนโยบายของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังเป็นพัฒนาระบบและกลไก 
กระบวนการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  การด าเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะนั้น มีทั้งหมด 6 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต องค์ประกอบที่  2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ  องค์ประกอบที่ 4 ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ และองค์ประกอบที่ 6 ผลการ
ด าเนินงานตามการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ 

การรายงานการประเมินตนเองในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาคณะในทุก ๆ มิติ ท าให้
ทราบถึงแนวทางการพัฒนาคณะอย่างแท้จริง ผลจากการประเมินคุณภาพนี้จะน าสู่การวางแผนเพ่ือปรับปรุง
และพัฒนาคณะ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป  
  ท้ายนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอขอบพระคุณคณะกรรมการผู้ประเมินทุกท่านที่ได้
ให้ค าแนะน า ชี้แนะแนวทางที่เป็นประโยชน์แก่คณะ ขอบขอบคุณผู้บริหาร ประธานหลักสูตร และคณาจารย์
ในคณะทุกท่านที่ได้มุ่งมั่น พัฒนางานตามพันธกิจที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ ส่งผล
ให้ผลการประเมินของคณะอยู่ในระดับดี คณะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเมตตาและความร่วมมืออันดี
จากทุกท่านอีกในโอกาสต่อๆ ไป  
 
 
 
 
                   (อาจารย์ ดร.สุริยา  ค ากุนะ) 

คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 

  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีผลการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพการศึกษาตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ จ านวน 13 ตัวบ่งชี้ และมีผลการด าเนินงานใน
องค์ประกอบที่ 6 จ านวน 7 ตัวบ่งชี้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ก าหนดขึ้น ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ 

คะแนน 

การประเมนิ
ตนเอง 

เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

หมายเหตุ 
0.00  – 1.50 ต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
1.51  – 2.50 ต้องปรับปรุง 
2.51  – 3.50 พอใช้ 
3.51  – 4.50 ดี 
4.51  – 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 1 4.13 ดี  

องค์ประกอบที่ 2 5.00 ดีมาก  

องค์ประกอบที่ 3 5.00 ดีมาก  

องค์ประกอบที่ 4 5.00 ดีมาก  

องค์ประกอบที่ 5 5.00 ดีมาก  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ขององค์ประกอบที่ 1-5 

4.62 ดีมาก  

องค์ประกอบที่ 6 4.71 ดีมาก  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ขององค์ประกอบที่ 1-6 

 

4.61 
 

ดีมาก 
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ตารางสรุปคะแนนประเมินประกันคุณภาพ ระดับคณะ ปีการศึกษา 2561 - 2564 
 

องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ 
ผลการประเมิน 

2561 2562 2563 2564 
องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 1.1 3.48 3.53 3.56 3.58 
 1.2 3.69 3.88 4.5 4.41 
 1.3 0.85 0.96 0.97 1.08 
 1.4 5 5 5 5 
 1.5 5 5 5 5 
 1.6 5 4 4 4 

 1.7 - 4 4 5 
 1.8 - 3.75 5 5 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 2.1 5 5 5 5 
 2.2 5 5 5 5 
 2.3 5 5 5 5 
 2.4 - 5 5 5 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 3.1 5 5 5 5 
 3.2 - 5 5 5 
องคประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 

4.1 5 5 5 5 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 5.1 5 5 5 5 
 5.2 5 4 4 5 
 5.3 - 5 5 5 
องคประกอบที่ 6 ผลการด าเนินงาน 6.1 - - - 4 
ตามการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ 6.2 - - - 5 
 6.3 - - - 5 
 6.4 - - - 4 
 6.5 - - - 5 
 6.6 - - - 5 
 6.7 - - - 5 

คะแนนเฉลี่ย 4.46 4.40 4.50 4.61 
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บทท่ี 1 
ส่วนน า 

 

ประวัติความเป็นมา 
 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ .ศ. 2519 ตาม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครูพุทธศักราช 2518 ใช้ชื่อว่า “คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” โดยรวมเอา
หมวดวิชาสังคมศึกษา หมวดวิชาภาษาไทย หมวดวิชาภาษาอังกฤษ หมวดวิชาดนตรีนาฏศิลป์ และหมวดวิชา
บรรณารักษ์ จากเดิมที่เป็นวิทยาลัยครูสอนสาขาวิชาการศึกษาอย่างเดียวรวมกัน 
   คณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดแบ่งหน่วยงานในคณะวิชาฯ เป็นภาควิชา ทั้งหมด 11 
ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาต่างประเทศ ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ภาควิชา
ศิลปกรรม ภาควิชาดนตรี ภาควิชานาฏศิลป์ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ภาควิชาสังคมวิทยา ภาควิชา
รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ภาควิชาภูมิศาสตร์ และภาควิชาประวัติศาสตร์  
   และใน พ.ศ. 2527 ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 ให้วิทยาลัยครู
เป็น “สถาบันอุดมศึกษาและวิจัย” ท าการสอนถึงระดับปริญญาตรีทั้งสาขาครุศาสตร์และสาขาอ่ืน ๆ ตาม
ความต้องการของท้องถิ่นท าให้วิทยาลัยครูอุตรดิตถ์ยกฐานะเป็นสถาบันอุดมศึกษาเทียบเท่ามหาวิทยาลัยมี 3 
คณะ คือ คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปี พ.ศ. 
2529 ได้จัดตั้งคณะวิทยาการจัดการขึ้นเป็นคณะที่ 4 ต่อมาในปี พ.ศ. 2541-2542 ได้ก่อตั้งคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรมและคณะเกษตรศาสตร์ขึ้นตามล าดับ และในปี พ.ศ. 2550 ได้ก่อตั้งวิทยาลัยนานาชาติขึ้นเป็น
หน่วยงานเทียบเท่าคณะขึ้น รวม 6 คณะ และ 1 วิทยาลัย   
   ในปี พ.ศ. 2540 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ปรับระบบการบริหารภายในคณะจาก
ระบบภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชา มี 7 โปรแกรมวิชา ประกอบด้วย 1) โปรแกรมวิชาภาษาไทย 2) โปรแกรม
วิชาภาษาอังกฤษ 3) โปรแกรมภาษาอังกฤษธุรกิจ 4) โปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 5) โปรแกรมวิชา
สังคมศึกษาและพัฒนาชุมชน 6) โปรแกรมวิชาดนตรี  7) โปรแกรมวิชาศิลปะ และ 8) โปรแกรมวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ต่อมา พ.ศ. 2541 ได้จัดตั้งโปรแกรมวิชาภาษาญี่ปุ่นขึ้น และในปี
พ.ศ. 2545 ได้จัดตั้งโปรแกรมวิชานิติศาสตร์ขึ้น ซึ่งในระยะแรก ๆ นั้นก าหนดจัดการเรียนสอนเฉพาะภาค
พิเศษเท่านั้น  
   พ.ศ. 2547 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด าเนินการบริหารงานโดยแต่งตั้งคณะกรรมการประจ า
คณะบริหารงาน  12 โปรแกรมวิชา และได้จัดตั้งโปรแกรมวิชาเพิ่มเติมได้แก่ 1) โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา    
2) โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ (หลักสูตรธุรกิจนานาชาติ) และ 3) โปรแกรมวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ ยว 
นอกจากนี้ยังนี้คณะยังได้เปิดสอนหลักสูตรระดับปริญญาโทร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย และได้ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ และคณะกรรมการ
บัณฑิตศึกษาประจ าหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและ
ชนบทขึ้น  
    พ.ศ. 2549 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด าเนินการบริหารงานโดยแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าคณะ และแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารโปรแกรมวิชาด าเนินการตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย โ ดยมี
คณะกรรมการบริหารโปรแกรมรวม 3 โปรแกรมวิชา 11 หลักสูตรสาขาวิชา ดังนี้ 
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1. โปรแกรมวิชามนุษยศาสตร์ ประกอบด้วย หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรสาขาวิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ ่น หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย  หลักสูตร
สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ และหลักสูตรสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 

2. โปรแกรมวิชาสังคมศาสตร์ ประกอบด้วย หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หลักสูตร
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์  

3. โปรแกรมวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ประกอบด้วย หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม และหลักสูตร
สาขาวิชาดนตรี 
 พ.ศ. 2550  หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ได้ย้ายไปสังกัดวิทยาลัยนานาชาติ 
 พ.ศ. 2552 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับอนุมัติหลักสูตรสาขาวิชาดนตรีสากลและ
หลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยว 
 พ.ศ. 2553 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับอนุมัติหลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น และได้รับอนุมัติการบริหารงานแบบภาควิชา จ านวน 5 ภาควิชา ดังนี้ 
 1. ภาควิชาภาษาตะวันออก 
 2. ภาควิชาภาษาตะวันตก 
            3. ภาควิชาสังคมศาสตร์ 
 4. ภาควิชานวัตกรรมสังคม 
 5. ภาควิชาศิลปกรรมศาสตร์  
  พ.ศ. 2543-2554  มหาวิทยาลัยได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรวิชาการศึกษาทั่วไป  ซึ่งมีรายวิชาบังคับ
จ านวน 18 หน่วยกิต และรายวิชาเลือก 12 หน่วยกิต  โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ รับผิดชอบ
สอนรายวิชาบังคับ 4 รายวิชา 12 หน่วยกิต และรายวิชาเลือก 6 รายวิชา  18  หน่วยกิต ดังต่อไปนี้ 
 หมวดวิชาศึกษาท่ัวไป 
 1.1  รายวิชาบังคับ 
  -  1500103  ภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะการเรียนรู้ 
  -  1500106  ภาษาไทยเพ่ือการสือ่สาร 
  -  1500107  ภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สาร 
   -  2500105  ท้องถ่ินของเรา 
 1.2  รายวิชาเลือก   
  -  1500109  ภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ 
  -  1500110  ภาษาอังกฤษเพ่ือวชิาการ 
   -  2000103  สนุทรียภาพของชวีติ 
   -  2500106  สงัคมไทยกับโลกาภวิตัน์ 
  -  2500108  กฎหมายในชวีติประจ าวนั 
  -  2500109  มนุษยกั์บสิง่แวดลอ้ม 
  -  1500104  ความจริงของชีวิต 
  -  1500103  วิถีโลก 
  -  1500105  วิถีไทย 
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 พ.ศ. 2562  มหาวิทยาลัยได้พัฒนาปรับปรุงวิชาการศึกษาทั่วไปใหม่ โดยก าหนดให้รายวิชา
การศึกษาทั่วไป ให้สังกัดศูนย์การศึกษาทั่วไปภายใต้การบริหารจัดการและดูแลของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอาจารย์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บางส่วนได้เป็นผู้รับผิดชอบร่วมในการสอนและการวัดผลประเมินผลใน
รายวิชาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
 - 0001102 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 
 - 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
  - 0001104 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ 
  - 0001106 ความเป็นพลเมืองไทย 
  - 0001109 ศาสตร์พระราชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
    - 0001210 ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 
  - 0001101 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 
  - 0001201 ภาษาญีปุ่่นเพื่อการสื่อสาร 
  - 0001105 สุนทรียศาสตร์ 
  - 0001204 ปรัชญาและศาสนาเพ่ือการด าเนินชีวิต 
  - 0001205 นวัตกรรมและสุนทรียศาสตร์ทางการท่องเที่ยว 
  - 0001206 ประวัติศาสตร์และพัฒนาการของโลกสมัยใหม่ 
  - 0001207 กฎหมายในชีวิตประจ าวัน 
  - 0001214 พลเมืองยุคดิจทิัล 
  - 0001215 การคิดต่างอย่างสร้างสรรค์ 
     พ.ศ. 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินงานตามปรัชญา วิสัยทัศน์  
และพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยเปิดสอนในระดับปริญญาตรีโดยแยกเป็นสาขาวิชาต่างๆ จ านวน 
12 หลักสูตร ประกอบด้วย  
 1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
 2. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม  
 3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (แขนงวิชาไทย/แขนงวิชาสากล)  
 4. หลักสูตรศิลปศาสตรสาขาวิชาภาษาไทย  
 5. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว    
 6. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
 7. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  
 8. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  
 9. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน  
 10.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม  
 11.หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  
 12.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ  
ส่วนการจัดการศึกษาร่วมกับคณะครุศาสตร์  จ านวน 4 หลักสูตรสาขาวิชา ได้แก่  
 1. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
 2. หลักสูตรสาขาวิชาสังคมสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   
 3. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย    
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 4. หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี   
 นอกจากนี ้คณะฯ ยังได้จัดการศึกษาระดับปริญญาโทร่วมกับบัณฑิตวิทยาลัย  จ านวน 1 
หลักสูตร คือ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคมและพันธกิจสัมพันธ์  (ยังอยู่ระหว่าง
การรับสมัคร) 

ในพ.ศ. 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหมด 11 หลักสูตร 
(ข้อมูลดังปรากฏในพ.ศ.2563) ยกเว้นหลักสูตรสาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม มีมติจากสภามหาวิทยาลัยให้
ปิดหลักสูตรศิลปศาสตร สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558) (อ้างถึงมติการ
ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งที่ 3/2565) เนื่องจากไม่มีนักศึกษา 

และในปีนี้มีหลักสูตรที่ครบก าหนดการปรับปรุงจ านวน 6 หลักสูตร ทั้งนี้เพ่ือให้หลักสูตรมีความ
ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ประการส าคัญเพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยและ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ที่มุ่งเน้นให้มีการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน (Work Integrated Education) ในรูปแบบ CWIE (Cooperative and Work Integrated 
Education) ซึ่งถือเป็นการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนในลักษณะร่วมผลิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
และสถานประกอบการ (ภาครัฐ เอกชน ชุมชน) จุดมุ่งหมายเพ่ือให้บัณฑิตพร้อมสู่โลกแห่งการท างานจริงได้
ทันที มีสมรรถนะตรงกับความต้องการของตลาดงาน สามารถพัฒนาอาชีพในปัจจุบันและเตรียมพร้อมรองรับ
ต าแหน่งงานในอนาคต  โดยผู้เรียนสามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์จริงได้อย่างสร้างสรรค์  ซึ่ง
ทางคณะฯ ได้วางแผนและด าเนินการปรับปรุงหลักสูตร (พ.ศ. 2565) เพ่ือให้สามารถเปิดรับนักศึกษาใหม่และ
เปิดสอนในปีการศึกษา 2565 ได้ทันตามก าหนดเวลา มีดังนี้  

 

 

ที่ หลักสูตร 
ชื่อหลักสูตร
สาขาวิชา รูปแบบจัดการเรียน

การสอน 
เดิม ใหม่ 

1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ     CWIE 
2 หลักสูตรศิลปบัณฑิตสาขาวิชาทัศนศิลป์   CWIE 
3 หลักสูตรศิลปศาสตรสาขาวิชาภาษาไทย   - 
4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม   CWIE 
5 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   CWIE 
6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน   CWIE 

 
แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2566 
 

ปรัชญา 
“พัฒนาคน  พัฒนาท้องถิ่น ด้วยศาสตร์และศิลป์สู่ความเป็นเลิศ”  

 
วิสัยทัศน์  

“องค์กรคุณภาพเพ่ือการพัฒนาสู่ความเลิศทางวิชาการ ศิลปะ วัฒนธรรม และนวัตกรรมสังคมของ
ภาคเหนือ” 
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พันธกิจ 
 1.  ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ และมี
คุณธรรมและจริยธรรม สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

2.  พัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนให้มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญ สามารถเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการและต าแหน่งระดับช านาญการ 
 3.  พัฒนาและบูรณาการงานวิจัย และพันธกิจสัมพันธ์ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะ และ
วัฒนธรรม  

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 5.  ส่งเสริมและสนับสนุนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปลูกฝังให้อาจารย์และนักศึกษามี  จิตอาสา 
น้อมน าและถ่ายทอดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนท้องถิ่น 

6.  พัฒนาองค์กรให้เป็นองค์กรคุณภาพโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
เป้าประสงค์  
 1.  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพ่ือความเป็นเลิศทางวิชาการ
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 2.  พัฒนาและบูรณาการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะ และ
วัฒนธรรม 

3.  พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน เป็นนักวิจัยและเป็น
อาจารย์มืออาชีพ สามารถเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

4.  พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพ ตามกรอบภาระงาน และเข้าสู่
ต าแหน่งระดับช านาญการ 
 5.  ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามโครงการพระด าริ เพ่ือการพัฒนาและต่อยอดสู่การยกระดับชุมชน
ท้องถิ่น  

6.  บริหารจัดคณะมนุษยศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพื่อให้เป็นองค์กรคุณภาพ   
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เป้าประสงค์ที ่ 1  พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน หลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อความ  
  เป็นเลิศทาง วิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
1.  มีหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่หลากหลาย

และสนองตอบต่อความต้องการของท้องถิ่น 
2.  นักศึกษาหรือผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ มีสมรรถนะ มีความเป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ และ

มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
3.  นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือสร้างนวัตกรรมสังคม 
ตัวช้ีวัด  
1. จ านวนหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่

หลากหลายและสนองตอบต่อความต้องการของท้องถิ่น 
2.  ร้อยละของนักศึกษาที่มีความรู้ มีสมรรถนะทางด้านการวิชาชีพ และมีคุณธรรมและจริยธรรม 

สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
3.  ร้อยละของนักศึกษาที่สามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมสังคมได้ 
กลวิธี  

 กลวิธีที่ 1 ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และหลักสูตรสหวิทยาการที่มีความ
หลากหลาย ทันสมัย และสอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น เช่น หลักสูตรระยะสั้น (Short Course)  
หลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
 กลวิธีที่ 2 ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการเรียนรู้โดยบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน 
บริการวิชาการ และพันธกิจสัมพันธ์ เน้นการปฏิบัติจริง และเรียนรู้ร่วมกับชุมชน  
 กลวิธีที่ 3 พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะทางด้านวิชาการและทักษะวิชาชีพ มีความคิดสร้างสรรค์ 
สามารถปรับตัวและแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี เน้นการจัดการรู้แบบบูรณาการกับการท างานในรูปแบบสหกิจ
ศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน (CWIE) 
 กลวิธีที่ 4 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้นักศึกษาสามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือนวัตกรรมสังคม  
 กลวิธีที่ 5 พัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 

กลวิธีที่ 6 พัฒนานักศึกษาให้มีทัศนคติที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม มีทักษะทางสังคม และมีทักษะ
ทางการสื่อสาร สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเพ่ือรองรับการการเปลี่ยนแปลงของ
สังคม 

แผนงานที่รองรับ 
 1.  พัฒนานักศึกษาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาชีพด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศิลปะและวัฒนธรรม 
เพ่ือการแข่งขันในระดับต่าง ๆ  

2.  ส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาอังกฤษ และทักษะด้านดิจิตอล เพ่ือรองรับการการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 

3.  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการกับการท างาน (CWIE)  
4.  พัฒนาหลักสูตรสหวิทยาการ หลักสูตรระยะสั้น และหลักสูตรการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5.  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพที่สองของนักศึกษาเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

 6.  สนับสนุนให้มีการจัดตั้งโรงเรียนภาคพลเมืองท้องถิ่น  



12 
 

เป้าประสงค์ที ่ 2  พัฒนาและบูรณาการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ ด้านมนุษยศาสตร์    
  สังคมศาสตร์  ศิลปะและวัฒนธรรม 

 เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
1.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นผู้น าทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะ 

และวัฒนธรรมท้องถิ่น 
2.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  
3.  บูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชน สู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย และเชิง

พานิช  
4.  พัฒนาคนในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
5.  บูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย บริการวิชาการ พันธกิจสัมพันธ์ และท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรม 
ตัวช้ีวัด (KPI)  
1.  จ านวนผลงานของอาจารย์ นักศึกษา ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม

ท้องถิ่นท่ีได้รับการยอมรับ เผยแพร่ และถูกน าไปใช้ประโยชน์  
2.  จ านวนภาคีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่ได้ลงนามข้อตกลงร่วมมือกับคณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
3.  จ านวนของผลงานของอาจารย์และนักศึกษา ที่บูรณาการองค์ความรู้ ด้านเทคโนโลยี และ

นวัตกรรมชุมชนสู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบายและเชิงพานิช  
4. จ านวนโครงการที่ด าเนินการพัฒนาคนในท้องถิ่นที่ได้รับการเพ่ิมศักยภาพเกิดความเข้มแข็ง

สามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
5.  ร้อยละของอาจารย์ที่มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัยบริการวิชาการ พันธกิจสัมพันธ์ 

และท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
กลวิธี  
กลวิธีที่ 1  ส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มีผลงานวิจัย นวัตกรรม ผลงานสร้างสรรค์ บทความวิจัย 

หรือบทความวิชาการท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ  
 กลวิธีที่ 2 พัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือทางการวิจัยการบริการวิชาการ การถ่ายทอด
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสู่ท้องถิ่นให้เกิดความเข้มแข็ง และสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยยึด
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 กลวิธีที่ 3  ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชน สู่การใช้ประโยชน์
เชิงนโยบายและเชิงพานิช 

กลวิธีที่ 4  ส่งเสริมและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

กลวิธีที่ 5  ส่งเสริมการบูรณาการการวิจัย การบริการวิชาการ และพันธกิจสัมพันธ์กับการเรียนการ
สอนด้านศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือจัดเก็บและจัดท าฐานข้อมูลท้องถิ่น  

แผนงานที่รองรับ 
1.  พัฒนาและส่งเสริมด้านวิจัย มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม และนวัตกรรมสังคม  



13 
 

2.  พัฒนาและส่งเสริมด้านการเขียนความวิจัย นวัตกรรม บทความวิชาการ ผลงานสร้างสรรค์เพ่ือ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ  

3.  การบูรณาการองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี และนวัตกรรมชุมชน สู่การใช้ประโยชน์เชิงนโยบาย และ
เชิงพานิช 
 4.  พัฒนาเครือข่ายและสร้างความร่วมมือทางการวิจัยการ บริการวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสู่ท้องถิ่นโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

5.  บูรณาการการวิจัย บริการวิชาการ และพันธกิจสัมพันธ์กับการเรียนการสอนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมท้องถิ่นเพ่ือจัดท าฐานข้อมูลท้องถิ่น 
 
เป้าประสงค์ที ่ 3 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการให้มีศักยภาพ มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ของตน   

  เป็นนักวิจัย และเป็นอาจารย์มืออาชีพ สามารถเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  
เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
1.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นอาจารย์และนักวิจัยมืออาชีพ ด้านมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  
 2.  พัฒนาระบบและกลไกและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการท าผลงานทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่
ต าแหน่งทางวิชาการ 

3.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญด้านบูรณการการเรียนการสอนกับการ
วิจัย การบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ตัวช้ีวัด 
1.  ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้ เป็นอาจารย์และนักวิจัยมือ

อาชีพด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
 2.  จ านวนกลไกและร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการท าผลงานทางวิชากา ร 
เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

3.  ร้อยละของอาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพให้มีความเชี่ยวชาญด้านบูรณการการเรียนการสอน
กับการวิจัย การบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

กลวิธี 
กลวิธีที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้เป็นอาจารย์และนักวิจัยมืออาชีพด้านมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์  
 กลวิธีที่ 2  พัฒนาระบบและกลไกการท าผลงานทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

กลวิธีที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ด้านการวิจัย ผลงานวิชาการรับใช้สังคม บทความ ต ารา 
ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ และเอกสารประกอบการสอน เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

กลวิธีที่ 4  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญด้านบูรณการการเรียนการสอนกับ
การวิจัย การบริการวิชาการ ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

แผนงานที่รองรับ 
1.  พัฒนาศักยภาพอาจารย์สู่การเป็นอาจารย์และนักวิจัยมืออาชีพด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
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 2.  พัฒนาระบบและกลไกการท าผลงานทางวิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์   
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

3.  พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการท าผลงานทางวิชาการ ด้านการวิจัย ผลงานวิชาการรับใช้สังคม 
บทความ ต ารา ผลงานสร้างสรรค์ด้านสุนทรียะ ศิลปะ และเอกสารประกอบการสอน เพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

4.  พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านบูรณการการเรียนการสอนกับการวิจัย การบริการวิชาการ ท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 
 
เป้าประสงค์  4  พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้มีความเชี่ยวชาญและเป็นมืออาชีพตามกรอบภาระงาน   
                    และเข้าสู่ต าแหน่งระดับช านาญการ 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 
เป้าหมาย 
1.  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นมืออาชีพตามกรอบภาระงานของตน  

 2.  พัฒนาระบบกลไก และก าหนดกรอบภาระงานของบุคลาการสายสนับสนุนเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่ง
ระดับช านาญการ 

3.  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านการวิจัย และเทคนิคการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

4.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนด้านเทคนิคการเตรียมเอกสารเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งระดับ
ช านาญการ 

ตัวช้ีวัด 
1.  ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นบุคลกรมืออาชีพตามกรอบภาระงาน

ของตน  
 2.  จ านวนระบบกลไกและกรอบภาระงานของบุคลาการสายสนับสนุนที่สอดคล้องกับการขอก าหนด
ต าแหน่งระดับช านาญการ 

3.  ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ท างานวิจัย และพัฒนาเทคนิค
การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  

4.  ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการส่งเสริมด้านเทคนิคการเตรียมเอกสารเพ่ือเข้าสู่
ต าแหน่งระดับช านาญการ 

กลวิธี 
กลวิธีที่ 1  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นมืออาชีพตามกรอบภาระงานของ

ตน  
 กลวิธีที่ 2  พัฒนาระบบกลไก และก าหนดกรอบภาระงานของบุคลาการสายสนับสนุนที่สอดคล้องกับ
หน้าที่และภาระงานที่ได้รับมอบหมาย 

กลวิธีที่ 3  ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านการวิจัย และเทคนิคการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  

กลวิธีที่ 4  พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนด้านเทคนิคการเตรียมเอกสารเพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง
ระดับช านาญการ 
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แผนงานที่รองรับ 
1.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนให้เป็นมืออาชีพตามกรอบภาระงานของตน  

 2.  พัฒนาระบบกลไกและก าหนดกรอบภาระงานของบุคลาการสายสนับสนุนเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งระดับ
ช านาญการ 

3.  พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านการวิจัย และเทคนิคการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
4.  พัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุนด้านเทคนิคการเตรียมเอกสารเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งระดับ

ช านาญการ 
 
เป้าประสงค์  5  ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามโครงการพระด าริ เพื่อการพัฒนาและต่อยอดสู่การยกระดับ 

ชุมชนท้องถิ่น 
เป้าหมายและตัวชี้วัด 

 เป้าหมาย 
1.  ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามโครงการพระด าริเพ่ือการพัฒนาและต่อยอดสู่การยกระดับชุมชน

ท้องถิ่น 
2.  ส่งเสริมการบูรณาการโครงการตามแนวพระราชด าริร่วมกับการเรียนการสอนและการบริการ

วิชาการเพ่ือการพัฒนาและต่อยอดสู่การยกระดับชุมชนท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัด 
1.  จ านวนโครงการที่ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานตามโครงการพระด าริเพ่ือการพัฒนาและต่อยอดสู่

การยกระดับชุมชนท้องถิ่น 
2.  จ านวนรายวิชาที่บูรณาการโครงการตามแนวพระราชด าริร่วมกับการเรียนการสอนและการบริการ

วิชาการ  
3.  จ านวนชุมชนที่ได้รับการบริการวิชาการเพื่อการต่อยอดสู่การยกระดับท้องถิ่นโครงการตามแนว

พระราชด าริ 
กลวิธี 
กลวิธีที่ 1  ส่งเสริมให้อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาด าเนินการปฏิบัติงานตามโครงการพระด าริ 

เพ่ือการพัฒนาและต่อยอดสู่การยกระดับชุมชนท้องถิ่น 
กลวิธีที่ 2  ส่งเสริมให้อาจารย์บูรณาการการเรียนการสอน และการบริการวิชาการร่วมกับโครงการตาม

แนวพระราชด าริ  
กลวิธีที่ 3  ส่งเสริมให้อาจารย์ นักศึกษาออกแบบและน าโครงการตามแนวพระราชด าริบริการวิชาการสู่

ชุมชนเพ่ือการต่อยอดสู่การยกระดับท้องถิ่น 
แผนงานที่รองรับ 
1.  ส่งเสริมและด าเนินการปฏิบัติงานตามโครงการพระด าริเพ่ือการพัฒนาและต่อยอดสู่การยกระดับ

ชุมชนท้องถิ่น 
2.  บูรณาการการเรียนการสอน และการบริการวิชาการร่วมกับโครงการตามแนวพระราชด าริ  
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เป้าประสงค์  6  บริหารจัดคณะมนุษยศาสตร์และมนุษยศาสตร์เพื่อให้เป็นองค์กรคุณภาพ  
          เป้าหมายและตัวชี้วัด 

 เป้าหมาย 
 1.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่ดี มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสตรวจสอบ
ได้ยึดถือความถูกต้องดีงามเป็นหลัก  

2.  ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะ เกิดความมั่นคง มีความสามัคคี เสียสละ โดย
เป็นไปตามหลักนิติธรรมในการบริหารองค์กร  

3.  ส่งเสริมการใช้สิ่งสนับสนุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เสริมสร้างสมรรถนะให้กับบุคลากร 
4.  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกระดับ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
ตัวช้ีวัด 
1.  จ านวนระบบด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ยึดถือ

ความถูกต้องดีงามเป็นหลัก  
2.  ร้อยละของบุคลากรที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะ เกิดความมั่นคง มีความสามัคคี เสียสละ โดย

เป็นไปตามหลักนิติธรรมในการบริหารองค์กร  
3.  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการส่งเสริมให้ใช้สิ่งสนับสนุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เสริมสร้าง

สมรรถนะให้กับบุคลากร 
4.  ร้อยละของบุคลากรทุกระดับที่ได้รับการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยยึดหลัก      

ธรรมาภิบาล  
กลวิธี 

 กลวิธี 1  สร้างทัศนคติท่ีดีให้กับบุคลากรโดยเน้นการมีส่วนร่วมในการท างาน เสริมสร้างสมรรถนะ
ให้กับบุคลากรภายในคณะเพ่ือสร้างความมั่นคงและทุ่มเทให้องค์กรอย่างเต็มความสามารถ 
 กลวิธี 2  พัฒนาระบบการบริหารงานองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีและเป็นประโยชน์
ต่อองค์กรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
 กลวิธี 3  เน้นการใช้ทรัพยากรบุคคลและสิ่งสนับสนุนให้เกิดประโยชน์สูงสุดเสริมสร้างสมรรถนะให้กับ
บุคลากรภายในคณะอย่างสร้างสรรค์ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานในทุกระดับ 
 กลวิธี 4  พัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกระดับเพ่ือสร้างการรับรู้ร่วมกัน
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพให้เป็นไปตามหลักนิติธรรม 
 กลวิธี 5  พัฒนาระบบการให้บริการ การเงิน การคลัง และพัสดุ ให้มีความทันสมัยเป็นไปตามระเบียบ 

แผนงานที่รองรับ 
1.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้เป็นองค์กรที่ดี มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสตรวจสอบ

ไดโ้ดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
2.  ส่งเสริมบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคณะ เกิดความมั่นคง มีความสามัคคี เสียสละ โดย

เป็นไปตามหลักนิติธรรม  
3.  ส่งเสริมการใช้สิ่งสนับสนุนให้เกิดประโยชน์สูงสุด เสริมสร้างสมรรถนะให้กับบุคลากร 
4.  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานทุกระดับโดยยึดหลักธรรมาภิบาล  
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4. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2564 
 

ตารางที่ 1 รายช่ือหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน  
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา 

1 หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปกรรม 
2 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
4 หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
6 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรี 
11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
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5. จ านวนนักศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 1 กันยายน  2564) 
ตารางท่ี 2 จ านวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 จ าแนกตามสาขาวิชาและระดับการศึกษา 

 
 

สาขาวิชา ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ผลรวม
ทั้งหมด ปกต ิ พิเศษ ผลรวม ปกต ิ พิเศษ ผลรวม ปกต ิ พิเศษ ผลรวม 

1. ภาษาอังกฤษ 146 - 146 - - - - - - 146 

2. ศิลปกรรม 38 - 38 - - - - - - 38 

3. ดนตรี 33 - 33 - - - - - - 33 

4. การท่องเที่ยว 39 - 39 - - - - - - 39 

5. สังคมศาสตร์เพ่ือ 
การพัฒนา 53 - 53 - - - - - - 53 

6. นิติศาสตร์ 133  133 - - - - - - 133 

7. รัฐประศาสนศาสตร์ 228 - 228 - - - - - - 228 

8. การพัฒนาชุมชน 42 - 42 - - - - - - 42 

9. ภาษาไทย 39 - 39 - - - - - - 39 
10. การออกแบบ 
นิเทศศิลป์ 
 

42 - 42 - - - - - - 42 

11. ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 13 - 13 - - - - - - 13 

รวมทั้งหมด 806 - 806 - - - - - - 806 
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6. จ านวนอาจารย์ (ข้อมูล ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2565) 
ตารางท่ี 3 จ านวนอาจารย์ ปีการศึกษา 2564 

 

ที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิ สาขาวิชา วันบรรจุ 
จ านวน 
ปฏิบัติ 
งานจริง 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา หมาย
เหตุ 

ศ. รศ. ผศ. อ. เอก โท ตรี 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล สุวรรณกาศ ปร.ด. ภาษาศาสตร์ 1-มิ.ย.-20 1     1   1       

2 อาจารย์บูรณพงษ์ โกเสนารักษ์ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 1-เม.ย.-51 1       1   1     

3 อาจารย์สุรพล สิงห์เนตร ศศ.ม. การแปลเพื่อการศึกษาและธุรกิจ 7-มิ.ย.-47 1       1   1     

4 อาจารย์หนึ่งฤทัย ดวงดัน ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ  1-มิ.ย.-45 1       1   1     

5 อาจารย์อนันต์ จันทิหล้า M.A. English 1-ก.ค.-51 1       1   1     

6 อาจารย์ชาริสร์ เสนาป่า ศศ.ม. ภาษาอังกฤษเพ่ืออาชีพ 19-มิ.ย.-51 1       1   1     

7 อาจารย์อุบลรัตน์ พูลทรัพย์ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 13-ก.ค.-52 1       1   1   ลาศึกษาต่อ 

8 อาจารย์รัฐพล ทองแตง อ.ม. ภาษาศาสตร์ 18-ต.ค.-53 1       1   1    

9 อาจารย์ทิพย์วรรณ จันทร์ศรีงาม ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 13-มิ.ย.-54 1       1   1     

10 อาจารย์ลลิตา สัมฤทธิตานนท์ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 7-มิ.ย.-55 1       1   1     

11 อาจารย์ ดร.ส าเริง ถึงคุณ Ed.D. Higher Education 1-มิ.ย.-47 1       1 1       

12 อาจารย์ปาณธีร์ สัตยาภรณ์ ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 10-พ.ค.-61 1       1 
 

1     

13 อาจารย์ ดร.สุริยา ค ากุนะ ศศ.ด. ภาษาไทย 26-มิ.ย.-49 1       1 1       

14 อาจารย์วิลาวัณย์ วิษณุเวคิน อ.ม. ภาษาไทย 2-พ.ค.-54 1       1   1     

15 อาจารย์อลิศรา แก้วชะเนตร ศศ.ม. ภาษาไทย 13-มิ.ย.-54 1       1   1     
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ที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิ สาขาวิชา วันบรรจุ 
จ านวน 
ปฏิบัติ 
งานจริง 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา หมาย
เหตุ 

ศ. รศ. ผศ. อ. เอก โท ตรี 

16 อาจารย์พรรณรัตน์ หวังเอ้ืออัตตชน ศศ.ม. ภาษาไทย 13-มิ.ย.-54 1       1   1     

17 อาจารย์ยมลภัทร ภัทรคุปต์ ศศ.ม. ภาษาไทย 13-มิ.ย.-54 1       1   1   ลาศึกษาต่อ 

18 อาจารย์จิราภรณ์ ภู่เทศ ศศ.ม. คติชนวิทยา 7-มิ.ย.-55 1       1   1     

19 ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ปาริชาต กัณฑาทรัพย์ ศศ.ด. ภาษาไทย 26-ต.ค.-48 1      1 
 

1       

20 อาจารย์ ดร.สุภัคกาญจน์ จิวาลักษณ์ ศศ.ด. คติชนวิทยา 26-ต.ค.-48 1       1 1       

21 อาจารย์รัตนาภรณ์ สวยกลาง ศศ.ม. ภาษาไทย   3-ส.ค.-58 1       1   1     

22 อาจารย์วัชรชัย ขอบเหลือง ศศ.ม. ญี่ปุ่นศึกษา 29-พ.ค.-41 1       1   1     

23 อาจารย์ศิริพร ค าขาด M.A. Japanese Literature 1-มิ.ย.-42 1       1   1     

24 อาจารย์วัฒนศักดิ์ มั่งเงิน บธ.ม. บริหารธุรกิจญี่ปุ่น 1-ส.ค.-62 1    1  1   

25 อาจารย์ ดร.มณฑณ ศรีสุข ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยว 1-ต.ค.-47 1       1 1 
 

    

26 อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง ปร.ด. การกีฬานันทนาการและการท่องเที่ยว 1-ก.ค.-51 1       1 1       

27 อาจารย์ทิพาพร โพธิ์ศรี วท.ม. การจัดการนันทนาการการท่องเที่ยว 1-มิ.ย.-53 1       1   1     

28 อาจารย์กนกวรรณ เกิดพิน ศศ.ม. การจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว 8-ส.ค.-57 1       1   1     

29 อาจารย์โอปอล์ รังสิมันตุชาติ ศศ.ม. การจัดการการโรงแรม 1-พ.ค.-58 1       1   1     

30 อาจารย์ ดร.สุประวีณ์ อ่อนจันทร์ ปร.ด. สารสนเทศศึกษา 10-มี.ค.-42 1       1 1       
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ที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิ สาขาวิชา วันบรรจุ 
จ านวน 
ปฏิบัติ 
งานจริง 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา หมาย
เหตุ 

ศ. รศ. ผศ. อ. เอก โท ตรี 

31 อาจารย์รัชนีวรรณ วรรณกุลดิษฐ์ ศศ.ม. บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 25-มิ.ย.-44 1       1   1   

32 อาจารย์กณิกนันต์ สิงห์สานิตย์ วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ 1-เม.ย.-51 1       1   1     

33 อาจารย์จ่าเอก ดร.วุฒินันทน ์ น้อยหัวหาด ปร.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา 1-มิ.ย.-51 1       1 1       

34 อาจารย์ ดร.เกวลี รังษีสุทธาภรณ์ ค.ด. อุดมศึกษา 1-มิ.ย.-53 1       1 1 
 

    

35 อาจารย์ ดร.ธนวัฒน ์ จอมประเสริฐ ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค  14-พ.ค.-29 1       1 1       

36 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภีรวัฒน์ นนทะโชติ ปร.ด. วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา 17-ต.ค.-54 1     1   1       

37 อาจารย์เยาวเรศ แตงจวง ศศ.ม. ไทยคดีศึกษา 15-พ.ค.-48 1       1   1     

38 อาจารย์ ดร.พุทธินันทน์ บุญเรือง ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 26-ต.ค.-52 1       1 1       

39 อาจารย์วิทยา สุขสา ศศ.ม. พัฒนาสังคม 14-พ.ย.-54 1       1  1     

40 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกฤทัย ฉัตรชัยเดช ศศ.ม. ปรัชญา  14-ต.ค.-51 1      1   1     

41 อาจารย์สมศรี คะสัน ศศ.ม. สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 1-พ.ค.-55 1       1  1     

42 อาจารย์ ดร.นิชภา โมราถบ ศศ.ด. พัฒนาสังคม 8-ส.ค.-57 1       1 1       

43 อาจารย์เอกพงค์ วรรณจักร์ วท.ม. ภูมิศาสตร์ 31-ส.ค.-41 1       1   1     

44 อาจารย์วิชัย เชื้อพิสุทธิ์กุล น.ม. นิติศาสตร์ 15-ต.ค.-50 1       1   1     

45 อาจารย์ปาริชาติ บุญเรือง น.บ. นิติศาสตร์ 22-ต.ค.-46 1       1     1   

46 อาจารย์นฤภรณ์ พิมมงคล น.ม. นิติศาสตร์ 14-ต.ค.-51 1       1   1  
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ที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิ สาขาวิชา วันบรรจุ 
จ านวน 
ปฏิบัติ 
งานจริง 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา หมาย
เหตุ 

ศ. รศ. ผศ. อ. เอก โท ตรี 

47 อาจารย์ ดร.ชัยภูมิ ชนะภัย น.ด. นิติศาสตร์ 18-พ.ค.-52 1      1 1      

48 อาจารย์วราภรณ์ อู่ทรัพย์ น.ม นิติศาสตร์ 1-พ.ค.-55 1      1  1     

49 อาจารย์วราภรณ์ อัศวลาภสกุล นม. นิติศาสตร์   3-ส.ค.-58 1      1  1     

50 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตตรา ตันติจริยาพันธ์ ปร.ด บริหารศาสตร์(การบริหารองค์กรภาครัฐ
และเอกชน) 7-มิ.ย.-47 1     1  1      

51 อาจารย์ ดร.จุฬา ม่วงกล่ า ปร.ด. นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ 2-พ.ค.-54 1      1 1      

52 อาจารย์สาวิณี รอดสิน รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์ 24-ต.ค.-55 1      1  1     

53 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน เถื่อนศรี ศศ.ด. พัฒนาสังคม   30-ก.ย.-31 1     1  1      

54 อาจารย์อุทัย ละชั่ว รป.ม. การปกครองท้องถิ่น  10-ก.ย.-55 1      1  1     

55 อาจารย์มญชุดา สุพรจักร M.A. Political Sciences 10-ก.ย.-55 1      1  1     

56 อาจารย์ประพันธ์ แจ้งเอ่ียม พช.ม. การพัฒนาชุมชน 14-มิ.ย.-47 1      1  1     

57 อาจารย์ ดร.สุดารัตน ์ รอดบุญส่ง ปร.ด. สังคมศาสตร์ 1-มิ.ย.-51 1      1 1      

58 อาจารย์วรรณี ทองระย้า พช.ม. พัฒนาชุมชน 19-มิ.ย.-51 1      1  1     

59 อาจารย์ ดร.ตรงกมล สนามเขต ปร.ด. การบริหารและพัฒนาสังคม 23-มิ.ย.-51 1      1 1      

60 อาจารย์ ดร.ชลธิดา อุเทศนันท์ ปร.ด. พัฒนาสังคม 1-พ.ค.-55 1      1 1      
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ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิ สาขาวิชา วันบรรจุ 
จ านวน 
ปฏิบัติ 
งานจริง 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒกิารศึกษา หมาย
เหตุ 

ศ. รศ. ผศ. อ. เอก โท ตรี 

61 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์ แย้มเยื้อน ปร.ด. พัฒนาสังคม 5-ม.ค.-58 1     1  1    

62 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม ศป.ด. ศิลปะและการออกแบบ 9-ก.ค.-40 1     1  1      

63 อาจารย์จาตุรันต์ จริยารัตนกูล ศศ.ม. ทัศนศิลป์ 27-มิ.ย.-48 1      1  1     

64 อาจารย์ณัฐวุฒิ ขันโพธิ์น้อย ศป.ม. ทัศนศิลป์(จิตรกรรม) 1-ก.ย.-52 1      1  1     

65 อาจารย์ ดร.จันทิมา ปกครอง ปร.ด. วัฒนธรรมศิลปกรรมและการออกแบบ 11-มิ.ย.-50 1      1 1      

66 อาจารย์ประดิพัทธ์ วิรามร ศ.ม. ทัศนศิลป์ศึกษา  3-ส.ค.-58 1      1  1     

67 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ บุญอนนท์ ปร.ด. การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 17-ก.พ.-41 1     1  1      

68 อาจารย์อรัญวดี แสงทอง ศศ.ม. ดนตรีศึกษา 6-มิ.ย.-46 1      1  1     

69 อาจารย์เกริกขจร รื่นณรงค์ ศป.ม. มนุษยดุริยางควิทยา 1-พ.ย.-48 1      1  1     

70 อาจารย์ ดร.วัชระ แตงเทศ ปร.ด. ดุริยางคศิลป์ 1-มิ.ย.-45 1      1 1      

71 อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ์ ปันดอนตอง ปร.ด. ดุริยางคศิลป์ 1-พ.ย.-53 1      1 1      

72 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ เวชกามา รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ 26-ม.ค.-30 1     1  1      

73 อาจารย์ ดร.บุญลอย จันทร์ทอง ปร.ด. ดุริยางคศิลป์ (ดนตรีวิทยา) 1-มิ.ย.-44 1      1 1      

74 อาจารย์พันธุ์เอก ใจหลวง ศศ.ม. ดนตรีศึกษา 6-มิ.ย.-46 1      1  1     

75 อาจารย์ธีรราช ทองหลาง ศศ.ม. ดนตรีศึกษา     1-ต.ค.-56 1      1  1     
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ที ่ ชื่อ – สกุล วุฒิ สาขาวิชา วันบรรจุ 
จ านวน 

ปฏิบัติงาน
จริง 

ต าแหน่งทาง
วิชาการ 

วุฒิการศึกษา หมาย
เหตุ 

ศ. รศ. ผศ. อ. เอก โท ตรี 

76 อาจารย์ปฐมพงษ์ ธรรมลังกา ดศ.ม. ดุริยางคศาสตร์   3-ส.ค.-58 1    1  1     

77 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์ อรรถโกวิท ศศ.ม. วิจัยและการพัฒนาท้องถิ่น   1-ส.ค.-58 1   1   1     

78 อาจารย์วรวุฒิ ทาแก้ว ศป.ม. ทัศนศิลป์และการออกแบบ 18-ต.ค.-53 1    1  1     

79 อาจารย์อภินันท์ ปานเพชร ศศ.ม. สาขาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ 24-ม.ค.-48 1    1  1     

80 อาจารย์พิทักษ์ เรืองรัศมี ศป.ม. ทัศนศิลป์และการออกแบบ   3-ส.ค.-58 1    1  1     

81 อาจารย์ดวงพร บี่หัตถกิจกูล ศศ.ม. ประวัติศาสตร์ (ไทย)  14-มิ.ย.-47 1    1  1     

82 อาจารย์ส าเนียง วรรณทอง ศศ.ม. ปรัชญาและศาสนา 1-ธ.ค.-52 1    1  1     

83 อาจารย์ ดร.สุทธิพงศ ์ ศรีชุมพล ปร.ด. วัฒนธรรมศาสตร์ 25-ก.ค.-59 1    1 1      

84 อาจารย์กฤษฎา ตัสมา ศศ.ม. การบริหารจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม 25-ก.ค.-59 1    1  1     

85 อาจารย์ปิยนุช ไสยกิจ ศป.ม. ทัศนศิลป์และการออกแบบ 7-ส.ค.-60 1    1  1     

รวมทั้งหมด 85 0 0 11 74 30 54 1   
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7. บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ตารางที่ 4 จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

ประเภทบุคลากร 
สายสนับสนุน 

จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 
รวม 

ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 
1. ข้าราชการ - - 1 - 1 
2. ลูกจ้างประจ า 1 - - - 1 
3. พนักงานมหาวิทยาลัย 5 5 1 - 11 
4. พนักงานชั่วคราว 3 - - - 3 
5. พนักงานราชการ - - - - - 

รวม 9 5 2 - 16 
 

ล าดับ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง 
1. นายไพจิตต์               สายจันทร์ หัวหน้าส านักงานคณบดี 
2. นางพรพรรณ             อินทรสัตยพงษ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
3. นางสาหร่าย              ไสยวงศ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
4. นายฤทธิศักดิ์             สร้อยจิตร ช่างไม้  
5. นางจ าลอง                สร้อยจิตร พนักงานสถานที่ 
6. นายพิรุณ                  มีแดง พนักงานสถานที่ 
7. นายนราธิป                สุรินทร์ ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์ 
8. นางสาววรรณ์นงอร      วริศนิรันตรกูล นักวิชาการศึกษา 
9. นายชาญวิทย์             จันผดั นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
10. นางเขมิกา                 ดามา เจ้าหน้าที่ประจ าอาคาร 
11. นางจารุวรรณ             กังวาล บรรณารักษ์ 
12. นางวันเพญ็                หน่อแก้ว เจ้าหน้าที่ประจ าอาคาร 
13. นางสาวครองขวัญ        นามวงศ์ ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
14. นางสาวอัจฉรา            ตันตระกูล ผู้ปฏิบัติงานบริหาร 
15. นายวัชระพงศ์             เครอืบคนโท       นักวิชาการศึกษา 
16. นางสาวจุฑาทิพย์         พรมจันทร์    เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 
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8. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
 
ข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีการศึกษา 2563 การปรับปรุง/การพัฒนาปีการศึกษา 2564 

องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 

- คณะควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมินในระดับ
หลักสูตรในตัวชี้วัดย่อยท่ียังไม่บรรลุเป้าหมาย ควรมี
แผนเร่งรัดในการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์โดยพิจารณาเป็นรายหลักสูตร 

 

           คณะน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ระดับหลักสูตรเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ
และน าเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ
เพ่ือวิเคราะห์และหาแนวทางเพ่ือเร่งให้อาจารย์ท า
ผลงานทางวิชาการและยื่นขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์
รวมถึ งมีแผนในการพัฒนาอาจารย์ทั้ ง ในระดับ
หลักสูตรและคณะ 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 

- คณะควรมีการพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ เนื่องจาก
หลักฐานที่พบยังเป็นนักวิจัยคนเดิมและเพ่ือเป็นการ
พัฒนาต่อยอดในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 

           คณะด าเนินการโครงการพัฒนานักวิจัย
และสนับสนุนให้ท างานวิจัยและผลักดันให้อาจารย์
ที่ไม่ค่อยมีผลงานวิจัยให้ได้งบประมาณในการท า
วิจัยโดยตั ้งเป้าในการยื่นขอก าหนดต าแหน่งทาง
วิชาการ 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 

- คณะควรมีการถอดองค์ความรู้ที่สามารถน าไปใช้ต่อ
ยอดในพ้ืนที่อ่ืน และควรมีการจัดท าความร่วมมือใน
พ้ืนที่บริการวิชาการ 

 

            คณะมีการสรุปผลการด าเนินงานด้านการ
บริการวิชาการและประชุมกลุ่มเพ่ือถอดบทเรียนใน
การด าเนินงานโครงการพันธกิจสัมพันธ์และบริการ
วิชาการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้และน าผลการถอด
บทเรียนไปใช้ในการด าเนินงานโครงการในพ้ืนที่
รับผิดชอบของคณะทั้งหมด 

องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

- คณะควรมีการถอด model หรือองค์ความรู้ที่ได้มี
การบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการ
สอน 

 

            คณะมีการวิเคราะห์บทเรียนที่มีการ    
บูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับงานพันธกิจด้าน
ต่าง ๆ เช่น วิจัย บริการวิชาการ และท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม และมีนโยบายให้ทุกหลักสูตรจัดการ
เรียนการสอนโดยบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม
เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้และสืบสานงาน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน สังคมและท้องถิ่น 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 

- คณะควรค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้โดยมีการ
ระบุตัวบุคคล และควรจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน
การด าเนินงานของหลักสูตร 

 

           คณะมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนา
บุคลากรและนักศึกษาให้กับหลักสูตรต่าง ๆ อย่าง
เพียงพอและยังมีงบประมาณส าหรับรายบุคคลที่
ต้องการพัฒนาผลงานทางวิชาการและเพ่ิมศักยภาพ
ของตนเองเฉพาะศาสตร์อีกกด้วย 
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บทท่ี 2 

ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ และ 18 ตัวบ่งชี้ ตามคู่มือ          
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562  ดังนี้ 

 
องค์ประกอบที่ 1 การผลติบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ปีการศึกษา 2564) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
สูตรค านวณ 

คะแนนท่ีได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

 ผลการด าเนินงาน 
หลักสูตร ผลประเมิน 

1.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 3.97 
2.หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปกรรม 3.85 
3.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 3.79 
4.หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 3.70 
5.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3.65 
6.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 3.64 
7.หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 3.61 
8.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 3.57 
9.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 3.44 
10.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 3.15 
11.หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรี 3.03 

ผลรวมค่าคะแนนของทุกหลักสูตร 39.40 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 11 

คะแนนที่ได้ 3.58 
 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

3.00  คะแนน 3.58  คะแนน บรรลุ 3.58  คะแนน 
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ตารางสรุปเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรย้อนหลัง  
(ปีการศึกษา 2562 - 2564) 

 

หลักสูตสาขาวิชา 
ผลการประเมิน (คะแนน) 

2562 2563 2564 
1. ศิลปกรรม 3.87 3.95 3.85 
2. ดนตรี 3.74 3.12 3.03 
3. ภาษาอังกฤษ 3.33 3.77 3.65 
4. นิติศาสตร์ 3.28 3.68 3.61 
5. สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 3.68 3.57 3.64 
6. การออกแบบนิเทศศิลป์ 3.75 3.76 3.70 
7. การพัฒนาชุมชน 3.52 3.78 3.79 
8. ภาษาไทย 3.43 3.41 3.57 
9. รัฐประศาสนศาสตร์ 3.60 3.89 3.97 
10. การท่องเที่ยว 3.18 3.75 3.44 
11.ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ - 2.58 3.15 

 
จากตารางสรุปเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรย้อนหลัง รายปี  

ปีการศึกษา 2562-2564 ข้างต้น จะเห็นได้ว่ามีหลักสูตรสาขาวิชา 3 หลักสูตร ที่มีค่าคะแนนเพ่ิมขึ้นตาม       
ปีการศึกษา ได้แก่ 1) หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 2) หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์            
3) หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจและเมื่อพิจารณารายตัวบ่งชี้ พบว่า ตัวบ่งชี้ที่มีค่าคะแนนต่ าและมี
แนวโน้มจะพัฒนายาก ได้แก่ องค์ประกอบที่ 3 ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 และ 3.3  องค์ประกอบที่ 4 ตัวบ่งชี้ที่ 4.1, 4.2 
และ 4.3  องค์ประกอบที่ 5 ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 และ 5.3  ทั้งนี้คณะและหลักสูตรฯ มีการวางแผนการด าเนินงาน
เพ่ือพัฒนาตัวบ่งชี้ที่มคี่าคะแนนต่ าให้มีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามล าดับในแต่ละปี 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2   อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ปีการศึกษา 2564) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยน าข้า 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

สูตรการค านวณ   
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได ้= 
                    ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 

อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 30 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  
(นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 

คน 
85 

ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 35.29 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

คะแนนที่ได้ คะแนน 4.41 
 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

4.00  คะแนน 4.41  คะแนน บรรลุ 4.41  คะแนน 
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รายชื่ออาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก ปีการศึกษา 2564 (5 ก.ค. 64 - 12 มิ.ย. 65) 
 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล วุฒิ สาขา สถาบัน ปี พ.ศ.  
ที่จบ 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ   เวชกามา รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต 2552 
2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล    สุวรรณกาศ ปร.ด. ภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2550 
3 อาจารย์ ดร.ยุพิน      เถื่อนศรี ศศ.ด.  พัฒนาสังคม   มหาวิทยาลัยนเรศวร 2552 
4 อาจารย์ ดร.ภีรวัฒน์   นนทะโชต ิ ปร.ด. วิจัย วัดผล และสถิติการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา 2554 
5 อาจารย์ ดร.อ านาจ    บุญอนนท์ ปร.ด. การศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 2554 
6 อาจารย์ ดร.ปาริชาต   กัณฑาทรัพย์ ศศ.ด. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558 
7 อาจารย์ ดร.ส าเริง     ถึงคุณ Ed.D. Higher Education Texas A & M University C0mmerce 2557 
8 อาจารย์ ดร.บุญลอย   จันทร์ทอง ปร.ด. ดุริยางคศิลป์ (ดนตรีวิทยา) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2557 
9 อาจารย์ ดร.สุพัตตรา   ตันติจริยาพันธ์ ปร.ด บริหารศาสตร์(การบริหารองค์กรภาครัฐและเอกชน) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556 
10 อาจารย์ ดร.อนันต์      แย้มเยื้อน ปร.ด. พัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2557 
11 อาจารย์ ดร.นิชภา       โมราถบ ศศ.ด. พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร 2557 
12 อาจารย์ ดร.สุประวีณ์   อ่อนจันทร์ ปร.ด. สารสนเทศศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2556 
13 อาจารย์ ดร.สุภัคกาญจน์   จิวาลักษณ์ ศศ.ด. คติชนวิทยา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2558 
14 อาจารย์ ดร.สุริยา   ค ากุนะ ศศ.ด. ภาษาไทย มหาวิทยาลัยพะเยา 2559 
15 อาจารย์ ดร.ตรงกมล  สนามเขต ปร.ด. การบริหารและพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2558 
16 อาจารย์ ดร.ธนวัฒน์  จอมประเสริฐ ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 2553 
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ล าดับ

ที ่
ชื่อ – สกุล วุฒิ สาขา สถาบัน ปี พ.ศ.  

ที่จบ 
17 อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี   เดือนโฮ้ง ปร.ด. การกีฬานันทนาการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2559 
18 อาจารย์ ดร.ไสยเพ็ญ   เฉิดเจิม ศป.ด. ศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยนเรศวร 2560 
19 อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  รอดบุญส่ง ปร.ด. สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2561 
20 อาจารย์ ดร.วัชระ   แตงเทศ ปร.ด. ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2561 
21 อาจารย์ ดร.สุทธิพงศ ์ ศรีชุมพล ปร.ด. วัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 2561 
22 อาจารย์ ดร.ชลธิดา  อุเทศนันท ์ ปร.ด. พัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยนเรศวร 2561 
23 อาจารย์ ดร.พุทธินันทน์  บุญเรือง ปร.ด. ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2561 
24 อาจารย์ ดร.จุฬา  ทองประไพ รป.ด. นโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ มหาวิทยาลัยมหิดล 2562 
25 อาจารย์จ่าเอก ดร.วุฒินันทน์  น้อยหัวหาด ปร.ด. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2562 
26 อาจารย์ ดร.จันทิมา  ปกครอง ปร.ด. วัฒนธรรมศิลปกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2563 
27 อาจารย์ ดร.มณฑณ  ศรีสุข ปร.ด. การจัดการการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยพะเยา 2563 
28 อาจารย์ ดร.เกวลี  รังษีสุทธาภรณ์ ค.ด. อุดมศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.ค. 2564 
29 อาจารย์ ดร.ณัฐพงศ ์ ปันดอนตอง ปร.ด. ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก.พ. 2564 
30 อาจารย์ ดร.ชัยภูมิ  ชนะภัย น.ด. นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม มี.ค. 2564 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ (ปีการศึกษา 2564) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยน าเข้า   
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์ รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทั้งหมด 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได ้= 
                    ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีด่ ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 

 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 

ศาสตราจารย์ คน 0 
รองศาสตราจารย์ คน 0 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 11 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ  คน 11 
อาจารย์ประจ าที่มีคุณสมบัติครบในการขอต าแหน่งทางวิชาการ คน - 
อาจารย์ประจ าที่มีคุณสมบัติยังไม่ครบในการขอต าแหน่งทางวิชาการ คน - 
อาจารย์ประจ าที่ไม่มีสิทธิ์ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ คน - 
รวมจ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 85 
ร้อยละอาจารย์ประจ าที่มีต าแหน่งวิชาการ  ร้อยละ 12.94 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ร้อยละ 
 

60 ขึ้นไป 

คะแนนที่ได้ คะแนน 1.08 
 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

2.00  คะแนน 1.08  คะแนน ไม่บรรลุ  1.08  คะแนน 
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รายช่ืออาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ปีการศึกษา 2564 

ที ่ ชื่อ - สกุล วุฒิ สาขาวิชา 
ปี พ.ศ.
แต่งตั้ง 

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ   เวชกามา รป.ด. รัฐประศาสนศาสตร์ 2549 

2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิรมล  สุวรรณกาศ ปร.ด. ภาษาศาสตร์ 2555 

3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดมศักดิ์   อรรถโกวิท ศศ.ม. วิจัยและการพัฒนาท้องถิ่น 2550 

4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภีรวัฒน์  นนทะโชติ ปร.ด. 
วิจัย วัดผลและสถิต ิ

การศึกษา 
2560 

5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตตรา  ตันติจริยาพันธ์ ปร.ด. บริหารศาสตร์ 2560 

6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนันต์  แย้มเยื้อน ปร.ด. พัฒนาสังคม 2561 

7 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน   เถื่อนศรี ปร.ด. พัฒนาสังคม 2561 

8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไสยเพ็ญ  เฉิดเจิม ศป.ด. ศิลปะและการออกแบบ 2562 

9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกฤทัย  ฉัตรชัยเดช ศศ.ม. ปรัชญา 2563 

10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อ านาจ  บุญอนนท์ ปร.ด. 
การศึกษาเพ่ือการพัฒนา

ท้องถิ่น 
2563 

11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาต  กัณฑาทรัพย์ ศศ.ด. ภาษาไทย 2564 
 
สรุปแผนพัฒนาตนเองของบุคลากรสายวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พ.ศ. 2563 - 2567 

(แยกรายหลักสูตร) 

หลักสูตร 
วุฒิป.เอก 
(จ านวน

คน) 

ต าแหน่งผศ. 
(จ านวนคน) 

ปีที่คาดว่าจะมีคุณวุฒิและผลงานทางวิชาการเพ่ิมขึ้น 
2563 2564 2565 2566 2567 

ป.เอก ผศ./รศ. ป.เอก ผศ./รศ. ป.เอก ผศ./รศ. ป.เอก ผศ./รศ. ป.เอก ผศ./รศ. 

1. สาขาวิชาศิลปกรรม 2 1 1 - - - - - - 1/1 - - 
2. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ 3 2 1 - - - 1 1/- 1 - - 1/- 
3. สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 4 1 - - - - - 1/1 1 - - 1/- 
4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 1 1 - - 1 - - 1/- - 1/- 1 1/- 
5. สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศลิป ์ - 1 - - - - 1 1/- - 1/- - 1/- 
6. สาขาวิชาการท่องเที่ยว 3 - - - 1 - 1 2/- 1 1/- - 1/- 
7. สาขาวิชานิติศาสตร ์ 1 - - - - - - 4/- - 1/- - - 
8. สาขาวิชาสังคมศาสตรเ์พื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 

4 1 - - 1 1/- - 1/1 - 1/- - 1/- 

9. สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม 2 - - - - - - 1/- - 1/- - 1/- 
10. สาขาวิชาภาษาไทย 3 - - - 1 2/- - 1/1 1 1/- 1 1/- 
11. สาขาวิชาดนตร ี 2 - - - - - - 1/- - - - - 
12. สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ - - - - 1 - - 1/- - - - 1/- 
13. ดนตรีไทยศึกษา  3 2 1 1/- 1 - - 1/1 - 1/1 - 1/- 
14. บรรณรักษศาสตร์ฯ 3 - - - - - - 1/- - 1/- - 1/1 

รวม 31  3 1/- 6 3/- 3 17/4 4 10/2 2 11/1 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ปีการศึกษา 2564) 
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 าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้ งเต็มเวลาและ

นอกเวลาแก่นักศึกษา 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51          

จากคะแนนเต็ม 5 
5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผล 

การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

 
ผลการด าเนินงาน 

1. จัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
จากผลการประเมินการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นิสิตในคณะ             

ปีการศึกษา 2564 พบว่า นักศึกษาได้มาขอรับบริการและข้อมูลการให้บริการต่างๆ ของคณะจ านวนเพ่ิมมาก
ขึ้น ดังนั้น คณะจึงได้มีการปรับปรุงการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
ปีการศึกษา 2564 ดังนี้  

1. การจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษา ผ่านช่องทางอาจารย์ที่ปรึกษาที่แต่งตั้งขึ้น โดย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาสามารถขอค าปรึกษาผ่านช่องทางระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ออนไลน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (advisor.uru.ac.th)  facebook ตัวอย่างเช่น การปฐมนิเทศออนไลน์ 
การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ปรึกษาเรื่องการศึกษา งานวิจัย และการกู้ กยศ. เป็นต้น  โดยทางคณะมี
แผนการให้บริการแก่นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564 โดยผ่านกลไกการท างานของที่ประชุมคณะกรรมการ
บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6 /2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ซึ่งแจ้งผ่านไปยัง
ประธานหลักสูตร และหลักสูตรแจ้งไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาทุกชั้นปี  

 2. การจัดบริการให้ค าปรึกษาการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ประกอบด้วย มีการจัดสถานที่ไว้อย่างชัดเจน
เช่น ห้องสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (1144) ชั้น 1 อาคาร 11 อาคารคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้บริการนักศึกษาด้านต่างๆ โดยสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ และยังเพ่ิมช่องทางการติดต่อให้ค าปรึกษาทาง facebook อีกด้วย   

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.4-1(1) ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา 
1.4-1(2) รายงานประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 /2564 เมื่อวันที่ 

14 กรกฎาคม 2564 
1.4-1(3) แผนการให้บริการแก่นักศึกษา 
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1.4-1(4) facebook ฝ่ายสโมสรนักศึกษา เพื่อเป็นช่องทางการให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา 
(https://www.facebook.com/SMOHumanitiesandSocialSciencesURU) 

1.4-1(5) facebook ศูนย์ให้ค าปรึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือเป็นช่องทางการให้
ค าปรึกษาแก่นักศึกษา (https://www.facebook.com/human.uru) 

 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้ งเต็มเวลา

และนอกเวลาแก่นักศึกษา 
จากผลการประเมินการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้ง

เต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 พบว่า นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้
ความสนใจรับบริการด้านวิชาการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร และการให้บริการผ่านช่องทาง facebook 
ดังนั้น คณะจึงได้มีการปรับปรุงการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน
ทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ คณะเพ่ิมการให้บริการผ่านช่องทาง facebook 
และได้จัดกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ส าหรับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้  

1. การให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ ประกอบด้วย คณะมีการให้ข้อมูลผ่านช่องทางเว็บไซต์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตัวอย่างเช่น บริการดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ตารางเรียน ระบบจอง ห้องเรียน 
ขอรับบริการจากคณะในด้านอ่ืนๆ กยศ. กรอ. ผ่านช่องทาง facebook ส าหรับการให้บริการด้านวิจัยผ่าน
ช่องทาง facebook คลินิกวิจัย และยังมีการให้ข้อมูลนักศึกษาที่เตรียมตัวออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือ   
สหกิจศึกษา ผ่านช่องทาง facebook คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2. การให้ข้อมูลกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร ประกอบด้วย คณะมีการให้ข้อมูลกิจกรรมพิเศษนอก 
หลักสูตรผ่านช่องทาง Line facebook คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์  

3. การให้ข้อมูลแหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลา ประกอบด้วย คณะมีการให้ข้อมูลการสมัครงาน 
ข้อมูลกิจกรรมนักศึกษาต่างๆ ผ่านทาง Line กลุ่มอาจารย์ที่ปรึกษา facebook สโมสรนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะยังได้เพ่ิมช่องทางการให้บริการผ่านช่องทาง facebook คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อีกหนึ่งช่องทาง ตัวอย่างเช่น การให้บริการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในเรื่องกิจกรรมการฝึกอบรม การสมัครงาน การสมัครงานราชการ และอ่ืนๆอีกมากมาย 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.4-2(1) เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการให้บริการข้อมูล 
1.4-2(2) facebook คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

(https://www.facebook.com/human.uru) 
1.4-2(3) facebook สโมสรนกัศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

(https://www.facebook.com/SMOHumanitiesandSocialSciencesURU) 
1.4-2(4) facebook ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

https://www.facebook.com/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C
%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B0%
E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E
0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0
%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%
B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C-%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%AD-
106699124840598) 
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3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
จากผลการประเมินโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา  

“โครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการท างานเม่ือส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา” ปีการศึกษา 2564 พบว่า 
นักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมที่คณะได้ด าเนินการจัดและคณะได้ส่งเสริมให้เป็นกิจกรรมที่มี
ความส าคัญแก่นักศึกษา ดังนั้น คณะจึงได้มีการปรับปรุงการด าเนินงานที่สามารถเข้าถึงนักศึกษาได้มากยิ่งขึ้น 
ด้วยทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ประสานกับอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาในระดับชั้นปีที่ 4 ให้
เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศตามประกาศจากทางมหาวิทยาลัย และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัด
โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาในวันที่ 11 มิถุนายน 2565 เวลา 
08.00 – 16.00 น. ซึ่งเป็นกิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษและมีรุ่นพ่ีที่ประสบความส าเร็จมาแบ่งปันความรู้ 
ข้อมูลและเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ให้กับน้อง ๆ เนื่องจากเป็นโครงการที่เตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อ
ส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา (online) โดยมีวัตถุประสงค์ คือ ให้ความรู้กับนักศึกษาและเตรียมความพร้อม
ก่อนท างานจริง เพ่ือสร้างความมั่นใจให้นักศึกษาก่อนการสอบแข่งขันบรรจุทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ณ 
ประชุมห้องพวงแสด อาคารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วย นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ชั้นปีที่ 1-4  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.4-3(1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ให้นักศึกษาที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี    

ปีการศึกษา 2563 เข้ารับการปัจฉิมนิเทศ 
1.4-3(2) ก าหนดการปัจฉิมนิเทศ 
1.4-3(3) ภาพโครงการ 

 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51          

จากคะแนนเต็ม 5 
ผลการประเมินคุณภาพของการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง

งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา เท่ากับ 4.35 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) 
จากข้อมูลแยกเป็นรายสาขา พบว่า สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (คิดเป็นร้อยละ 20) สาขาวิชา

นิติศาสตร์ คดิเป็น (ร้อยละ 18) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (คิดเป็นร้อยละ 5) สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (คิดเป็น
ร้อยละ 11) สาขาวิชาศิลปกรรม (คิดเป็นร้อยละ 9) สาขาวิชาภาษา ไทย (คิดเป็นร้อยละ 7) และ สาขาวิชาการ
ออกแบบนิเทศศิลป์ (คิดเป็นร้อยละ 7) สาขาวิชาการท่องเที่ยว (คิดเป็นร้อยละ 7) สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือ
การพัฒนา (คิดเป็นร้อยละ 5) สาขาวิชาดนตรี (คิดเป็นร้อยละ 10) และภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ (คิดเป็นร้อยละ 1)  

จาการสรุปผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ( x ̅= 3.85, S.D.=0.60) จ าแนกรายละเอียดเป็นรายด้าน ดังนี้
เรียงตามล าดับจากมากที่สุดไปหาน้อย ด้านการให้ค าปรึกษา อยู่ในระดับมาก ( x ̅= 3.94, S.D =0.68) 
รองลงมา ด้านการให้บริการข้อมูลแก่นักศึกษา อยู่ในระดับมาก ( x‾ = 3.83, S.D.=0.61) ด้านการจัดกิจกรรม 
อยู่ในระดับมาก ( x̅= 3.8, S.D.=0.52) ตามล าดับ  

จากผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  นักศึกษาปัจจุบันและ  
ศิษย์เก่า ได้แสดงความคิดเห็นด้านการให้ค าปรึกษา พบว่า  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅= 4.33, S.D.=0.75) 
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จ าแนกรายข้อ  โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ มีการจัดแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ( x̅= 4.42, 
S.D.=0.66) รองลงมา มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษา ( ̅x = 4.35, S.D.=0.80) มีการจัด
ชั่วโมง Home room เพ่ือให้ค าปรึกษาปัญหาต่าง ๆ แก่นักศึกษา ( x̅= 4.310, S.D.=0.74) มีการจัดช่องทาง
การให้ค าปรึกษาอ่ืนๆ  เพ่ือท าให้นักศึกษาสามารถขอค าปรึกษาได้ง่ายขึ้น ( x ̅= 4.30, S.D.=0.84) และมีการ
จัดบริการใหค้ าปรึกษาทางวิชาการแก่นักศึกษา ( x ̅= 4.29, S.D.=0.745)  

จากผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี   คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่า ได้แสดงความคิดเห็นด้านการให้บริการข้อมูลแก่นักศึกษา พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅= 4.33, S.D.=0.73) จ าแนกรายข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ มี
ช่องทางการให้ค าปรึกษาและข้อมูลข่าวสารสะดวกต่อการรับบริการ เช่น Facebook , Website, E-mail, 
Line, โทรศัพท์ฯลฯ (x̅= 4.41, S.D. =0.80) รองลงมา มีการแจ้งข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวในและนอก
มหาวิทยาลัยที่จ าเป็นให้แก่นักศึกษา ( x̅= 4.35, S.D.=0.76) มีการให้บริการตามล าดับก่อนหลัง เช่น มาก่อน
ต้องได้รับบริการก่อน ( x̅= 4.31, S.D.=0.75) มีช่องทางการให้ค าปรึกษาและข้อมูลข่าวสารสะดวกต่อการรับ
บริการ เช่น Facebook , Website, E-mail, Line, โทรศัพท์ฯลฯ ( x̅= 4.29, S.D.=0.64) และมีแหล่งข้อมูล
การฝึกประสบการณ์วิชาชีพแก่นักศึกษา เช่น บอร์ดประชาสัมพันธ์ , Facebook, Website , รายชื่อแหล่งงาน 
ฯลฯ ( x̅= 4.29, S.D.=0.64) ตามล าดับ  

จากการสรุปผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าได้แสดงความคิดเห็นด้านการจัดกิจกรรม พบว่า 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̅= 4.30, S.D.=0.77) จ าแนกรายข้อ โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้การ
ให้บริการเหมือนกันทุกรายโดยไม่เลือกปฏิบัติ ( x̅= 4.28, S.D.=2.58) รองลงมา ความเหมาะสมในการแต่งกาย
ภายในกิจกรรม ( x̅= 4.32, S.D.=0.78) การเสริมสร้างความรักความสามัคคี( x̅= 4.29, S.D.=0.72) ความเต็ม
ใจและความพร้อมในการท ากิจกรรมอย่างสุภาพ ( x̅= 4.27, S.D.=0.76) และการเสริมสร้างความเป็นผู้ตาม
และผู้น าที่ดี ( x̅= 4.27, S.D.=0.75) ตามล าดับ 

สรุปผลรายงานผลการประเมินคุณภาพการจัดกิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ปีการศึกษา 2564 พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดเป็นรายด้านมี
ประเด็นส าคัญดังนี้  

ด้านการให้ค าปรึกษา  

ทางคณะได้มอบหมายให้ฝ่ายกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะฯ ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาในด้าน
ต่างๆ อาทิเช่น  ด้านวิชาการ  ด้านการใช้ชีวิต  ด้านการพัฒนาประสบการณ์วิชาการและวิชาชีพ  ด้านการให้
ค าปรึกษาในการแก้ปัญหาต่างๆ  และการสร้างช่องทางให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาส่งผลให้นักศึกษาที่เข้ามา
ปรึกษาได้รับค าปรึกษาและแนวทางการแก้ปัญหาที่ดีขึ้น  เพ่ิมทักษะในด้านวิชาการและวิชาชีพเพ่ิมมากขึ้น 
ด้วยระบบกลไกของคณะและระบบการดูแลของพ่ีดูแลน้อง 

ปัญหาด้านการให้ค าปรึกษาเนื่องจากนักศึกษามีจ านวนมากมีความต่างศาสตร์วิชาและเนื่องจาก 
สถานการณ์โควิด ท าให้การพบหน้าและร่วมกิจกรรมของหลักสูตรและคณะมีน้อย ท าให้เกิดช่องว่างระหว่างกัน 
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ระหว่างอาจารย์และนักศึกศึกษา อาจท าให้เกิดข้อจ ากัดในการให้ค าปรึกษา นักศึกษาไม่กล้าปรึกษาปัญหาใน
บางเรื่อง  

ด้านการให้บริการข้อมูลแก่นักศึกษา  

ทางฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจ ได้มีการแจ้งข้อมูลข่าวสาร
ความเคลื่อนไหวภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่จ าเป็นให้แก่นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง และเรียงตามล าดับ
ความส าคัญของข้อมูลข่าวสารและทางคณะยังได้มีการเพิ่มช่องทางการให้ข้อมูลในด้านต่างๆ ด้านทุนการศึกษา 
ข่าวสารการสมัครงาน แหล่งข้อมูลฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจ เป็นต้น  

ปัญหาการให้บริการข้อมูลแก่นักศึกษา เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆ ยังไม่
ทั่วถึง ข่าวสารด้านแหล่งงานยังมีจ านวนน้อย ซึ่งไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา  

ด้านการจัดกิจกรรม  

ทางฝ่ายกิจการนักศึกษาร่วมกับสโมสรนักศึกษา ได้มีการจัดกิจกรรมและสร้างเสริมในเรื่องการแต่ง
กายให้เรียบร้อยตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยและถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ เน้นการเสริมสร้างความ
รักความสามัคคีและส่งเสริมในด้านอื่นๆ เช่น การเป็นผู้น า การบริการวิชาการ กิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น 

สรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการของฝ่ายสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เท่ากับ 4.40 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) การให้ข้อมูลที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา เท่ากับ 4.24 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) การจัดกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา เท่ากับ 4.21 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 5) ผลการ
ประเมินคุณภาพของการจัดโครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา  
“สรุปผลการประเมินโครงการกิจกรรม TAKE A SEAT” เท่ากับ 4.43 คะแนน (จากคะแนน เต็ม 5)  

จากข้อมูล พบว่า ผู้ตอบแบบประเมินมีความพึงพอใจด้านรูปแบบ/ขั้นตอน/กระบวนการจัดกิจกรรมมี
ความเหมาะสมมาก คิดเป็นร้อยละ 4.30 ความเหมาะสมด้านระยะเวลามีความเหมาะสม มีความพึงพอใจใน
ระดับน้อย คิดเป็น ร้อยละ 2.30 ความพึงพอใจด้านเนื้อหา มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 4.30 
ความพึงพอใจด้านสถานที่จัดกิจกรรม มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 4.20 ประโยชน์ที่ได้รับ 
ความเหมาะสม มีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 4.10 จากการเข้าร่วมกิจกรรมท าให้นักศึกษาต่าง 
สาขาวิชาท าความรู้จักกัน มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.70 ด้านอาหารมีความเหมาะสม 
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 2.80 การเข้าร่วมกิจกรรมก่อให้เกิดความสัมพันธ์และสร้าง
ความสามัคคีระหว่างรุ่นพ่ีรุ่นน้อง นักศึกษาคณาจารย์และสโมสรนักศึกษาที่เข้าร่วมงานมีความพึงพอใจใน
ระดับมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.80  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้แลกเปลี่ยนความรู้ความสามารถ ในการเตรียมความ
พร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา มีระดับความพึงพอใจ ในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 4.40  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.4-4(1) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการให้ค าปรึกษา  
1.4-4(2) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจในหน่วยงานที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่ง

งานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
1.4-4(3) สรุปผลการประเมินความพึงพอใจสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
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5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูลเพื่อส่งให้ผล 
การประเมินสูงข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

คณะได้น าผลการประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะจาก
นักศึกษาในแต่ละด้านมาปรับปรุงและพัฒนาด้วยกลไกของคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ดังนี้  

1. น าผลการประเมินการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 
6/2564 วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 โดยที่ประชุมมีมติ ทราบ และให้น าผลการประเมินไปปรับปรุงและพัฒนา
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา  

 
ที่ประชุมมีมติให้แก้ไขด้านการให้บริการข้อมูลแก่นักศึกษา  

จากปัญหาการให้บริการข้อมูลแก่นักศึกษา เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในด้านต่างๆ
ยังไม่ทั่วถึง ข่าวสารด้านแหล่งงานยังมีจ านวนน้อย ซึ่งไม่เพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา  

การแก้ไข : เพ่ิมช่องทางการติดต่อข้อมูลด้วยระบบกการท างานร่วมกันระหว่างฝ่ายวิชาการและฝ่าย
กิจการนักศึกษา โดยมีแอดมินคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่รับเรื่องร้องเรียน และแจ้งข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อนกัศึกษา ผ่านระบบอาจารย์ที่ปรึกษาและผ่านระบบเพจของนักศึกษาคณะโดยตรง 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.4-5(1) การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ ครั้งที่ 6/2564 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564  
1.4-5(2) แผนปฏิบัติการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 2565-2569  
1.4-5(3) เว็ปไซต์ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

https://advisor.uru.ac.th/teacher/info  
 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

คณะมีการด าเนินการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า ในวันที่ 11 
มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 – 16.00 น.  ดังนี้  

1. คณะจัดอบรมพัฒนาความรู้และทักษะการประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมทักษะเพ่ือพัฒนาประสบการณ์
ทางวิชาชีพและวิชาการให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือส่งเสริมสนับสนุน
การสร้างงานและอาชีพให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีอาชีพเสริมเพ่ิม
รายได้แก่ตนเองและครอบครัว 
 2. การให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า ผ่านช่องทาง 1. facebook สมาคม
ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และ 2. facebook คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 1. การสมัครสอบในต าแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง 2. การอบรมสัมมนาของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

3. การให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า ผ่านช่องทางเว็บไซต์สมาคมศิษย์เก่า
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประกอบด้วยข้อมูล คือ 1. การด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 2. การเผยแพร่งานวิชาการและการบริการ 3. เชิดชูศิษย์เก่าดีเด่นที่สร้างชื่อเสียง 
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.4-6(1) เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการให้บริการข้อมูล 
1.4-6(2) facebook ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

(https://www.facebook.com/search/top?q=%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%
A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%9
3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%A8
%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%
E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%A8%E
0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C%20)  

1.4-6(3) facebook สโมสรนกัศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(https://www.facebook.com/SMOHumanitiesandSocialSciencesURU)  

1.4-6(4) โครงการพัฒนาความรู้และทักษะการประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมทักษะเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ 
ทางวิชาชีพและวิชาการให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1.4-6(5) ภาพถ่ายโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการประกอบอาชีพเสริมเพ่ิมทักษะเพ่ือพัฒนา 
ประสบการณ์ทางวิชาชีพและวิชาการให้กับนักศึกษาและศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

6 ข้อ 6 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ปีการศึกษา 2564) 
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 าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน 
การจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

2.  ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด า เนินกิจกรรมที่ส่ งเสริมคุณลักษณะบัณฑิ ต            
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติให้ครบถ้วนและคอบคลุมมาตรฐานการศึกษา
อย่างน้อยสะท้อนผลลัพธ์ผู้เรียน 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผล 

การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 
ผลการด าเนินงาน 

1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน 
การจัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 

    ในปีการศึกษา 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีกระบวนการจัดท าแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ร่วมกับกองพัฒนานักศึกษาซึ่งมีรองคณบดีทุกคณะร่วมกันวางแผน ร่วมกับนักศึกษาทุกคณะ
ในมหาวิทยาลัยในภาพรวม ดังนี้  

    1. ทางมหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษา รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นักศึกษา ร่วมกัน
จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

    2. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  ประจ า             
ปีการศึกษา 2564 โดยแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการจัด
กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปีการศึกษา 2564  

    3. มีการประชุมจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน ประกอบด้วย (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) ความรู้ (3) ทักษะ
ทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และความรับผิดชอบ (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข       
การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

    4. มีการเสนอแผนปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 เข้าที่
ประชุมกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 20 ตุลาคม 2565  
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.5-1(1) ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1.5-1(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา   
1.5-1(3) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2565-2569 
1.5-1(4) รายงานการประชุมกรรมการบริหารประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 

9/2564 วันที่ 20 ตุลาคม 2565 ให้ความเห็นชอบแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปีงบประมาณ 2564 
 
2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด า เนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต             

ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติให้ครบถ้วนและคอบคลุมมาตรฐานการศึกษา
อย่างน้อยสะท้อนผลลัพธ์ผู้เรียน  

   ปีการศึกษา 2564 คณะมีการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริม 
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ เพ่ือให้ครอบคลุมกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ แห่งชาติทั้ง 5 ด้าน 
ประกอบด้วย  

(1) ด้านคุณธรรม จริยธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัด “โครงการคนดี คนเก่ง
คนกล้า” วันที่ 6 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมพวงแสด คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ เนื้อหาเน้นกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และบูรณาการกับการพัฒนานักศึกษา (ให้
ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม) โดยมีวิทยากรภายนอกมาร่วมถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับค่านิยมที่ดีงาม 
มารยาทและความกตัญญูต่อครู อาจารย์  
        - กรอบคุณวุฒิด้านคุณธรรม จริยธรรม ตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ของโครงการ คือ 
วัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมพื้นฐาน เช่น ความอดทน  ความมีเหตุผล  ความเสียสละ  ความ
สามัคคี ความขยัน ความประหยัด ความกล้าหาญ ความชื่อสัตย์ ความกตัญญู การพัฒนาตนเองแก่นักศึกษา 

(2) ความรู้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัด “โครงการเตรียมพร้อมในการเป็นบัณฑิต
มืออาชีพในศตวรรษท่ี 21” 5 มีนาคม 2565 ประกอบด้วย กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติด้านความรู้ ดังต่อไปนี้ 
            1. กิจกรรมเน้นให้ความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรม  จัดวันที่ 5 มีนาคม 2565 ณ 
ระบบ ZOOM 
            2. กิจกรรมเน้นให้ความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรมจริยธรรม จัดวันที่ 5 มีนาคม 2565 ระบบ 
ZOOM  เนื้อหาเน้นกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และบูรณาการกับพัฒนานักศึกษา (ให้ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ) โดยมีวิทยากรภายนอกมาร่วมถ่ายทอดความรู้แก่นักศึกษาเกี่ยวกับค่านิยมที่ดีงาม มารยาท
และความกตัญญูต่อครู อาจารย์  
                  - กรอบคุณวุฒิด้านความรู้ ตอบวัตถุประสงค์ของโครงการ ข้อ 2 คือ พัฒนาบุคลิกภาพ
และเสริมสร้างศักยภาพทางความคิดนักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตในอุดมคติไทย ได้แก่         
1. กิจกรรมอบรมเสริมสร้างทักษะทางสังคมและการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย วิทยากร ได้แก่ อาจารย์        
ดร.ปฐมพงค์ อยู่จ านงค์ ผู้ช่วยคณบดีคณะครุศาสตร์ 
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(3) ด้านทักษะทางปัญญา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการโครงการ
เตรียมพร้อมในการเป็นบัณฑิตมืออาชีพในศตวรรษที่ 21” วันที่ 5 มีนาคม 2565 ประกอบด้วย กิจกรรมที่
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติด้านทักษะทาง
ปัญญา ดังต่อไปนี้ 
             1. กิจกรรมอบรมให้ความรู้และฝึกทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ เรื่อง การวางแผนเวลาชีวิต
ในรั้วมหาวิทยาลัย  
              2. กิจกรรมอบรมเสริมสร้างทักษะทางสังคมและการปรับตัวในรั้วมหาวิทยาลัย  

 
(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ จัดโครงการ ปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐาน
ผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ดังต่อไปนี้ 

     1. โครงการสานสัมพันธ์น้องพ่ีกีฬาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยจัดกิจกรรม
ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 ณ อาคารยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

     2. โครงการเข้าร่วมกีฬาหางนกยูงเกมส์ วันที่ 23 กรกฎาคม 2565 โครงการนี้ เป็น
กิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาแต่ละชั้นปีในคณะ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบแต่ละสาขาวิชาเอกแตกต่าง
กันไปทั้งขบวนพาเหรด กองเชียร์  นักกีฬา ฝ่ายสถานที่ ฝ่ายตกแต่ง  ฝ่ายสวัสดิการ ฝ่ายพยาบาล ฝ่ายธุรการ  
ฝ่ายการเงิน  มีการประชุมคณะกรรมการนักศึกษาแต่ละฝ่ายเพื่อเตรียมงานล่วงหน้าประมาณ 1 เดือน โดยเน้น
เรื่องน้ าใจนักกีฬา คือ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มาใช้เป็นหลักในการท างานที่เน้นความสามัคคีและความสัมพันธ์เป็น
หลัก  
       (5) ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ ปีการศึกษา 2564 ประกอบด้วย 
กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ ด้าน
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังต่อไปนี้ 
                 คณะได้จัดสรรงบประมาณและมอบหมายให้ทุกหลักสูตรได้ด าเนินกิจกรรมเพ่ือเสริม
ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ แต่ยกตัวอย่าง มาพอสังเขป  2 
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรการพัฒนาชุมชน  ได้แก่  
           5.1 โครงการเตรียมความพร้อมภาษาไทยให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
โดยจัดโครงการการอบรมหลักสูตรพ้ืนฐานการเรียนภาษาไทยส าหรับชาวต่างประเทศ เพ่ือศึกษาต่อใน
ระดับอุดมศึกษาไทย เป็นจ านวนทั้งสิ้น 300 ชั่วโมง เพ่ือให้นักศึกษาใหม่ได้เรียนรู้ทักษะทางภาษาไทย เนื้อหา
เกี่ยวกับเตรียมความพร้อมในการเรียนและการด าเนินชีวิตอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย ทั้งด้านวิชาการ ทั้งการฟัง พูด 
อ่าน เขียน และเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย ให้นักศึกษาได้พบผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรภายในคณะ 
เกิดความรู้สึกที่ดี อบอุ่นใจและมีความมั่นใจในการเรียน ท าให้นักศึกษามีความพร้อมในการเข้าเรียน
ระดับอุดมศึกษามากขึ้น 
           5.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพการพัฒนาชุมชน 
มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาเชิงระบบได้อย่างเป็นขั้นตอน เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพของนักศึกษา ทั้งทางด้านความรู้เชิงวิชาการ  และความสามารถในทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เพ่ือให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อม และ
สามารถปรับตัวได้ในสภาพของการเป็นนักพัฒนาชุมชนในยุค 4.0 เพ่ือให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมในการ
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เป็นนักวิทยากรกระบวนการมืออาชีพ เพื่อให้นักศึกษาเตรียมพร้อมก่อนสอบท้องถิ่น สอบในต าแหน่งนักพัฒนา
ชุมชน   
          ซึ่งทั้ง 2 โครงการนั้น ทางหลักสูตรได้ด าเนินงานโดย เชิญวิทยากรผู้มีความรู้จากภายนอกมาบรรยาย
ให้ความรู้และฝึกทักษะการใช้ภาษาที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการการศึกษาและประกอบอาชีพ รวมทั้งฝึก
ทักษะการน าความรู้ด้านภาษาเพ่ือการสื่อสารผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศไปใช้ในทางปฏิบัติจริง    
     นอกจากนี้คณะยังได้ส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ 
เทคโนโลยีสารสนเทศที่บูรณาการกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในลักษณะของการส่งเสริมกระบวนการใช้
นวัตกรรมสังคมโดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก และได้รับรางวัลระดับชาติ ดังต่อไปนี้ 

1. นางสาวนาตาลี  กัลยาณมิตร มีความสามารถในการสังเกต รวบรวม วิเคราะห์และเชื่อมโยงข้อมูล 
โดยสามารถประยุกต์ใช้ทักษะการคิด วิเคราะห์ปัญหาและสร้างองค์ความรู้ จากในห้องเรียนมาสู่การปฏิบัติจริง
นอกห้องเรียน ด้วยการท ากิจกรรมเชิงการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ที่ต้องใช้ความรู้ทักษะเชิ งวิชาการ และการ
วิเคราะห์แก้ไขปัญหาของเยาวชน ชุมชน ท้องถิ่น และด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบของนักศึกษาที่มีบทบาทด้าน
ผู้น า ท าให้นักศึกษาต้องคิดแก้ปัญหาอยู่บ่อยครั้ง และต้องคิดแบบก้าวหน้า สร้างสรรค์ เพ่ือให้งานที่รับผิดชอบ
นั้นประสบผลส าเร็จได้ด้วยดี เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและส่วนรวมมากที่สุด และด้วยความสามารถของ
นักศึกษาในการการคิดแก้ปัญหา จึงได้รับรางวัลชมเชย นักศึกษาพระราชทาน ปีการศึกษา 2564 
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2. หลักสูตรการออกแบบนิเทศศิลป์ โดย ทีม paranormal ที่ผ่านเกณฑ์การแข่งขันโครงการ Startup 

Thailand Leage 2022 ระดับประเทศ  ได้รับเงินรางวัลจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ทีมละ 25,000 บาท 
และได้สิทธิ์เข้าร่วมแสดงผลงานมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการ Startup Prototype Showcase of the 
Entrepreneurial ณ ทรู ดิจิตอล ปาร์ค กรุงเทพฯ โดยมีสมาชิกในทีม ดังนี้ 

 
1. นางสาวกชนันท ์  อิศรางกูร ณ อยุธยา  นักศึกษาชั้นปีที่ 2  
2. นางสาวพีระดา    นาจุ๊ด   นักศึกษาชั้นปีที่ 2 
3. นางสาววรกานต์   มั่นประสงค ์  นักศึกษาชั้นปีที่ 2 

 
เป็นโครงการแพ็คคอฟ นวัตกรรมบรรจุภัณฑ์พัสดุชีวภาพจากกาแฟ เน้นการย่อยสลายได้ ตอบโจทย์

อุตสาหกรรมขนส่ง Logistic ที่เน้นการขนส่งด้วยกล่องพัสดุกระดาษท่ีท ามาจากกากกาแฟ เหมาะส าหรับบรรจุ
อาหารแห้งที่มีกลิ่นฉุน และยังสามารถย่อยสลายได้ ที่เอ้ือต่อตลาด Logistic ในปัจจุบัน 
 
ที่ปรึกษาของทีม 

1. คุณพงษ์ชัยวัฒน์   คุ้มอักษร   ที่ปรึกษาด้าน Engineering Logistic 
2. คุณเพรียวพันธ์   สัณฐิติพงศ์   ที่ปรึกษาด้าน Technology 
 
อาจารย์ผู้ควบคุมทีมการแข่งขัน คือ อาจารย์ปิยะนุช ไสยกิจ 
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.5-2(1) รายงานผลการจัดกิจกรรมโครงการเตรียมความพร้อมในการเป็นบัณฑิตมืออาชีพในศตวรรษ

ที่ 21 
1.5-2(2) รายงานสรุปผลการจัดกิจกรรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะ 

วิชาชีพการพัฒนาชุมชน 
1.5-2(3) facebook สโมสรนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
1.5-2(4) facebook หลักสูตรการออกแบบนิเทศศิลป์ 
1.5-2(5) facebook หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ 

 
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 

        1. คณะมีการจัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 1 โครงการ  
1.1 โครงการอบรมให้ความรู้ทักษะด้านประกันคุณภาพการศึกษาภายในแก่ผู้น า

นักศึกษาซึ่งมาจากทุกสาขาวิชาเอกทุกชั้นปี ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 22 มกราคม 2565 ณ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ คณะด าเนินงานโดยมีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพการศึกษาและมีตัวแทนคณะกรรมการนักศึกษามาร่วมประชุมเตรียมงาน ประสานงาน สรุป
และประเมินผลการด าเนินงาน (ดังรายละเอียดในเล่มสรุปผลการด าเนินงาน)  
           1.2  โครงการอบรมการประกันคุณภาพการศึกษาเครือข่ายความร่วมมือด้านประกัน
คุณภาพการศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ 5 สถาบัน ประจ าปี 2564 ไม่มีการท า MOU ด้วยสถานการณ์โควิด 
       2. คณะมีการท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระหว่างคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 5 สถาบัน ทั้งความร่วมมือในส่วนของสโมสรนักศึกษา และฝ่ายกิจการนักศึกษา         
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.5-3(1) รายงานการจัดกิจกรรมโครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
1.5-3(2) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านประกันคุณภาพการศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์ฯ จ านวน 

5 สถาบัน 
 
4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผล  

การประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป 
    คณะมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมทุกกิจกรรมในแผนงานกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2564  และน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไปซึ่งในการ
ด าเนินงานนั้นได้น าผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ในวันพุธที่ 20 ตุลาคม 2564 
เวลา 13.30 น. โดยผ่านระบบออนไลน์ (Zoom) ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
 

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2564 จัดท าโดย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 9 /2565 วันที่ 20 ตุลาคม 2564 

  
          1. ข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นมหาวิทยาลัยที่ก่อตั้งมาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ปี พ .ศ. 2479  จาก 
“โรงเรียนฝึกหัดครู” “วิทยาลัยครู” “สถาบันราชภัฏ” และตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 
2547 ได้ปรับเปลี่ยนเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์” จนถึงปัจจุบัน  ตั้งอยู่เลขที่ 27 ถนนอินใจมี ต าบล
ท่าอิฐ อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ มีหน้าที่จัดการศึกษาในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่
และจังหวัดน่าน โดยมีศูนย์วิทยบริการจังหวัดแพร่ วิทยาลัยน่านเป็นหน่วยงานหลักในการ ด าเนินการในสอง
จังหวัดในจังหวัดอุตรดิตถ์มีพ้ืนที่หลักต าบลท่าอิฐ  พ้ืนที่หมอนไม้จัดการศึกษาโดย คณะเกษตรศาสตร์และพ้ืนที่
ล ารางทุ่งกะโล่จัดการศึกษาโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

   พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็น 
สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์ให้จัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูงทาการวิจัย 
ให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ปรับปรุงถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ผลิตครูและ 
ส่งเสริมวิทยฐานะครู  โดยได้น้อมน าพระบรมราโชบายในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร 
มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงมอบให้มหาวิทยาลัยราชภัฏจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นให้ผู้เรียน 
“มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม มีงานท ามีอาชีพ และเป็นพลเมืองดี” โดย 
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่ง ร่วมกันก าหนดยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 
20 ปี (พ.ศ. 2560 –2579) สร้างพลังของแผ่นดินโดยยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน โดยยึดหลัก 
“เข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา” ก าหนดวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏว่า “เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มี        
อัตลักษณ์ มีคุณภาพ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือสร้าง 
ความมั่นคงให้กับประเทศ” โดยมีพันธกิจ ดังนี้(สานักงานที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ, 2561)  

 1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ มีทัศนคติที่ดีเป็นพลเมืองดีในสังคมและมีสมรรถนะตามความต้องการ
ของผู้ใช้บัณฑิต  

 2. วิจัยสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณา
การเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรม  

 3. พัฒนาท้องถิ่นตามศักยภาพ สภาพปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน โดยการ
ถ่ายทอด องค์ความรู้เทคโนโลยีและน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ 
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 4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของผู้น าชุมชนให้มีคุณธรรมและความสามารถในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม  

 5. บริหารจัดการทรัพยากรภายในมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาลพร้อม 
รองรับบริบทการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  

 
บริบทข้างต้นเป็นปัจจัยส าคัญในการก าหนดทิศทางการบริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือสร้างระบบและกลไก 

การบริหารภายในมหาวิทยาลัย สร้างระบบสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจได้อย่างสมบูรณ์  
 

เอกลักษณ์  
“มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นปัญญาของชุมชน (Wisdom of Community)”  

ปรัชญา  
“มหาวิทยาลัยเพื่อการศึกษาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” 

วิสัยทัศน์  
“มหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์ที่มีคุณภาพ สร้างคุณค่าเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น”  

อัตลักษณ์  
“บัณฑิตนักคิด นักจัดการ สร้างงานด้วยความรู้คู่คุณธรรม”  

ค่านิยมองค์กร URU  
U: unity ความเป็นหนึ่งเดียว  
R: responsibility ความรับผิดชอบ  
U: Uniqueness ความเป็นเอกลักษณ์มหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์  

          ยุทธศาสตร์  
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ขับเคลื่อนการดาเนินงานตามแผนแม่บท (แผนแม่บทหมายถึงแผนตามยุทธศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี พ.ศ. 2560 - 2579 ทีม่หาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง      
ด าเนินการร่วมกัน)  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาพันธกิจหลักเพ่ือขับเคลื่อนสู่การเป็นมหาวิทยาลัยพันธกิจสัมพันธ์  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาการบริหารจัดการสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง  
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2. ความสอดคล้องของแผนปฏิบัติการการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษากับแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

 

ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้อง  เป้าประสงค์ที่สอดคล้อง  ตัวชี้วัดที่สอดคล้อง 

เป้าประสงค์หลัก  เป้าประสงค์ย่อย 

ยุทธศาสตร์ที่ 2   
การพัฒนาพันธกิจ
หลัก เพื่อขับเคลื่อนสู่
การเป็น 
มหาวิทยาลยัพันธกิจ  
สัมพันธ์ 

2.1 การผลิตบณัฑติและ 
การยกระดับคณุภาพ  
การศึกษา 

2) ผลติบณัฑิตตาม  
อัตลักษณ“์บัณฑิตนักคิด นัก
จัดการ สร้างงานด้วย ความรู้
คู่คุณธรรม”   
มีทักษะวิชาชีพ และ  
สมรรถนะตรงตามความ 
ต้องการผู้ใช้บัณฑติ 

2) ร้อยละจ านวน
บัณฑิต ที่ผา่นการ
อบรม มาตรฐานฝมีือ
แรงงานแห่งชาติ(เฉพาะ
สาชาวิชาที่มีการเปดิ
อบรม) 

 2.2 การพัฒนาด้าน  
หลักสตูรและการจัด
การศึกษา ด้านการพัฒนา  
ก าลังคน เพื่อรองรับความ 
เปลี่ยนแปลงของประเทศ 

2) ระบบการจัด  
การศึกษาที่สอดคล้องกับ 
การพัฒนาก าลังคนเพื่อ 
รองรับความเปลี่ยนแปลง 
ของประเทศและการจดั 
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 

2) จ านวนนักศึกษาท่ี  
ได้รับการพัฒนทักษะ ที่
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 
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ส่วนที่ 2 
แผนปฏิบัติการการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

บทน า 
การพัฒนานักศึกษาถือเป็นภารกิจหลักของงานกิจการนักศึกษา คณะกรรมการด าเนินงานกิจการ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นายกองค์การบริหาร 
กิจกรรมนักศึกษา ประธานสโมสรนักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา จึงได้ร่วมกันจัดท าแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประกอบกับ กรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ซึ่งเป็นกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของบัณฑิตในระดับประเทศ 
และเป็นฐานคิดที่สัมพันธ์กับการก าหนดคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้  

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ประการ ประกอบด้วย  
1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม  
2. ด้านความรู้  
3. ด้านทักษะทางปัญญา  
4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  
5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  
จากกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) 5 ประการ ประกอบกับอัตลักษณ์ของ 

นักศึกษาท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด ได้แก่ “นักคิด นักจัดการ สร้างงานด้วยความรู้ คู่คุณธรรม” คณะกรรมการ
ด าเนินงานกิจการนักศึกษา จึงก าหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ดังนี้  

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
คุณลักษณะท่ี 1 ทักษะทางสังคม (Social skill)  

1.1 มีทักษะการสื่อสารองค์ความรู้เพ่ือการแก้ปัญหา  
1.2 สามารถคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลและเป็นระบบ  
1.3 สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรมเพ่ือแก้ปัญหาสังคม  
1.4 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้โดยปราศจากข้อขัดแย้ง  
1.5 มีภาวะผู้น า 

คุณลักษณะท่ี 2 คุณธรรม จริยธรรม (Ethics) และความเป็นไทย  
2.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม  
2.2 มีจรรยาบรรณ  
2.3 มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ  
2.4 เป็นพลเมืองดีของสังคม  
2.5 เป็นผู้อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย  
2.6 เป็นผู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

คุณลักษณะท่ี3 ความรู้  
3.1 มีความรอบรู้ทางวิชาการในศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  
3.2 มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในทักษะวิชาชีพ 
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นิยามศัพท์เฉพาะ  
ความเป็นไทย หมายถึง ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและวิถีประชา จารีตอันดีงามตามค่านิยม ของ

สังคมไทย  
คุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง ความดีงามที่ถูกปลูกฝังขึ้นในจิตใจจนเกิดส านึกและ แสดงออกทาง

พฤติกรรมที่สร้างสรรค์สังคม และการประพฤติปฏิบัติตามความดีงามแห่งคุณธรรม 
พลเมืองดีของสังคม หมายถึง ประชาชนที่ประพฤติตนตามระเบียบ กฎเกณฑ์ จารีต ของ สังคมที่เป็น

ประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ  
ส านึกสาธารณะ หมายถึง การตระหนักรู้และค านึงถึงส่วนรวม รับผิดชอบต่อส่วนรวม หรือการค านึง 

ถึงผู้อ่ืนที่อยู่ร่วมสัมพันธ์ในกลุ่มเดียวกัน  
จรรยาบรรณ หมายถึง ประมวลความประพฤติ คุณธรรม และความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพของตน เพ่ือ

รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง รวมถึงฐานะของสมาชิกในองค์กรอาจจะเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็
ได้  

1.3 ความสอดคล้องของกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและคุณลักษณะบัณฑิต   
ที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม  2.1 มีคุณธรรมและจริยธรรม  
2.2 มีจรรยาบรรณ  
2.3 มีจิตอาสาและส านึกสาธารณะ  
2.4 เป็นพลเมืองดีของสังคม  
2.5 เป็นผู้อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมความเป็นไทย  
2.6 เป็นผู้อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

2. ด้านความรู้  3.1 มีความรอบรู้ทางวิชาการในศาสตร์ทั้งภาคทฤษฎี และ
ปฏิบัติ  
3.2 มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในทักษะวิชาชีพ 

3. ด้านทักษะทางปัญญา  1.3 สามารถคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรรม เพื่อ
แก้ปัญหาสังคม 

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความ รับผิดชอบ 

1.4 สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนได้โดยปราศจากข้อ ขัดแย้ง  
1.5 มีภาวะผู้น า 

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื่อสารและ การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1.1 มีทักษะการสื่อสารองค์ความรู้เพ่ือการแก้ปัญหา  
1.2 สามารถคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผลและเป็นระบบ 
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1.4 การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค  
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา  

จุดแข็ง (Strengths)  
1. ความหลากหลายของศาสตร์แต่ละสาขา  
2. องค์กรนักศึกษาทุกระดับมีความเข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นไป 

ตามแผนงาน  
3. มีเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยที่สนับสนุนภารกิจหลัก  
4. มีช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย  
5. ความร่วมมือของบุคลากรในกลุ่มงานพัฒนานักศึกษามีความเข้มแข็งและมีประสบการณ์ใน

การท ากิจกรรม  
จุดอ่อน (Weaknesses)  
1. ผู้น านักศึกษาที่มีจิตอาสามีจ านวนน้อย ขาดทักษะและประสบการณ์ในการท างาน  
2. ความกระตือรือร้นของนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมมีน้อย  
3. รูปแบบของการจัดการเรียนแต่ละสาขาแตกต่างกันส่งผลต่อการเข้าร่วมกิจกรรม  
4. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรลดน้อยลง และระบบการเบิกจ่ายมีความยุ่งยากซับซ้อน  
5. ขาดความต่อเนื่องในการส่งต่องานจากรุ่นพ่ีสู่รุ่นน้อง  
6. ขาดความชัดเจนในการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร  

 โอกาส (Opportunities)  
1. มีนโยบายที่สนับสนุนการขับเคลื่อนพันธกิจสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
2. มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนสนับสนุนการพัฒนานักศึกษาตามความรู้ ความเชี่ยวชาญ  

ทักษะในวิชาชีพที่สามารถบูรณาการข้ามศาสตร์  
3. มีนโยบายวิศวกรสังคมมาเพ่ิมโอกาสในการพัฒนาทักษะ Soft Skills ให้กับนักศึกษา  
4. มีหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาสนับสนุนพันธกิจด้านกิจการนักศึกษา  
5. มีหน่วยงานและเครือข่ายประชาสังคมในท้องถิ่นมาสนับสนุน  
6. มีนโยบายจากแหล่งทุนมาเป็นกลไกขับเคลื่อนงานกิจการนักศึกษา  
อุปสรรค (Threats)  
1. โครงสร้างประชากรวัยเด็กลดลง ส่งผลให้จ านวนนักศึกษาลดลง  
2. สถานการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจที่ควบคุมไม่ได้  
3. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อ  
4. การเปลี่ยนแปลงนโยบายของรัฐบาล  
5. ค่านิยมทางการศึกษาที่เปลี่ยนไป  
6. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสารส่งผลต่อการมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมน้อยลง 
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2. ระบบกลไกของการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569  

(ยุทธศาสตร์ที่ 2) 

 
 

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 

 
 

แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ประจ าปีการศึกษา 2564 
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วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดความส าเร็จ และค่าเป้าหมาย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2565 – 2569) 

 

วัตถุประสงค์  ตัวช้ีวัดความส าเร็จ  หน่วยนับ  ค่าเป้าหมาย (ปีงบประมาณ พ.ศ.) หมายเหตุ 

2565  2566  2567  2568  2569 

1. เพ่ือพัฒนานักศึกษา ให้
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของมหาวิทยาลัย 

ร้อยละนักศึกษาที่ได้รับการ
พัฒนาให้มีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ 

ร้อยละ  60  65  70  75  80  

 จ านวนนักศึกษาที่ได้รับรางวัล
ระดับนานาชาติ ระดับชาติ 
ระดับภาค ระดับจังหวัด 

คน  8  10  15  18  20  

2. เพ่ือให้องค์กร
นักศึกษาเป็นผู้ขับเคลื่อน
การด าเนินกิจกรรมการ 
พัฒนานักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

จ านวนองค์กรนักศึกษาที่ 
ด าเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาของ 
มหาวิทยาลัย 

องค์กร  9  9  9  9  9  
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การติดตามการประเมินความส าเร็จของแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์  
การประเมิน  

แหล่งข้อมูล  วิธีการ/เครื่องมือ  วิธีวิเคราะห์ข้อมูล  เกณฑ์ในการประเมิน 

1. เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้มี 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ  
มหาวิทยาลัย 

1. จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วม
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา  
2. จ านวนนักศึกษาที่ไดร้ับรางวัล
ระดับนานาชาติระดับชาติ ระดับ
ภาค ระดับจังหวัด 

แบบส ารวจ  
แบบสัมภาษณ์  
แบบสอบถาม 

1. วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีเชิง
คุณภาพกับเชิงปริมาณ  
2. เกณฑ์การประเมินในทุก
ระดับ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
ไม่น้อยกว่าคณะ/ วิทยาลัยละ    
1 คน 

2. เพ่ือให้องค์กรนักศึกษาเป็น    
ผู้ขับเคลื่อนการด าเนินกิจกรรม
การพัฒนานักศึกษาของ 
มหาวิทยาลัย 

1. จ านวนองค์กรนักศึกษา  
2. จ านวนกิจกรรม  
พัฒนานักศึกษา 

1. ข้อบังคับว่าด้วยองค์กร
นักศึกษา  
2. แผนงบประมาณ  
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

1. วิเคราะห์เชิงปริมาณ  
2. วิเคราะห์เชิงคุณภาพและ
ปริมาณ 

ไม่น้อยกว่า 8 องค์กร  
ไม่น้อยกว่าองค์กรละ 5 กิจกรรม 
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โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ และงบประมาณ 

 
 

 

วัตถุประสงค์  
ของแผน 

ตัวชี้วัดของแผน  กิจกรรม กรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ 

ระดับอุดมศึกษา  
แห่งชาติ (TQF) 

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

1  2  3  4  5  1.1  1.2  1.3  1.4  1.5  2.1  2.2  2.3  2.4  2.5  2.6  3.1  3.2 

1. เพื่อพัฒนา
นักศึกษาให้มี
คุณลักษณะที่      
พึงประสงค์ของ
มหาวิทยาลยั 

ร้อยละนักศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาให้มี  
คุณลักษณะที่พึงประสงค ์

1. โครงการด้านส่งเสริมทักษะสังคม                    

2. โครงการด้านส่งเสริมคณุธรรมจริยธรรม  
และความเป็นไทย 

                  

3. โครงการด้านส่งเสริมความรู้                    

จ านวนนักศึกษาที่
ได้รับรางวัลระดับ
นานาชาติระดับชาติ 
ระดับภาค   
ระดับจังหวดั 

1. โครงการส่งเสรมิสนับสนุนการเข้าร่วมการ
แข่งขันทุกระดับ 

                  

2. เพื่อให้องค์กร
นักศึกษาเป็น    
ผู้ขับเคลื่อนการ  
ด าเนินกิจกรรม
การพัฒนา
นักศึกษาของ
มหาวิทยาลยั 

จ านวนองค์กรนักศึกษา
ด าเนินการขับเคลื่อน  
กิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาของ
มหาวิทยาลยั 

1. โครงการพัฒนาศักยภาพผู้น านกัศึกษา                    
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วัตถุประสงค์ 
 

1.  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2.  เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่มีความ 

          เจริญด้านปัญญา ร่างกาย และจิตใจ เป็นที่ต้องการของสังคม 
     3.  เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะที่ส าคัญในการใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษที่ 21  
     4.  เพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ทักษะในการประกันคุณภาพ 
          การศึกษาตามวงจร PDCA 
     5.  เพ่ือพัฒนาสู่ความร่วมมือด้านกิจการนักศึกษาทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และ 
          ระดับนานาชาติ 
 
ตัวช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 

1. มีการด าเนินกิจกรรมตามวัตถุประสงค์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ตามที่ก าหนดไว้ในแผน 
2. มีการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน

คุณวุฒิ ครบทั้ง 5 ด้าน 
3. มีการจัดกิจกรรมที่พัฒนาทักษะที่ส าคัญในการใช้ชีวิตและท างานในศตวรรษที่ 21 ครบทุกด้าน (3.1 

ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 3.2 ทักษะสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี และ 3.3 ทักษะชีวิตและอาชีพ) 
4. มีการด าเนินกิจกรรมที่นักศึกษาด าเนินการขับเคลื่อนด้วยตนเอง โดยการประยุกต์ใช้ทักษะการ

ประกันคุณภาพการศึกษาตาม วงจร PDCA (และบรรลุเป้าหมายของโครงการ) ไม่น้อยกว่า 2 
โครงการ  

5. มีการจัดกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ       
ไม่น้อยกว่า 2 โครงการ และมีเครือข่ายไม่น้อยกว่า 2 แห่ง 

6. มีผลความพึงพอใจของผู้ร่วมกิจกรรม/โครงการ ที่ค่าเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 3.51 (ระดับมาก) 
 

เป้าประสงค์  
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีบัณฑิตเป็นที่ยอมรับและต้องการของสังคม 
2. นักศึกษาและบัณฑิตมีความสามารถด้านการเรียน การท างาน การใช้ชีวิต อย่างมีความสุข และรู้จัก

ช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่น 
3. มีภาคเีครือข่ายความร่วมมือในทุกระดับทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับ

นานาชาติ 
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ตัวช้ีวัด และ ค่าเป้าหมาย  ความส าเร็จของแผน 
1. ร้อยละของกิจกรรมที่ได้ด าเนินตามแผน  ร้อยละ 80 
2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ  มากกว่าร้อยละ 80 
3. ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจต่อกิจกรรม/โครงการ มากกว่า 3.51 (เต็ม 5) หรือมากกว่าร้อยละ 80 
4. การบูรณาการโครงการ/กิจกรรม กับการเรียนการสอน หรือการบริการวิชาการ หรือการวิจัย อย่าง

น้อยภาคการศึกษาละ 1 โครงการ 
 

กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและกิจกรรมด้านอ่ืน ๆ เพื่อให้ได้บัณฑิตที่พึงประสงค์  

กลวิธีที่ 1 พัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถทางวิชาการในสาขาวิชาที่ศึกษา  
กลวิธีที่ 2  พัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาให้เป็นคนที่มีจริยธรรม ใช้คุณธรรมน าความรู้  
กลวิธีที่ 3  พัฒนานักศึกษาให้มีทักษะด้านเทคโนโลยี การคิดวิเคราะห์ การสื่อสาร การ

ท างานเป็นทีม การแก้ปัญหา การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง มีความรู้
ความสามารถและทักษะในการปฏิบัติงาน 

กลวิธีที่ 4  ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมอาเซียน และ
วัฒนธรรมนานาชาติ ตลอดจนมีความเข้าใจในบุคคลที่มาจากภูมิหลังทาง
วัฒนธรรมที่มีความแตกต่างกัน 

กลวิธีที่ 5  ส่งเสริมให้นักศึกษามีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ห่างไกลจากอบายมุขและ
สิ่งเสพติด  

กลวิธีที่ 6  ส่งเสริมให้นักศึกษามีความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตย และจงรักภักดีต่อ
ประเทศชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 
กลยุทธ์ที่ 2 จัดให้มีระบบส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

กลวิธีที่ 7  จัดหาและจัดสรรงบประมาณส าหรับการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้เพียงพอ 
กลวิธีที่ 8 มีแผนการจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนักศึกษา (กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริม

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม กิจกรรมสร้างเสริม
คุณธรรมจริยธรรม และกิจกรรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม) 

กลวิธีที่ 9  พัฒนานักศึกษาให้มีศักยภาพในการจัดกิจกรรมนักศึกษาด้วยตนเอง 
กลวิธีที่ 10  ใช้ช่องทางการติดต่อสื่อสารและการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมที่ 

หลากหลาย เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
กลวิธีที่ 11  ส่งเสริมให้มกีารน างานประกันคุณภาพนักศึกษามาสู่กิจกรรมนักศึกษา 
 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาเครือข่ายด้านกิจการนักศึกษาในประเทศและต่างประเทศ 
กลวิธีที่ 12  สร้างพันธมิตรในงานกิจการนักศึกษาท้ังในภูมิภาค ในประเทศและ

ต่างประเทศ 
กลวิธีที่ 13  สร้างความเข้มแข็งผ่านเครือข่ายศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
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นิยามศัพท์ 
 

กิจกรรมนักศึกษา หมายถึง กิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ด าเนินการทั้งโดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สโมสรนักศึกษา หรือนักศึกษากลุ่มใด ๆ เป็นกิจกรรมที่พัฒนาสติปัญญา สังคม อารมณ์ ร่างกาย 
คุณธรรมจริยธรรม และสอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์       
“ดี เก่ง มีจิตอาสา พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการ” และของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่ว่า 
“สร้างสรรค์ ทันเทคโนโลยี” และโครงการ/กิจกรรมที่จัดขึ้นต้องเป็นโครงการที่ส่งเสริมหรือเสริมสร้าง
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ได้แก่ (1) คุณธรรม จริยธรรม (2) 
ความรู้ (3) ทักษะทางปัญญา (4) ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ (5) ทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 
Education : TQF)  คุณภาพของบัณฑิตทุกระดับคุณวุฒิ และสาขา/สาขาวิชา 5 ด้าน คือ 

1. ด้านคุณธรรม จริยธรรม หมายถึง การพัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ทั้งใน
เรื่องส่วนตัวและสังคม  

2. ด้านความรู้ หมายถึง ความสามารถในการท าความเข้าใจ การนึกคิด และการน าเสนอข้อมูล 
หลักการ ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ ที่สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้   

3. ด้านทักษะทางปัญญา หมายถึง กระบวนการต่าง ๆ ในการคิด วิเคราะห์ และแก้ปัญหา เมื่อต้อง 
เผชิญกับสถานการณ์ใหม่      

4. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ หมายถึง ความสามารถในการท างาน
กลุ่ม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบ ในการเรียนรู้ด้วยตนเอง   

5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ    
 
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21  (21st century skills) หมายถึง  

1. ทักษะด้านการเรียนรู้และนวัตกรรม 
• ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  
• การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา  
• การสื่อสารและความร่วมมือ  

2. ทักษะสารสนเทศ สื่อและเทคโนโลยี 
• ทักษะด้านสารสนเทศ  
• ทักษะด้านสื่อ  
• ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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3. ทักษะชีวิตและอาชีพ 
• ความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว  
• การริเริ่มและการก ากับดูแลตนเองได้  
• ทักษะด้านสังคมและทักษะข้ามวัฒนธรรม  
• การมีผลงานและความรับผิดชอบตรวจสอบได้ 
• ภาวะผู้น าและความรับผิดชอบ  

ทักษะแห่งศตวรรษท่ี 21 เป็นเป้าประสงค์ของการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ที่ช่วยชี้น าวิธีการ
สร้างกระบวนการเรียนรู้ที่พัฒนาชีวิตของผู้เรียนให้มีคุณภาพและประสบความส าเร็จเพ่ือการด ารงชีวิตใน
ศตวรรษ  ที่ 21 
 

ลักษณะการด าเนินงาน   
 1. ให้มีการประชุมและพิจารณาแผนการจัดกิจกรรมประจ าปีร่วมกับสโมสรนักศึกษา โดยให้มีการจัด
กิจกรรมร่วมกับสถาบันในประเทศและต่างประเทศเพ่ือเป็นการสร้างเครือข่าย 
 2. ให้มีการสนับสนุนงานพัฒนานักศึกษาทั้งด้านงบประมาณ การด าเนินงาน สถานที่และสิ่งอ านวย
ความสะดวกอ่ืน ๆ รวมถึงการสนับสนุนให้นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่าได้มีโอกาสเข้าร่วม  

 3. ให้มีการส่งเสริมและผลักดันให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ หรือวางแผนการจัด
โครงการ/กิจกรรม รวมทั้งพัฒนาทักษะการเขียนเสนอโครงการ  และการเรียนรู้การด าเนินโครงการตามหลัก 
PDCA และการบวนการประกันคุณภาพ 

 4. ให้มีการวางแผน ประชุม ปรึกษาหารือ โดยใช้ผลการจัดกิจกรรมครั้งที่ผ่านมาประกอบการวางแผน
และด าเนินการ  

 5. ให้ผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมรวบรวมข้อมูลผู้เข้าร่วม ประเมินผลการจัดโครงการ/กิจกรรม 
และสรุปการจัดโครงการ/กิจกรรม และน าผลการประเมินแจ้งต่อที่ประชุม 

 6. ให้มีการเผยแพร่การจัดโครงการ/กิจกรรม ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ 
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ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค์ 

ตัวชีวัด
ความส าเร็จของ

วัตถุประสงค ์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ วันที ่ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ 
/ไม่

บรรลุ 

1 โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษา 
ใหม่ปีการศึกษา 2564 

1. เพื่อให้นักศึกษาใหม่รับทราบ
กฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับ
มหาวิทยาลยั คณะฯ  

2. เพือ่ให้นักศึกษาได้รับทราบข้อมูล
เกี่ยวกับการเรียนการสอนในคณะฯ 

 

นักศึกษามี
ความพร้อมใน
การเรยีนระดับ
มหาวิทยาลยั 

นักศึกษาสามารถปรับตัวในการด าเนิน
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลยั 

นักศึกษาใหม่ชั้นปี
ที่ 1 จ านวน 215 
คน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

30 ม.ิย. 
64 

ผ่าน
ออนไลน ์

กิจการ
นักศึกษา 
สโมสร

นักศึกษา 

 

2 โครงการเตรยีมพร้อมใน 
การเป็นบณัฑิตมืออาชีพ
ในศตวรรษที่ 21 

1. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้สามารถ
วิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาเชิงระบบ
ได้อย่างเป็นข้ันตอน 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษาทักษะทางปัญญา 
คุณธรรมจริยธรรม ความรู้ 
ทักษะ 

เชิงปริมาณ 
นักศึกษาเข้าร่วม
โครงการ จ านวน
200 คน 
เชิงคุณภาพ 
นักศึกษาความพึง
พอใจไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
- องค์ความรู้ที่
ได้รับจากโครงการ
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 ความสามารถ
ในการน าไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 
80 

นักศึกษาได้เตรียมความพร้อม และ
สามารถปรับตัวได้ในสภาพของการ
เป็นบัณฑติในศตวรรษที่ 21 
 

นักศึกษาใหม่ช้ันปี
ที่ 1 จ านวน 188 
คน 

24,121 5 ม.ีค.65 Zoom กิจการฯ
สโมสร
นักศึกษา 
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3. เปิดโลกอาชีพและ
การศึกษาต่อ 

1. เพื่อเพิ่มจ านวนนักศึกษาในคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อย
ละ 40 
2. เพื่อสื่อสารการตลาดแบบบรูณา
การ (Integrated Marketing 
Communication) ด้วยวิธีการและ
ช่องทางที่หลากหลาย 
3. เพื่อเพิ่มช่องทางในการสื่อสารกับ
เครือข่ายนักศึกษา ผูป้กครองและ
ศิษยเ์ก่า 

เชิงปริมาณ 
นักเรียนสมัคร
เรียนคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
เพิ่มขึ้น ร้อยละ 40 
เชิงคุณภาพ 
นักเรียนกลุม่เป่า
หมายมีความพึง
พอใจ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 
องค์ความรู้ที่ไดร้ับ
จากโครงการ ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 
80 
ความสามารถใน
การน าไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 
80 

1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์เป็นที่
รู้จักมากยิ่งขึ้น 
2. ภาพลักษณ์ของคณะมนุษยฯ์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์ อยู่ใน
ระดับมาก 

1. นักศึกษาใหม่
ช้ันปีท่ี 1 จ านวน 
215 คน 
2. ศิษย์เก่า 
จ านวน 100 คน 

20,700 5 ม.ีค.
65      

ห้องประชุม
พวงแสด, 
zoom 

กิจการฯ 
สโมสร

นักศึกษา 

 

4. โครงการอบรมการ
ประกันคณุภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา
ภายในปีการศึกษา 
2564 คณะ
มนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ ์

1. เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ในด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา 
2. เพื่อฝึกทักษะการบูรณาการ
ความรู้ด้านการประกันคณุภาพ
การศึกษามาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินกิจกรรมนักศึกษาด้านต่างๆ 
3. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์กิจกรรมนอกช้ันเรียน

ตัวแทนนักศึกษา
เข้าร่วมโครงการ 
รวมทั้งหมดแล้วไม่
น้อยกว่าร้อยละ  
80  ของจ านวน 
นักศึกษาท่ีก าหนด
ไว ้
เชิงคุณภาพ 
นักศึกษาท่ีสมัคร

1. ได้เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในด้าน
การประกันคณุภาพการศึกษาแก่นักศึกษา 
2. ได้ฝึกทักษะการ  บูรณาการความรู้
ด้านการประกันคณุภาพการศึกษามา
ประยุกต์ ใช้ในการด าเนินกิจกรรม
นักศึกษาด้านต่าง ๆ ตามเกณฑ์การ
ตรวจประกันคณุภาพการศึกษา 
3. ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์
กิจกรรมนอกช้ันเรียนของนักศึกษา

ตัวแทนนักศึกษา
คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เขา้
ร่วมโครงการ 19 
คน 

14,200 ม.ค.–
มี.ค. 65 

ห้องประชุม
คณะมนุษย ์

กิจการฯสโมสร
นักศึกษา 
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ของนักศึกษาและเสริมสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือฯ ภายใน
คณะทีส่อดคล้องกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอก 
4. เพื่อบูรณาการกระบวนการ
เรียนรู้     ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมเข้ากับศลีธรรม
จรรยาอันดีงามตามค่านิยมใน
สังคมไทยอันจะช่วยหล่อหลอม
บุคลิกภาพทางความคดิจิตส านึก
สาธารณะ 

เข้าร่วมโครงการ 
ในประเด็นต่อไปนี ้
ความพึงพอใจใน
ภาพรวม  ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 
ความรู้ ความ
เข้าใจท่ีได้รบัจาก
โครงการ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 90 
ความสามารถใน
การน าไปใช้
ประโยชน์ในชีวิต
จริงไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ 90 

และเสรมิสร้างเครือข่ายความร่วมมือฯ 
ภายในคณะที่สอดคล้องกับงานประกัน
คุณภาพการศึกษาทั้งภายในและ
ภายนอก 
4. ได้บูรณาการกจิกรรมท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมกระบวนการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ศิลปวัฒนธรรมเข้ากับ
ศีลธรรมจรรยาอันดีงามตามค่านิยมใน
สังคมไทยอันจะช่วยหล่อหลอม
บุคลิกภาพทางความคดิ  จิตส านึก
สาธารณะและคณุลักษณะที่พึง
ประสงค์ของบัณฑิตในอุดมคติไทย 

ที ่ ชื่อโครงการ วัตถุประสงค ์

ตัวชีวัด
ความส าเร็จของ

วัตถุประสงค ์
ผลที่คาดว่าจะได้รับ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ วันที ่ สถานที ่ ผู้รับผิดชอบ 

บรรลุ 
/ไม่

บรรลุ 

5.  โครงการแข่งขันกีฬา
ภายในคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ “สาน
สัมพันธ์น้องพี”่ กีฬา
ภายในคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ ปี
การศึกษา 2564 

1. เพื่อส่งเสรมิความร่วมมือและ
เชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา
หลักสตูรตา่ง ๆและคณาจารยโ์ดย
ใช้กิจกรรมกีฬาเป็นกลไก 
2. เพื่อบูรณาการกลไกการพัฒนา
นักศึกษาและกิจกรรมเสริม
หลักสตูรนอกช้ันเรยีนแก่สโมสร
นักศึกษาอันจะช่วยหล่อหลอม
บุคลิกภาพทางความคดิ  จิตส านึก
สาธารณะและคณุลักษณะที่พึง

นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ ช้ัน
ปีท่ี1 และช้ันปีท่ี 2 
ปีการศึกษา 2564 
เข้าร่วมไม่น้อยกว่า 
80 % 
คณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์
เข้าร่วมโครงการไม่

1. ได้ส่งเสริมทักษะสุขภาพและกฬีา 
ความสามัคคี และเช่ือมสมัพันธ์ระหว่าง
นักศึกษาในคณะ 
2. ได้บูรณาการกลไกการพัฒนานกัศึกษา
และกิจกรรมเสริมหลักสูตรนอกช้ันเรียน
แก่สโมสรนักศึกษา  
3. ได้ส่งเสริมทักษะการท างานร่วมกัน  
การปรับตัวทางสังคมและพัฒนาการทาง
จิตส านึกสาธารณะ 

คณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา 
ปีการศึกษา 
2564 จ านวน  
20 คน 
นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร์ ช้ัน
ปีท่ี 1 และ 2 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

10  
ส.ค. 64 

โรงยิมนีเซียม กิจการฯ 
สโมสร

นักศึกษา 
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ประสงค์ของบัณฑิตในอุดมคติไทย 
3. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการทาง
ความคิด  พัฒนาการทางคณุธรรม
จริยธรรม และจิตส านึกสาธารณะ
และทักษะการท างานร่วมกัน
ระหว่างนักศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ
และคณาจารย์ในภาพรวมของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

น้อยกว่า 90 % 
เชิงคุณภาพ  
นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ 
ได้รับประโยชน์
จากการเข้าร่วม
กิจกรรมร่วมกันใน
คณะ และเกดิแรง
บันดาลใจในการใช้
ชีวิตในรั้ว
มหาวิทยาลยัและ
เกิดพัฒนาการทาง
จิตส านึกสาธารณะ 
มีส านึกและ
รับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม 

และนักศึกษา
ทั่วไปท่ีสนใจ 
จ านวน 200 คน 

6. โครงการจติอาสาปรัง
ปรุงภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

1. เพื่อปรังปรุงภูมิทัศน์และ
สภาพแวดล้อมคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร ์
2. เพื่อเพ่ิมพื้นท่ี Green Area และ
พื้นที่พักผ่อนบริเวณรอบคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

1. นักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์ ฯ   
ปีการศึกษา 2564 
เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า 60 % 
คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ 
2. สโมสรนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์ 
เข้าร่วมโครงการไม่
น้อยกว่า 80 % 
เชิงคุณภาพ 

1. ได้ส่งเสริมความสามัคคี  ความร่วมมือ
และเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาทุก  
ช้ันป ี
2. ได้บูรณาการกลไกกจิกรรมอาสากับ
การพัฒนาความสัมพันธ์ 
ระหว่างบุคคล  
3. มีพื้นท่ีสีเขียว Green Area และพื้นที่
พักผ่อนบริเวณรอบคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตรเ์พื่อการส่งเสรมิการ
เรียนรู้และการปฏิบตัิงานของนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

1. 
คณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา 
ปีการศึกษา 
2564 จ านวน 
20   คน 
2. นักศึกษาช้ันป ี
ที่ 1 - 4 และ
นักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์ ฯ  
จ านวน 200 คน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

20 ต.ค.  
64 

คณะ
มนุษยศาสตร์
และ
สังคมศาสตร ์

กิจการฯ  
สโมสร
นักศึกษา 
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1. นักศึกษาเกิด
ความตระหนักใน
การมีส่วนร่วมใน
การดูแลทรัพยากร
และสิ่งแวดล้อม
ของคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์
2. เกิดความรัก
ความสามัคคีใน
กลุ่มนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และ
เกิดความตระหนัก
ในความส าคญัของ
การดูแล พื้นที่สี
เขียว Green Area 
3.นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ได้
เรียนรู้ทักษะการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น  
เกิดสมัพันธภาพที่
ดีระหว่างบุคคล
เกิดพัฒนาการทาง
จิตส านึกสาธารณะ 
มีส านึกและ
รับผิดชอบ 
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7.  โครงการเข้าร่วมการ
แข่งขันกีฬาหางนกยูง
เกมส์ 2022 ประจ าปี
การศึกษา 2564 
คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

 เชิงปริมาณ 
- นักศึกษา คณะ
มนุษยศาสตร์ฯ    
ปีการศึกษา 2564  
เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า 60% 
คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการ
สโมสรนักศึกษา 
คณะมนุษยศาสตร์ 
เข้าร่วมโครงการ 
ไม่น้อยกว่า 80 % 

1. ได้ส่งเสริมความสามัคคี  ความร่วมมือ
และเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา 
2. ได้บูรณาการกลไกกจิกรรมกับการ
พัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
3. ได้ส่งเสริมทักษะการท างานร่วมกัน
การปรับตัวทางสังคม 
4. ได้ส่งเสริมทางเลือกใหม่ด้านกฬีา
ทดแทน 

1. คณะกรรมการ
สโมสรนักศึกษา  
ปีการศึกษา 2564
จ านวน 20  คน 
2. นักศึกษาช้ันป ี 
ที่ 1 และนักศึกษา  
คณะ
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  
จ านวน 120 คน 

ไม่ใช้
งบประมาณ 

23 ก.ค. 
65 

สนามกีฬาใน
มหาวิทยาลยั
ราชภัฏ
อุตรดิตถ ์

กิจการฯ 
สโมสร

นักศึกษา 

 

   

เชิงคุณภาพ  
- นักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์ฯ ได้
เรียนรู้ทักษะการ
ท างานร่วมกับผู้อื่น  
เกิดสมัพันธภาพที่
ดีระหว่างบุคคล
เกิดพัฒนาการทาง
จิตส านึกสาธารณะ 
มีส านึกและ
รับผิดชอบ 

การใช้เวลาว่างที่เสีย่งต่อปัญหายาเสพติด 

     

 

8 โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาทักษะ
วิชาชีพ 

1. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้สามารถ
วิเคราะห์และแกไ้ขปัญหาเชิงระบบ
ได้อย่างเป็นข้ันตอน 
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพของ
นักศึกษา       ทั้งทางด้านความรู้

- นักศึกษามคีวาม
พึงพอใจ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80 
- องค์ความรู้ที่
ได้รับจากโครงการ 

1. นักศึกษาให้สามารถวิเคราะห์และแก้ไข
ปัญหาเชิงระบบได้อย่างเป็นขั้นตอน 
2. จุดประกายนักพัฒนาให้กับนักศึกษา
พัฒนาชุมชนมีแรงบันดาลใจสร้างสรรค์เป็น
นักสร้างชุมชนน่าอยู่  

นักศึกษาช้ันปีท่ี 4 
ศิษย์เก่าคณะ   
มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร ์

17,670 
 

9 , 11  
มิ.ย. 65        

ห้องประชุม
พวงแสด ผ่าน
ไลฟ์สด 

กิจการฯ 
สโมสร

นักศึกษา 
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เชิงวิชาการ และความสามารถ
ในทางปฏิบัติให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐบาลและเอกชนเพื่อให้
นักศึกษาเตรียมพร้อมก่อนสอบ
ท้องถิ่น 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
80 
- ความสามารถใน
การน าไปใช้
ประโยชน์ ร้อยละ 
80  

3. นักศึกษามีความพร้อม และสามารถ
ปรับตัวได้ในสภาพของการเป็นนักพัฒนา
ชุมชนในยุค 4.0  
4. นักศึกษาสามารถสอบเป็นนักพัฒนา
ชุมชน และสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ได้มากขึ้น 
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.5-4(1) แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 - 2569 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 

5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
    คณะมีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปีการศึกษา 2564 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

1.5-5(1) สรุปผลการประเมินความส าเร็จของแผนงานเพ่ือพัฒนานักศึกษา 
 
6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
คณะได้น าแผนปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปี 2564 เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร วันที่ 25 

พฤษภาคม  เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมแสงสว่าง มติที่ประชุม เห็นชอบหาแนวทางการปรับปรุงแผนหรือ
ปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2564 และ ปีการศึกษา 2565  

มติที่ประชุม การประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาบรรลุ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  ข้อเสนอแนะในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษา และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมจาก ผลการ
ประเมินแผนและโครงการกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ซึ่งคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาแนวทาง การ
ปรับปรุงกิจกรรมเพ่ิมขึ้นจากเดิม 2 ข้อ คือ 1) ให้เพ่ิมกิจกรรมที่ส่งเสริมทักษะการคิด 2) ควรมีการประชุม
ก ากับติดตาม รับรู้จุดเด่นจุดด้อยในแต่ละกิจกรรม เพ่ือหาแนวทางการด าเนินกิจกรรมให้ส าเร็จตามแผน การ
วางแผนและร่างแผนปฏิบัติงานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี
การศึกษา 2565 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามความต้องการตามข้อเสนอแนะของอาจารย์และนักศึกษา 
ในปีการศึกษา 2564  

มติที่ประชุม ร่วมกันวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนผลการวิเคราะห์ SWOT งานกิจการนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อน าไปสู่การจัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษาในปี 2564 ต่อไป 

S (จุดแข็ง)  
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 

โดยเน้นการมีส่วนร่วมทั้งการเรียนการสอน บริการวิชาการ และกิจกรรมที่หลากหลายผ่านศาสตร์สาขาวิชาที่
ตอบโจทย์ชุมชน 

- คณะมคีวามสัมพันธ์ที่ดรีะหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา  
- ผู้บริหารให้ความส าคัญและเข้าใจในกระบวนการการพัฒนาแบบบูรณาการบนฐานของชุมชน 
 W (จุดอ่อน) 
- บุคลากรที่รับผิดชอบในงานด้านกิจการนักศึกษามีจ ากัด บุคลากรสายวิชาการที่มีส่วนใหญ่มีหน้าที่

รับผิดชอบทั้งในหลักสูตร งานสอน งานบริการวิชาการ งานวิจัย และงานบริหาร ท าให้มีส่วนร่วมน้อยใน
กิจกรรมของนักศึกษา 

 O (โอกาส) 
- คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีภาคีเครือข่ายการท างานระหว่างมหาวิทยาลัย ท้องถิ่น ท้องที่ 

ท าให้เป็นการเพ่ิมพูน และสนับสนุนศักยภาพในการเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษานอกห้องเรียน และเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และแก้ปัญหาต่อสถานการณ์จริง 
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- อาจารย์ผู้สอนในคณะมีศักยภาพสูงในการท างานหลากหลายศาสตร์ สามารถหลักดันและส่งเสริมให้
นักศึกษาได้มีโอกาสเรียนรู้ถึงศักยภาพที่ไร้ขีดจ ากัดของตัวเอง และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้การปฏิบัติ
จริงในสาขาวิชา และส่งเสริมงานด้านกิจกรรมสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นในคณะ 

- หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน มีความเชื่อมั่นในคณะมนุษยศาสตร์ฯ ในการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์
ชุมชน ท าให้นักศึกษาได้รับโอกาสในการท ากิจกรรมนอกห้องเรียน 

 T (อุปสรรค) 
- การระบาดของไวรัสโควิด 19 ท าให้กิจกรรมบางอย่าง ไม่สามารถจัดตามแผนของระยะเวลา 

สถานที ่และจ านวนคนเข้าร่วมที่ก าหนดไว้จึงท าให้ผลสัมฤทธิ์ลดลงไปบางกิจกรรม 
- กิจกรรมภายนอกคณะ เช่น กิจกรรมของมหาวิทยาลัยและกิจกรรมจากหน่วยงานอ่ืนมีตลอดทั้งปี 

ท าให้นักศึกษามีความเหนื่อยล้าบ้างในบางครั้ง 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.5-6(1) “ร่าง” แผนปฏิบัติการ (Action Plan)  แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
1.5-6(2) แผนปฏิบัติการกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 
 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

6 ข้อ 6 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ปีการศึกษา 2564) 
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. มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
 2. มีการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ จากการมีส่วนร่วมของหลักสูตร โดยผ่ าน 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
 3. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
 4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการน าผลจากการประเมินมาปรับปรุงใน
ปีถัดไป 
 5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ 
 
ผลการด าเนินงาน 

1.  มีระบบและกลไกในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
การพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 

2564 ถือเป็นการประเมินในปีที่ 3 ซึ่งมหาวิทยาลัยจะได้ก าหนดให้มีระบบและกลไกในการพัฒนาทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาเพ่ือใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษของ
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ โดยมหาวิทยาลัยได้ออกแบบระบบและกลไกให้ทุกคณะได้ปฏิบัติตาม ดังนี้  

1) ก าหนดให้รายวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาการศึกษาทั่วไป (บังคับเรียน 9 หน่วยกิต) ประกอบด้วย 
รายวิชา (1.6-1(1)) 

   1.1) 0001102 ทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ 
   1.2) 0001103 การใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
   1.3) 0001104 ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ 
2) จัดท าประกาศ เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562 (1.6-1(2))  
3) จัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์ ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2562 – 2565 ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางหรือคู่มือปฏิบัติส าหรับผู้บริหาร อาจารย์ และ
นักศึกษา (1.6-1(3))  

4) ในปีการศึกษา 2564 มหาวิทยาลัยก าหนดให้วิทยาลัยนานาชาติมีหน้าที่หลักในการพัฒนา ควบคุม 
ก ากับ ติดตาม และทดสอบสมรรถนะและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทั้งหมด 
โดยจัดท าโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 
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  ส าหรับระบบและกลไกในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาระดับคณะ ทางคณะ
จะรับนโยบายและแนวปฏิบัติจากมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติ โดยก าหนดให้มีการแจ้งเวียนเอกสารต่าง  ๆ ที่
เกี่ยวข้อง และแจ้งระบบกลไก/นโยบาย/ข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษต่อที่ประชุม
ของผู้บริหารระดับคณะ (1.6-1(4)) และมีการออกประกาศให้คะแนนภาษาอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งของการเรียน
การสอนรายวิชาเตรียมฝึกประสบการณ์และเตรียมฝึกสหกิจ  นอกจากนี้คณะยังได้จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์
ผ่านเวปไซต์คณะ เกี่ยวกับการประกาศ/ขั้นตอนการทดสอบสมรรถนะพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพ่ือ
เป็นช่องทางในการสื่อสารให้กับนักศึกษาได้ทราบอย่างทั่วถึงกัน (1.6-1(5))  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

หน้าเว็บไซต์คณะฯ ประชาสมัพันธ์แจ้งข่าวสารนักศึกษา 

แผนพัฒนาสมรรถนะทักษะด้านภาษาอังกฤษ 

ประกาศมหาวิทยาลยัเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.6-1(1) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเสริมภาษาอังกฤษ พ.ศ. 2557 
1.6-1(2) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง มาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี พ.ศ. 2562 
1.6-1(3) แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ์ ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2562 – 2565 
1.6-1(4) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 

5/2564 วันที่ 16 มิถุนายน 2564 
1.6-1(5) เวปไซต์คณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

(http://human.uru.ac.th/newhs/?page_id=3105) 
1.6-1(6) ประกาศคณะเรื่องผลการสอบภาษาอังกฤษ 

 
 

แผนผังกลไกการพัฒนาสมรรถนะทางด้านภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

http://human.uru.ac.th/newhs/?page_id=3105
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 2. มีการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษจากการมีส่วนร่วมของหลักสูตร โดยผ่าน 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 

  ทางคณะและหลักสูตรได้ด าเนินการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษตามแผนพัฒนาสมรรถนะ
นักศึกษาด้านภาษาอังกฤษระยะ 4 ปี พ.ศ. 2562-2565 ของทางมหาวิทยาลัย (1.6-2(1)) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้
มอบให้ทางวิทยาลัยนานาชาติจัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 (1.6-2(2)) 
ซึ่งทางคณะฯ ได้น าแผนพัฒนาฯ และโครงการดังกล่าวมาผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
(1.6-2(3)) นอกจากนี้ทางคณะยังได้ด าเนินการพัฒนานักศึกษานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษตามนโยบายของ
มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 1. บรรจุรายวิชาภาษาอังกฤษตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้อยู่ในแผนการเรียนของนักศึกษาทุก
สาขาวิชา   

 
 
    
2. คณะด าเนินการก ากับ ติดตาม ควบคุม และประสานความร่วมมือผ่านทางประธานหลักสูตรและ

อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้นักศึกษาของคณะมีสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่
ก าหนด นอกจากการติดตามผลการเรียนรายวิชาการศึกษาทั่วไปของนักศึกษาซึ่งจะต้องผ่านการประเมินอย่าง
ต่ าในระดับ D แล้ว คณะยังก ากับติดตามประธานหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 4 ทางวาจา
และการโทรศัพท์ติดตามตลอดจากการแจ้งเตือนทางกลุ่มไลน์เพ่ือให้อาจารย์ควบคุมและก ากับให้นักศึกษาเข้า
สอบวัดระดับภาษาอังกฤษผ่านระบบ Internet โดยด าเนินการตามมาตรการและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้
ก าหนดไว้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศฯ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนรายวิชาเสริมภาษาอังกฤษ  
 

โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ท่ีนักศกึษาจะต้อง
เข้าร่วมอบรม (กรณีทีน่ักศึกษาสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์) 

แผนการเรียนท่ีปรากฏในทุกหลักสูตรสาขาวิชา 
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.6-2(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 

6/2564 วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 
1.6-2(2) โครงการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21  
1.6-2(3) ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 

5/2564 วันที่ 16 มิถุนายน 2564 
1.6-2(4) เว็บไซต์อบรมภาษอังกฤษ  (http://uruic.uru.ac.th/CEFR_Training2564/) 

 
3. มีการจัดสรรงบประมาณและสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้าน

ภาษาอังกฤษ 
  ในปีการศึกษา 2564 นี้ ทางคณะได้จัดโครงการพัฒนาเสริมทักษะภาษาอังกฤษทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษา

ได้พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะทางภาษาอังกฤษให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน  ด้วยงบประมาณ 17,670 
บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) 

 
 

สื่ออบรมทักษะภาษาอังกฤษผ่านระบบInternet 

หน้าเพจแสดงรายชื่อนักศึกษาท่ีเข้าร่วมอบรมและสอบวัด
ระดับภาษาอังกฤษ ซ่ึงนักศึกษาและอาจารย์สามารถ

ตรวจสอบได้ 
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.6-3(1)  โครงการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21  
1.6-3(2)  เว็บไซต์ http://uruic.uru.ac.th/ 
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 4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการน าผลจากการประเมินมา
ปรับปรุงในปีถัดไป 

 ตามที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพ่ือการ พัฒนา
ท้องถิ่น ภายใต้โครงการหลักโครงการตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม โดยโครงการพัฒนาความรู้และ
ทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 และ
ทักษะการสอบวัดระดับมาตรฐานคุณภาพภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษาในคณะจ านวน 250 คน เพ่ือน าไป
ประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพการศึกษาต่อไปในอนาคตได้ เป้าหมายเชิงคุณภาพของโครงการนี้ คือ 
นักศึกษามหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการมีระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษสูงขึ้นหรือผลการทดสอบความรู้
ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ระดับไม่ต่ ากว่า A2 หรือ B1  

 ในปีการศึกษา 2564 นี้ มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมอบรม 
จ านวนทั้งสิ้น 201 คน สอบวัดระดับความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษผ่านตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ระดับ B1 
จ านวน 166 คน คิดเป็นร้อยละ 82.59 ซึ่งถือได้ว่าเกินกว่าเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรีปี
สุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ 

 ส่วนการด าเนินงานของคณะฯ ภายใต้โครงการพัฒนาความรู้และทักษะภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 21 
นี้ ทางคณะได้ด าเนินตามกลไกท่ีก าหนดไว้ กล่าวคือ น าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านภาษาอังกฤษของ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2562 – 2565 โครงการพัฒนาความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 ภายใต้งบพัฒนานักศึกษาประจ าปี พ.ศ. 2564 เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ (1.6-4(1)) และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (1.6-4 (2)) เพ่ือแจ้งให้ผู้บริหาร
และประธานหลักสูตรทราบถึงแนวทางและการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้ผู้บริหารและประธาน
หลักสูตรได้ก ากับติดตามอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ประสานงาน ติดตาม ให้ค าปรึกษา และ
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการอบรมและการสอบวัดระดับของนักศึกษา ดังกระบวนการและภาพดังต่อไปนี้  

1) คณะได้ก ากับติดตามและประเมินผลการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษของนักศึกษาผ่านประธาน
หลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาโดยการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (1.6-4(2) 

2) ประสาน ติดตาม และก ากับให้ประธานหลักสูตรและอาจารย์ติดตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ในกลุ่ม
สื่อสารออนไลน์อาจารย์ที่ปรึกษาฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ID ไลน์กลุม่ อาจารย์ท่ีปรึกษา
ชั้นปีที่ 4 และ 5 

       ตัวอย่างการสื่อสารและการแก้ปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับการพัฒนาทักษะ           
                ด้านอังกฤษของนักศึกษาระดับคณะและมหาวิทยาลยั 
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3) หากผลการสอบของนักศึกษาไม่ผ่าน ก าหนดให้ประธานหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาก าชับให้
นักศึกษาเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ทางมหาวิทยาลัยจัดให้จนกว่าผลสอบของ
นักศึกษาผ่านตามเกณฑ์ 

4) น าผลการประเมินของนักศึกษา/ปัญหาการด าเนินงานต่าง ๆ ประชุมพิจารณาร่วมกันในระดับ
คณะเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาในปีต่อ ๆ ไป   

จากการด าเนินงานพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษภายใต้โครงการพัฒนาความรู้และทักษะ
ภาษาอังกฤษในศตวรรษท่ี 21 ของคณะฯ พบว่าระบบและกลไกท่ีก าหนดไว้ในแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ระยะ 4 ปี พ.ศ. 2562 – 2565 มีความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในแผนฯ และวัตถุประสงค์ของโครงการ ถึงแม้จะอยู่ในสภาวการณ์แพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด 19 ก็ตาม ทางมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยนานานชาติร่วมกับส านักวิทยบริการและสารสนเทศ 
สามารถแก้ปัญหาในการด าเนินงานโครงการจนลุล่วง นักศึกษาสามารถสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษผ่าน
เกินกว่าร้อยละ 50 (คณะฯ ผ่านคิดเป็นร้อยละ 82.59) ส่วนแนวทางในการพัฒนา/ปรับปรุงในปีต่อไป ทาง
อาจารย์ที่ปรึกษา ประธานหลักสูตรได้พิจารณาร่วมกันเห็นว่า ควรเสนอให้ทางมหาวิทยาลัยมีการด าเนินการ
อย่างต่อเนื่อง และควรด าเนินการตั้งแต่ต้นปีงบประมาณทั้งนี้เพ่ือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้ึน  

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.6-4(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ครั้งที่ 5/2564 วันที่ 16 มิถุนายน 2564 
 

 5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายท่ีผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายท่ีเข้าสอบ 
    ผลการทดสอบสมรรถนะและทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ดังนี้ 
 

รายการ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 
1. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 201 100  
2. นักศึกษาที่เข้าสอบ (ไม่น้อยกว่า 20%) 201 100  
3. นักศึกษาที่มีผลการสอบอยู่ในระดับ B1 ขึ้นไป 166 82.59  
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กราฟแสดงผลรายงานการสอบภาษาอังกฤษของนักศึกษาแต่ละคณะ 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.6-5(1) รายงานสรุปผลการสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ (URUIC-Test)  
1.6-5(2) สืบค้นเว็บไซต์ (https://datastudio.google.com/reporting/17e1cfc9-f31c-4fd1-

9b60-b0bec4e93123/page/nRGQB) 
 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

5  ข้อ 5  ข้อ บรรลุ 4  คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7  การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล (ปีการศึกษา 2564) 
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. มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล 
 2. มีการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล จากการมีส่วนร่วมของหลักสูตร  
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 
 3. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถ
ด้านดิจิทัล 
 4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการน าผลจากการประเมินมาปรับปรุงใน
ปีถัดไป 
 5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า หรือตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 
ผลการด าเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกในการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล 
การพัฒนาสมรรถนะและทักษะทางด้านดิจิทัล ถือเป็นตัวชี้วัดใหม่ระดับคณะและระดับมหาวิทยาลัย ซึ่ง

ในปีการศึกษา 2564 นี้ นับเป็นปีที่ 3 ที่ได้มีการประเมินนักศึกษาด้านสมรรถนะดิจิทัล ซึ่งมหาวิทยาลัย
ก าหนดให้ส านักวิทยาบริการและสารสนเทศเป็นผู้ด าเนินงานหลัก และคณะมีหน้าที่ควบคุม ก ากับ ดูแล และ
ติดตามการพัฒนาทักษะและการทดสอบสมรรถนะด้านดิจิทัลของนักศึกษา ผ่านประธานหลักสูตรและอาจารย์
ที่ปรึกษาให้เป็นไปตามกลไกของมหาวิทยาลัย  โดยมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีระบบและกลไกในการส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล ดังนี้ 

1) ก าหนดให้รายวิชานักศึกษาทุกคนเรียนวิชาการศึกษาทั่วไป ในรายวิชา ชีวิตชาญฉลาดในยุคดิจิทัล 
รหัสวิชา 0001210 

2) จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 (1.7-1(1) 

3) จัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2563 -2567) (1.7-1(2) 
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คณะได้ด าเนินงานพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา โดยก ากับติดตามการพัฒนาทักษะและการ
ทดสอบทักษะดิจิทัลของนักศึกษาผ่านประธานหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา นอกจากนี้คณะได้จัดท ากลไก/
ขั้นตอนการพัฒนาทักษะและการทดสอบทักษะดิจิทัลระดับคณะ และจัดท าขั้นตอนขั้นตอนการด าเนินงาน
พัฒนาสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัลส าหรับนักศึกษา นอกจากนี้ยังได้จัดท าเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์เพ่ือสื่อสารกับ
นักศึกษาของคณะ (1.7-1(3)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เร่ือง การทดสอบสมรรถนะ
และทักษะดิจิทัล 

แสดงโครงสร้างหลักสูตรกลุ่มรายวิชาการศึกษาท่ัวไปที่ปรากฏอยู่ในกลุ่มวชิาบังคับเรียน 

แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล
มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 5 ปี  
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1. ผู้บริหารคณะฯ ก าหนดนโยบายและแนวทางในการสง่เสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ดิจทิัล 

2. คณะสร้างความเขา้ใจและถ่ายทอดแนวทางในการสง่เสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ดิจทิัลใหแ้ก่บุคลากรระดบัหลักสูตร 

3. คณะร่วมกับหลักสูตรด าเนินการ... 
      -      จดัท าระบบและกลไกการสง่เสริมสมรรถนะและทักษาการใชด้ิจิทลั 
      -      แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงานการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ดิจทิัล 
      -      จดัท าแผนปฏบิัติการด้านการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใชด้ิจิทัล 
      -      จดัสรรงบประมาณในการสง่เสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ดิจิทลั 
      -      ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะเข้ารับการทดสอบทักษะการใช้ดิจิทลั 
      -      คณะก าหนดวันอบรมและพัฒนาทักษะการใช้ดิจิทลั และแจ้งใหนั้กศึกทราบ 
      -     ก าหนดตารางการทดสอบดจิิทัล และแจ้งให้นักศึกษาทราบ 

4. นักศึกษาเข้ารบัการทดสอบทักษะการใชด้ิจิทัล 

5. แจ้งผมการทดสอบดิจิทัลให้นักศึกษาทราบ 

6. รายงานผลการด าเนินงานและผมการทดสอบต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 

ระบบกลไกการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ดิจทิัล 

7. น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไปปรับปรุงในครั้งต่อไป 

ขั้นตอนการด าเนินงานพัฒนาสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัลของนักศกึษา 
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.7-1(1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 

ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี   
1.7-1(2) แผนพัฒนาทักษะดิจิทัล  
1.7-1(3) เว็บไซต์คณะ (http://human.uru.ac.th/newhs/?p=1580) 

 
 2. มีการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล จากการมีส่วนร่วมของหลักสูตร  
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจ าคณะ 

มหาวิทยาลัยได้จัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ขึ้น 
เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนานักศึกษาด้านทักษะดิจิทัลของนักศึกษาในภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย รวมถึงใช้
ส าหรับเป็นคู่มือและแนวทางปฏิบัติของคณะและหลักสูตร โดยคณะน าแผนดังกล่าวมาน าเสนอในที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ (1.7-2(1)) จากนั้นคณะได้ก ากับติดตามการด าเนินงานของอาจารย์ผ่านประธาน
หลักสูตรแต่ละหลักสูตรเพ่ือตรวจสอบ ก ากับและดูแลการพัฒนาสมรรถนะ/ทักษะทางดิจิทัลส าหรับนักศึกษา
ของคณะ ทั้งนี้เพ่ือให้นักศึกษามีสมรรถนะด้านดิจิทัลให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนด นอกจากการ
ติดตามผลการเรียนรายวิชาการศึกษาทั่วไปของนักศึกษาซึ่งจะต้องผ่านการประเมินอย่างต่ าในระดับ D แล้ว 
คณะยังก ากับติดตามประธานหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 4 ให้สอบวัดระดับทักษะด้าน
ดิจิทัลผ่านระบบ Internet โดยด าเนินการตามมาตรการและระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.7-2(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 20 ตุลาคม 2564 

  

เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์และแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะและทกัษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา
คณะ 
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 3. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาให้มี
ความสามารถด้านดิจิทัล 

 มหาวิทยาลัยก าหนดให้ส านักวิทยบริการและสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการพัฒนาทักษะ
ดิจิทัลของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยซึ่งในปีการศึกษา 2564 นี้ ทางมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณ /      
สิ่งสนับสนุนการด าเนินงาน การพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับนักศึกษาในรูปแบบครุภัณฑ์ วัสดุ อุปกรณ์ ระบบ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต และโปรแกรมส าเร็จรูปต่าง ๆ  
  คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้ก าหนดแผนพัฒนาแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล ด้วย
โครงการเสริมทักษะดิจิทัล กิจกรรมอบรมหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ผ่านระบบ ZOOM ใน 
วันเสาร์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2565 
 

 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.7-3(1)   โครงการเตรียมพร้อมในการเป็นบัณฑิตมืออาชีพในศตวรรษท่ี 21 กิจกรรมอบรมหลักสูตร

การเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ผ่านระบบ ZOOM 
   
 4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ  และมีการน าผลจากการประเมินมา
ปรับปรุงในปีถัดไป 
     ในปีการศึกษา 2564 ได้ด าเนินงานตามแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2563-2567) ตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไว้  โดยส านักวิทยบริการและสารสนเทศเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
พัฒนาทักษะดิจิทัลของนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัยซึ่งทางคณะฯ  ได้ควบคุม ก ากับ และติดตามการด าเนินงาน
ของอาจารย์ที่ปรึกษาผ่านประธานหลักสูตรให้เกิดผลลัพธ์ตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ได้ก าหนดหรือ
วางแผนไว้ซึ่งผลการด าเนินงานในปีการศึกษานี้ไม่บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ เนื่องจากมีนักศึกษาเข้าสอบวัด
ระดับ จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 67.35 จากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะทั้งหมด จ านวน 245 คน ทั้งนี้ 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ พยายามสร้างระบบกลไกการรับรู้และรูปแบบการพัฒนาสรรถนะ/ทักษะด้านดิจิทัลให้
เป็นไปตามกลไกที่ก าหนดไว้จึงท าให้ผลการด าเนินงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ คือ มีนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า หรือตามที่มหาวิทยาลัยก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ซึ่ง
ในปี 2563 มีนักศึกษาจ านวน จ านวน 165 คน คิดเป็นร้อยละ 35.54 จากนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะทั้งหมด 
จ านวน 388 คนเข้าสอบวัดระดับซ่ึงถือได้ว่ากลไกลของคณะประสบผลส าเร็จ 
    การวางแผนน าผลประเมินมาใช้ในการปรับปรุงในปีถัดไปดังนี้  

 1. คณะเสนอให้มหาวิทยาลัยจัดโครงการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพ่ือการวัดระดับสมรรถนะทักษะดิจิทัล
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพ่ือให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะและได้แนวทางในการสอบวัดระดับสรรถนะด้าน
ดิจิทัล และน าไปต่อยอดการเรียนรู้ได้ในทุกระดับชั้นปี 

 2. คณะเพ่ิมมาตรการก ากับติดตาม ควบคุม ดูแล ตลอดจนการแก้ปัญหาร่วมกับประธานหลักสูตร 
และอาจารย์ที่ปรึกษา ทั้งนี้เพ่ือพัฒนาสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

 3. หากผลการสอบของนักศึกษาไม่ผ่าน ก าหนดให้ประธานหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาก าชับและ
ให้ค าแนะน าอย่างใกล้ชิดให้นักศึกษาทดสอบจนกว่าผลสอบของนักศึกษาผ่านตามเกณฑ์ 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.7-4(1)  การรายงานผลนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า หรือ

ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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 5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายท่ีผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า หรือตามที่มหาวิทยาลัย
ก าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
 ผลการทดสอบสมรรถนะและทักษะทางด้านดิจิทัลของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ดังนี้ 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.7-5(1) การรายงานผลนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า หรือ

ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

รายการ จ านวน (คน) คิดเป็นร้อยละ หมายเหตุ 
1. นักศึกษาทั้งหมด 245 -  
2. นักศึกษาที่เข้าสอบ (ไม่น้อยกว่า 50%) 165 67.35  
3. นักศึกษาที่มีผลการสอบอยู่ในระดับ  IC3 128 77.58  
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สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

5  ข้อ 5  ข้อ บรรลุ 5  คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8 ผลลัพธ์ของของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม (ปีการศึกษา2564) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี     ผลลัพธ ์  
เกณฑ์การประเมิน  

โดยการแปลงค่าร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม ที่ก าหนดให้คะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 100 
สูตรการค านวณ 
1. ค านวณค่าร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

 
จ านวนหลักสตูรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

x 100 
จ านวนหลักสตูรทั้งหมดในคณะ 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  
ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามสีว่นร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

x 5 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามสีว่นร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
ทีก่ าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 

 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 

จ านวนหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม 

หลักสูตร 
11 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมด หลักสูตร 11 
ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรมที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ร้อยละ 100 

คะแนนที่ได้ คะแนน 5 
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ข้อมูลประกอบ 
 

ที ่ หลักสูตร ชื่อนวัตกรรม ชื่อนักศึกษา 

การมีส่วนร่วมของ
นักศึกษา 

(ร่วมวางแผน หรือร่วม
ด าเนินการ หรือร่วม
ประเมินผล อย่างไร) 

 

ผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์ 

1. การ
ท่องเที่ยว 

คู่มือน าเที่ยว
แบบพกพา 

 

น.ส.จิรัจฌา ยองใย 
น.ส.ขนิษฐ์สุดา อินองการ 

รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 2 ด้านสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และการ
จัดการ การประกวด
ผลงานการสหกิจศึกษา   
2-2564 

พิพิธภัณฑ์
เมือง “คุ้มเจ้า
หลวง” 
จังหวัดแพร่ 
 

2. การพัฒนา
ชุมชน 

การพัฒนา
ศักยภาพกลุ่ม
อาชีพจัดงานพิธี 
One Stop 
Services บ้าน
บางนาเหนือ 

น.ส.ภชัฎาภรณ์ ทิติ๊บ  
น.ส.รัตนาพร หอมสุวรรณ์ 

รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 4 ด้านสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และการ
จัดการ การประกวด
ผลงานการสหกิจศึกษา   
2-2564 

องค์การ
บริหารส่วน
ต าบลคอรุม 
อ าเภอพิชัย 
จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

  การถอด
บทเรียนและ
แนวทางการ
พัฒนาไปสู่การ
สร้างนวัตกรรม
ในชุมชนบ้านบุ่ง
วังงิ้วฯ 

น.ส.จารุวรรณ จันต๊ะพงษ์  
น.ส.ยุถิกา คลังคง 

รางวัลชมเชย 3 
ด้านสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และการ
จัดการ การประกวด
ผลงานการสหกิจศึกษา   
2-2564 

เทศบาลต าบล
ป่าเซ่า อ าเภอ
เมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

3. สังคม  
ศาสตร์เพื่อ
การพัฒนา
ท้องถิ่น 

แบบตอบรับ
หนังสือออนไลน์ 
Reply me  
 

น.ส.รัชน ีพุ่มพวงพานิช 
นายอภิชาติ เชื้อชาติ  
น.ส.สุรางคณา สอนจ้อย 

รางวัลชมเชย 1 
ด้านสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และการ
จัดการ การประกวด
ผลงานการสหกิจศึกษา   
2-2564 

ที่ว่าการ
อ าเภอลับแล 
 

  คู่มือผู้น า
ขับเคลื่อนการ
ครอบครองที่ดิน
ท ากิน อ าเภอ
สันติสุข จังหวัด
น่าน 

น.ส.อัญมณี ศรีแก้ว 
น.ส.เจษฎารมย์ พุธดี 
น.ส.ณิชกานต์ ทะขันแก้ว 

รางวัลชมเชย 2 
ด้านสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และการ
จัดการ การประกวด
ผลงานการสหกิจศึกษา   
2-2564 

มูลนิธิฮักเมือง
น่าน 
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ที ่ หลักสูตร ชื่อนวัตกรรม ชื่อนักศึกษา 

การมีส่วนร่วมของ
นักศึกษา 

(ร่วมวางแผน หรือร่วม
ด าเนินการ หรือร่วม
ประเมินผล อย่างไร) 

 

ผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์ 

  การจัดท าคู่มือ
เพ่ือการ
พัฒนาการเป็น
ส่วนหนึ่งของ
สังคมและการ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ส าหรับเด็กวัย 
2-5 ขวบ  

น.ส.ฐานิดา อิ่มลาภ รางวัลชมเชย 2 
ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณา
การ การประกวดผลงาน
การสหกิจศึกษา 2-2564 

ส านักงาน
เทศบาลต าบล
งิ้วงาม อ าเภอ
เมือง จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

4. รัฐ
ประศาสน
ศาสตร์ 

การพัฒนา
ระบบการ
ร้องเรียนร้อง
ทุกข์ผ่าน 
Application 
LINE ของศูนย์
ด ารงธรรม
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

น.ส.นาตาลี กัลยาณมิตร รางวัลชนะเลิศ  
ด้านสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และการ
จัดการ การประกวด 
ผลงานการสหกิจศึกษา   
2-2564 

ส านักงาน
จังหวัด
อุตรดิตถ์กลุ่ม
งานศูนย์ด ารง
ธรรมจังหวัด
อุตรดิตถ์ 

  การจัดท าแอป
พลิเคชันในการ
จองห้องประชุม
ส านักงาน
จังหวัดสุโขทัย 

น.ส.สภุาพร อ่องส าริด รางวัลชมเชย 4 
ด้านสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และการ
จัดการ การประกวด
ผลงานการสหกิจศึกษา   
2-2564 

ส านักงาน
จังหวัดสุโขทัย 

5. นิติศาสตร์ โครงการ
เผยแพร่ด้าน
กฏหมาย
ประจ าปี 2564 

นักศึกษาหลักสูตร
นิติศาสตร์ 

นักศึกษาร่วมคัดเลือก
หัวข้อ วางแผนการอบรม 
พัฒนาเกมส์ประกอบการ
อบรมเพ่ือให้เหมาะสมกับ
กลุ่มอายุของผู้รับความรู้
กฎหมาย 

โรงเรียนน้ าริด
วิทยา 
โรงเรียนลับแล
พิทยาคม 

6. ศิลปกรรม ผลิตภัณฑ์ผ้า
ไทยร่วมสมัยปัก
ลายบัว 

น.ส.วาสิตา สนแย้ม รางวัลชมเชย 1 
ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณา
การ การประกวดผลงาน
การสหกิจศึกษา 2-2564 

ร้านนิลุบล
กระเป๋า
ผ้าควิลท์ 
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ที ่ หลักสูตร ชื่อนวัตกรรม ชื่อนักศึกษา 

การมีส่วนร่วมของ
นักศึกษา 

(ร่วมวางแผน หรือร่วม
ด าเนินการ หรือร่วม
ประเมินผล อย่างไร) 

 

ผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์ 

7. การ
ออกแบบ
นิเทศศิลป์ 

การออกแบบ
และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์
กระเป๋า
อเนกประสงค์
จากผ้าทอย้อมสี
ธรรมชาติ  
วังผาชัน 
 

น.ส.ปรางค์ขวัญ มันกระ
โทก 

รางวัลชนะเลิศ  
ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษา
และการศึกษาเชิงบูรณา
การ การประกวดผลงาน
การสหกิจศึกษา  
2-2564 

ส านักงาน
อุตสาหกรรม
จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

  การออกแบบ
ภาพประกอบ
สร้างสรรค์บน
ผ้าคลุมไหล่กาด
ข่วงเมืองน่าน 

น.ส.กุลนิภา ชัยเสนา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 
2 ด้านนวัตกรรมสหกิจ
ศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการ การประกวด
ผลงานการสหกิจศึกษา  
2-2564 
 

ห้างหุ้นส่วน
จ ากัดทรัพย์
มงคล 99 
จังหวัดน่าน 

  การออกแบบ
ภาพ ประกอบ
หนงัสืออ่าน
เสริมสร้าง
ประสบการณ์ 
เรื่อง “พระร่วง
พระลือ” 
วีรบุรุษสุโขทัย 
ในต านาน 
 

น.ส.พรไพรินทร์ จันมา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 
4 ด้านนวัตกรรมสหกิจ
ศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการ การประกวด
ผลงานการสหกิจศึกษา  
2-2564 

โรงเรียนไกรใน
วิทยาคมรัชมัง
คลาภิเษก 
จังหวัดสุโขทัย 

8. ภาษาอังกฤษ การเพ่ิม
ศักยภาพทาง
ภาษาอังกฤษ
ด้วยกิจกรรม
โครงงาน  

น.ส.ณัฐนรีขุนอาสา รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 3 ด้านสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และการ
จัดการ การประกวด
ผลงานการสหกิจศึกษา   
2-2564 
 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 
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ที ่ หลักสูตร ชื่อนวัตกรรม ชื่อนักศึกษา 

การมีส่วนร่วมของ
นักศึกษา 

(ร่วมวางแผน หรือร่วม
ด าเนินการ หรือร่วม
ประเมินผล อย่างไร) 

 

ผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์ 

9. ภาษาไทย โครงการ
พัฒนาการ
เรียนรู้
ประวัติศาสตร์
ชุมชนทุ่งยั้งใน
รูปแบบการ์ตูน
แอนนิเมชั่น 3 
ภาษา  

นักศึกษาหลักสูตร
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ/
ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 
 

นักศึกษาได้ใช้หลักการ
วิศวกรสังคม ในการท างาน
และพัฒนานวัตกรรม  
 

ชุมชนต าบล
ทุ่งยั้ง อ าเภอ
ลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์  

10 ภาษาญี่ปุ่น
ธุรกิจ 

โครงการ
พัฒนาการ
เรียนรู้
ประวัติศาสตร์
ชุมชนทุ่งยั้งใน
รูปแบบการ์ตูน
แอนนิเมชั่น 3 
ภาษา  

นักศึกษาหลักสูตร
ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ/
ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ 

นักศึกษาได้ใช้หลักการ
วิศวกรสังคม ในการท างาน
และพัฒนานวัตกรรม  

ชุมชนต าบล
ทุ่งยั้ง อ าเภอ
ลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์  

11. ดนตรี การแสดงดนตรี 
นานาชาติ 
International 
Music Festival  

นักศึกษาหลักสูตรดนตรี
สากล/ดนตรีไทย และ 
สมาชิก URU BAND 

การเรียบเรียงเสียงประ
สาย และการควบคุมวง  

เครือข่าย 
ASEAN 
UNIVERSITY 

  การแสดงดนตรี 
นานาชาติ 
International 
Music Festival 
 

นักศึกษาหลักสูตรดนตรี
สากล/ดนตรีสมาชิก URU 
BAND ไทย 

การเรียบเรียงเสียงประ
สาย และการควบคุมวง 

เครือข่าย 
ASEAN 
UNIVERSITY 

 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1.8 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

5  คะแนน 5  คะแนน บรรลุ 5  คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม (ปีการศึกษา 2564) 
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. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี ้
 - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ
   หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
 - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 - สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น  

  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัด

แสดงงานสร้างสรรค์ 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 
 
ผลการด าเนินงาน 

1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ 

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีระบบและกลไกในการสนับสนุนเพ่ือการบริหารงานวิจัย เพ่ือ
อ านวยความสะดวกต่องานวิจัยของบุคลากรภายในคณะ ดังนี้ 

        (1) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ตามคู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2.1-1(1)) 
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        (2) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ (RMU) ระดับคณะ เพ่ือ
ท าหน้าที่ในการด าเนินการสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์       
(2.1-1(2))  

    (3) มีช่องทางผ่านเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการเข้าถึงฐานข้อมูล แหล่ง
ค้นคว้างานวิจัย เช่น งานวิจัย เช่น ฐานข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการ, ฐานข้อมูลต่างประเทศ,  ฐานข้อมูล
วิทยานิพนธ์ ThaiLis, TCI, ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย, ศูนย์ TCI http://human.uru.ac.th/research/ 
(2.1-1(3)) 

 (4) แหล่งข้อมูลแหล่งทุนทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา  
ที่เว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  http://research.uru.ac.th/ (2.1-1(4)) ระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัย https://info.uru.ac.th/ururesearch/ (2.1-1(5)) ศูนย์จัดการข้อมูลงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น
http://lrdcenter.com/ (2.1-1(6)) ระบบศูนย์กลางข้อมูลงานวิจัยเชิงพ้ืนที่(DataCenter) https://info.uru.ac.th/ 
(2.1-1(7)) 

 (5) มีห้องสมุดไว้ส าหรับบริการบุคลากรและนักศึกษาเพ่ือใช้ในการสืบค้นข้อมูลด้านงานวิจัยที่
http://opac.uru.ac.th/main/index.aspx (2.1-1(8)) 
 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาท าหน้าที่เป็นหน่วยบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยซึ่งในการ
ด าเนินการจัดท าระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัย คือ  ระบบสารสนเทศส าหรับการสื่อสาร  
(2.1-1(4)) เป็นเว็บไซต์หลักของสถาบันวิจัยและพัฒนาที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและการประสานงานใน
ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ผลงานวิชาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยได้จัดเก็บในระบบ
ฐานข้อมูลงานวิจัยภายใน (2.1-1(5)) ซึ่งเป็นระบบที่รวบรวมข้อมูลงานวิจัยและสร้างเครือข่ายการสื่อสารกับ
นักวิจัย โดยระบบสารสนเทศน ามาใช้สนับสนุนด้านการส่งเสริมนักวิจัยในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และ
ระดับมหาวิทยาลัย และใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในด้านแหล่งทุนวิจัย ภายในระบบฐานข้อมูลมี
นักวิจัยจ านวน 238 คน มีงานวิจัยจ านวน 168 งานมีแหล่งทุนวิจัยจ านวน 10 แหล่งทุน รายงานงบประมาณ
โดยรวมและแยกตามหน่วยงานต่าง ๆ ได ้
 นอกจากนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ยังได้มีการพัฒนาระบบศูนย์จัดการงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่น  
(2.1-1(6)) ร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชัฏ โดยบริหารงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องซึ่งศูนย์จัดการข้อมูลงานวิจัยเป็นองค์ประกอบส าคัญในการก าหนด
ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการที่สนองต่อปัญหาความต้องการในชุมชนท้องถิ่นของต าบล นอกจากนี้ภาคีที่
เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยจัดการความรู้และวิจัยชุมชนระดับต าบล (TRMU) ยังสามารถเชื่อมข้อมูลใช้ในการ
พัฒนาโครงการเพ่ือขอสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งทุนเพ่ิมจากภายนอกได้อย่างหลากหลายในเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏและเชื่อมโยงข้อมูลของภาคีเครือข่ายเพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกัน ประกอบด้วยฐานข้อมูล 
4 ด้าน คือ 1) การพัฒนาโจทย์วิจัยคุณภาพ  2) ข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจ 3) ระบบสนับสนุนการใช้ประโยชน์ 
และ 4) ระบบสารสนเทศ ซึ่งมีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็นแกนน าน าร่องในการด าเนินงานแล้ว 10 แห่ง 
ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้เล็งเห็นการใช้ประโยชน์ของระบบศูนย์จัดการข้อมูลงานวิจัยเพ่ือ
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องจึงขยายผลโดยพัฒนาเป็นระบบฐานศูนย์กลางข้อมูลงานวิจัยเชิงพ้ืนที่  (2.1-1(7)) 
เพ่ือรวบรวมฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับงานวิจัย สร้างศูนย์ให้บริการข้อมูลในรูปแบบเว็บเซอร์วิสส าหรับเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏ สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการข้อมูลจ านวนมากให้สามารถใช้งานร่วมกัน
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ได้ ภายใต้ระบบควบคุมข้อมูลศูนย์กลางมีปัจจัยน าเข้าระบบคือ ข้อมูลสมาชิกผู้ใช้ระบบ ข้อมูลภาควิชาการ 
ข้อมูลพื้นที่ชุมชน ข้อมูลข่าวสาร และข้อมูลโปรแกรมเฉพาะด้าน โปรแกรมเฉพาะด้านในโครงการหรืองานวิจัย
ที่เกี่ยวเนื่องกับฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลเกษตรกร ฐานข้อมูลภัยพิบัติ การจัดการบัญชีครัวเรือน เป็นต้น ซึ่ง
ข้อมูลทั้งหมดจะถูกรวบรวมให้อยู่ในรูปแบบฐานข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กัน และพัฒนาระบบจัดการฐานข้อมูล
ศูนย์กลางเพ่ือควบคุมการใช้ข้อมูลทั้งระบบให้เชื่อมโยงกันและเป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือประมวลผลให้ได้
สารสนเทศที่น ามาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และสามารถน ามาให้บริการพัฒนาพ้ืนที่ชุมชนได้ เมื่อเกิดการ
รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลปริมาณมาก ๆ จะท าให้เกิดมูลค่าของข้อมูลที่จะดึงดูดผู้ใช้ระบบให้มากขึ้นส่งเสริมให้
เกิดการใช้ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และเกิดการพัฒนาขยายผลต่อยอดจากระบบฐานข้อมูลเดิมให้ดียิ่งขึ้น 
ต่อไปในอนาคต  

นอกจากระบบสารสนเทศของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่สนับสนุนการด าเนินงานทางด้าน
การวิจัยแล้วนั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังได้มีระบบสารสนเทศเพื่อการน าไปใช้ประโยชน์
ในเรื่องของการบริหารจัดการงานวิจัยโดยมีเว็บไซต์ของหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ที่ 
http://human.uru.ac.th/newhs/?page_id=13040 ที่มีข้อมูลสารสนเทศเผยแพร่บนเว็บไซต์ของคณะฯ ซึ่ง
เว็บไซด์ของหน่วยจัดการงานวิจัยซึ่งจะมีข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่ออาจารย์และนักวิจัยในคณะ
ประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 
 1. ยุทธศาสตร์การด าเนินงานด้านการวิจัยของคณะ 
 2. โครงสร้างการบริหารงานวิจัยของคณะ 
 3. ฐานข้อมูลสาขาความเชี่ยวชาญ บทความและผลงานวิจัยของอาจารย์ในคณะ  
 4. คูม่ือหน่วยจัดการงานวิจัยของคณะในการอ านวยความสะดวกให้นักวิจัยในกระบวนการพัฒนางาน
ด้านการวิจัย ตั้งแต่ต้นทาง กลางทางและปลายทางในการด าเนินงานวิจัย 
 5. กรอบและโจทย์วิจัยในพื้นท่ีด าเนินงานวิจัย 
 6. ข่าวสารประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยต่าง ๆ ทั้งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การประชุม
วิชาการ การอบรม การตีพิมพ์บทความและการน าเสนอผลงานวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
 7. กิจกรรมการด าเนินงานของหน่วยจัดการงานวิจัย 
 8. เอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการวิจัย 
    ซึ่งบุคลากรของคณะและบุคคลทั่วไปสามารถเข้าระบบได้ด้วยตนเองเพ่ือใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
ทั้งติดตามงานวิจัย ข่าวสารต่าง ๆ และการพัฒนาตนเองในเรื่องของการวิจัยการประชุมวิชาการ การตีพิมพ์
งานวิจัย 
    จากการแจ้งข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศหน่วยฯ ให้มีการเตรียมการเขียนข้อเสนอโครงการ และ
ประกาศกรอบประเด็นวิจัย ประกาศการพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
งบประมาณ พ.ศ. 2565 มีนักวิจัยในคณะได้รับพิจารณาอนุมัติทุนอุดหนุนงานวิจัย จ านวนรวม 11 โครงการ รวม
เป็นเงิน 2,997,775 บาท แยกเป็นแหล่งทุนภายใน จ านวน 8 โครงการ งบประมาณ 1,207,775 บาท และแหล่งทุน
ภายนอก จ านวน 3 โครงการ งบประมาณ 1,790,000 บาท จากการใช้ระบบการบริหารจัดการงานวิจัยในระดับ
คณะที่เห็นผลเป็นรูปธรรม มีแนวทางในการด าเนินงานตามแนวนโยบายการบริหารงานวิจัยและบูรณาการงาน
พันธกิจสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยจนสามารถเป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้มหาวิทยาลัยโดยคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ได้รับเชิญน าเสนอระบบบริหารงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ระดับคณะและระหว่างมหาวิทยาลัย  
 
 
 

http://human.uru.ac.th/newhs/?page_id=13040
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
2.1-1(1) คู่มือการบริหารจัดการงานวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
2.1-1(2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
2.1-1(3) เว็บไซต์http://human.uru.ac.th/research/ 
2.1-1(4) เว็บไซต์http://research.uru.ac.th/ svphome/index.php 
2.1-1(5) เว็บไซต์https://info.uru.ac.th/ururesearch 

 2.1-1(6) เว็บไซต์http://lrdcenter.com 
 2.1-1(7) เว็บไซต์https://info.uru.ac.th 
 2.1-1(8) เว็บไซต์http://opac.uru.ac.th/main/index.aspx 
  
 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ผ่านคณะกรรมการ
หน่วยจัดการงานวิจัย (RMU) โดยมีสิ่งอ านวยความสะดวก ดังนี้ 
  1. มีหน่วยงานและห้องปฏิบัติการงานวิจัย ไว้ส าหรับบริการให้ค าปรึกษาและให้การสนับสนุน
งานวิจัยและบริการวิชาการต่าง ๆ  โดยหน่วยจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการ (RMU)(2.1-2(1)) ระดับคณะ 
(HU-RMU) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนอาจารย์ของทุกหลักสูตร เพ่ือมีหน้าที่ในการให้ค าปรึกษา และสนับสนุน
การวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  ได้แก่ พัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยของคณะฯ โดยหน่วยจัดการงานวิจัยฯ 
มีคู่มือ “หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ. 2558-
2564” เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ของคณะฯ โดยเริ่มตั้งแต่การพัฒนาโจทย์
วิจัยและข้อเสนอโครงการวิจัยให้ชัดเจน การติดตามสนับสนุนการด าเนินงานวิจัยให้ประสบความส าเร็จ และ
การเผยแพร่สู่ระบบและกลไกที่สามารถน าผลการวิจัยไปใช้และขยายผลได้เป็นหน่วยที่ส่งเสริม สนับสนุ น 
ประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างทุนวิจัยต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย และมีห้องปฏิบัติการ
ส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในประเด็นต่าง ๆ เพ่ือพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการโดยเชื่อมประสานการ
ท างานร่วมกับศูนย์บูรณาการวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือรับใช้สังคม  และสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (2.1-2(2)) 
  2. ห้องสมุดส าหรับเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลด้านงานวิจัย หนังสือ สื่อสิ่งพิมพ์ และวารสาร  
(2.1-2(3)) 

    3. ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์มีจ านวน 20 เครื่อง เพ่ือใช้ส าหรับค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยมี
ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ด้วยการก าหนดสิทธิ์ผู้เข้าถึงข้อมูลโดยมีการใส่ 
username และ password (2.1-2(4)) 

  4. มีระบบสารสนเทศเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานวิจัยระบบฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรสายวิชาการในระดับมหาวิทยาลัย (http://expert.uru.ac.th/) (2.1-2(3)  

 
 

http://expert.uru.ac.th/
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 5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยเพ่ือพัฒนาระบบ
การวิจัยของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก ่

        5.1 คณะได้จัดโครงการโครงการพัฒนาผลิตผลงานทางวิชาการ : อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค
การเขียนเอกสารประกอบการสอน ต าราและวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษามิถุนายน-กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์เข้าสู่การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทั้งในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ 
และเพ่ือให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาแห่งชาติ อีกทั้งตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์การวิจัยและพันธกิจ
สัมพันธ์ และมีความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัย และส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ สามารถผลิตผลงานวิจัย
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น (2.1-2(4)) 

        5.2 คณะได้จัดโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ “การเขียนบทความ ต าราวิชาการและงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตี พิมพ์” ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 20 
เมษายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ ความสามารถทางวิชาการ และทักษะที่
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ งานวิจัย และพันธกิจสัมพันธ์ของ
บุคลากรสายวิชาการ (2.1-2(5)) 

 5.3 คณะได้จัดชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาทักษะการสอนที่สอดคล้องกับการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21 บุคลากรสายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “กิจกรรม: Upskill & 
Reskill ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือพัฒนาส่งเสริม
ศักยภาพ ความสามารถทางวิชาการ และทักษะที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน การเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ งานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ของบุคลากรสายวิชาการ (2.1-2(6)) 

  5.4 คณะได้เป็นสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ–วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้ร่วมกันจัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (2.1-2(8)) ทั้งนี้การประชุมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เริ่มต้นขึ้นจากการลงนามในบันทึกข้อตกลงเครือข่ายความร่วมมือ ฉบับที่ 1 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 
พ.ศ. 2550 ในขณะนั้นมีสมาชิกเพียง 6 สถาบัน แต่มาบัดนี้ เครือข่ายฯ ได้ขยายกรอบความร่วมมือจนมีสมาชิกใน
ปัจจุบัน 24 คณะวิชา เพ่ือร่วมมือกันจัดกิจกรรมที่ส าคัญทางวิชาการ คือ การจัดประชุมสัมมนาวิชาการ-วิจัยเพ่ือ
เผยแพร่ผลงานระดับชาติหรือนานาชาติปีละ 1 ครั้ง ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ให้มีความเข้มแข็งและก้าวหน้าด้านวิชาการยิ่งขึ้น การจัดประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติครั้ง
นี้ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก ได้แก่ การปาฐกถาพิเศษ การบรรยายพิเศษ และการน าเสนอผลงานทางวิชาการใน
สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ของคณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย นิสิต และนักศึกษาทั้ง
จากภายในและภายนอกสถาบัน นอกจากนี้จะมีการประชาสัมพันธ์การจัดประชุมไปยังสถาบันการศึกษาและ
สถาบันวิจัยต่าง ๆ ในประเทศไทยและต่างประเทศ ผ่านเว็บไซต์ โปสเตอร์ จดหมาย และเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ฯลฯ 
เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการสานต่อความแข็งแกร่งด้านวิชาการ-วิจัยในสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่องสู่ระดับสากลต่อไป โดยมีคณาจารย์จากคณะฯ ได้ร่วมน าเสนอและร่วมงานประชุมดังกล่าว (2.1-2(8)) 
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ซึ่งผลจากการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ท าให้มีอาจารย์ได้รับทุนสนับสนุนโครงการ
พันธกิจสัมพันธ์ ในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 ในพ้ืนที่พันธกิจสัมพันธ์ 2.1-2(9)) จ านวน 17 งบประมาณทั้งสิ้น 2,997,775 บาท ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้ 

1. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน  
 

ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย 
แหล่ง

งบประมาณ 
จ านวน 
(บาท) 

1 อาจารย์กฤษฎา 
ตัสมา 

การส ารวจคัมภีร์ใบลานเพ่ือการอนุรักษ์ในอ าเภอ
ลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 

39,050 

2 อาจารย์ ดร.วัชระ 
แตงเทศ 

ดนตรีบรรเลงส าหรับนาฏกรรมพ้ืนถิ่นในประเทศ
ไทย 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 

93,165 

3 อาจารย์ ดร.ส าเริง  
ถึงคุณ 

ความสามารถในการเน้นเสียงภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาเอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ์

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 

65,420 

4 อาจารย์จาตุรันต์ 
จริยารัตนกูล 

กระบวนการสร้างพ้ืนผิวในงานศิลปะสื่อผสมจาก
วัสดุในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 

63,000 

5 อาจารย์ปฐมพงษ์ 
ธรรมลังกา 

การวิเคราะห์และเรียบเรียงเสียงประสานบท
เพลงร่วมสมัย ส าหรับวงดุริยางค์ เครื่องลม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 

49,440 

6 ผศ.ดร.อนันต์ แย้ม
เยื้อน 

ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการทางจิตลักษณะ 
สถานการณ์ และการส่งเสริมพฤติกรรมการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ของ
เยาวชนในเขตภาคเหนือ 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 

283,500 

7 ผศ.ดร.ภีรวัฒน ์
นนทะโชติ 

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่ อนนโยบายการจัด
สวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์บน
พ้ืนพ้ืนที่สูงเพ่ือเสริมสร้างความเท่าเทียม ความ
เสมอภาค และความเป็นธรรมทางสังคมภายใต้
วิถีชีวิตใหม่ โดยการมีส่วนร่วมแบบพหุภาคีในเขต
พ้ืนที่อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 

283,500 

8 อาจารย์ ดร.เกวลี 
รังษีสุทธาภรณ์ 

กา ร พัฒนาร ะบบง านวิ จั ย เ พ่ื อขั บ เ คลื่ อ น
กระบวนการพิจารณารับรองโครงการวิจัยที่ยื่น
ขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 

330,700 

รวม 1,207,775 
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2. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย 
แหล่ง

งบประมาณ 
จ านวน 
(บาท) 

1 อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ 
รอดบุญส่ง (80%) 
อาจารย์มญชุดา        
สุพรจักร (20%) 

โครงการย่อย การเสริมศักยภาพชุมชนเพ่ือการ
จัดการป่าชุมชนบนฐานภูมิปัญญาและความ
ร่วมมือในการพัฒนาระบบชิงดีชิงได้ ภายใต้ชุด
โครงการนวัตกรรมระบบการจัดการไฟป่า
ชุมชน ชิงดีได้ดีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจป่า
ชุมชนบนฐานการร่วมอนุรักษ์อย่างยั่งยืน 

หน่วยบริหาร
และจัดการ
ทุนด้านการ
พัฒนาระดับ
พ้ืนที่ (บพท.) 

600,000 

2 อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ 
รอดบุญส่ง (10%) 
จาก 900,000 บาท 
 

การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เชิงนวัตกรรมเพ่ือสร้างคุณค่าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น
ด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรมบนฐานเศรษฐกิจ 
BCG โดยเครือข่ายนักวิจัยมหาวิทยาลัย 

ส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ 

(วช.) 

90,000 

3 ผศ.ดร.อนันต์ แย้ม
เยื้อน 

ประสิทธิผลของการฝึกอบรมจิตลักษณะและ
ทักษะแบบบูรณการเพ่ือเสริมสร้างพฤติกรรม
การด ารงชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ส าหรับเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 

ส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ 

(วช.) 

1,100,000 

รวม 1,790,000 
 

3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้สนับสนุนงบประมาณส าหรับงานวิจัยผ่านคณะกรรมการหน่วย
จัดการงานวิจัย (RMU) ซึ่งทางหน่วยจัดการฯ ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินการวิจัยบริการ
วิชาการภายใต้แผนปฏิบัติการแผนงานปฏิบัติงานธุรกิจและงบประมาณรายจ่าย (2.1-3(1)) โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

     1. ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานของหน่วยจัดการงานวิจัยระดับคณะ เป็นเงินจ านวน 40,000 บาท 
     2. ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุใช้สอยตอบแทนและอ่ืน ๆ เป็นเงินจ านวน 10,000 บาท 

รวมเป็นเงิน 50,000 บาท (2.1-3(1)) 
 3. งบประมาณด าเนินงานโครงการ “การเขียนบทความ ต าราวิชาการและงานวิจัยอย่างไรให้ได้

ตีพิมพ์” ปกีารศึกษา 2564 จัดขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2565 จ านวน 27,000 บาท 2565 (2.1-2(2)) 
ทั้งนี้ได้มีการบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดินตามมหาวิทยาลัยส าหรับการขอทุนทั้งภายในและ

ภายนอกให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย  เรื่อง เกณฑ์การจ่ายเงินเกี่ยวกับงานวิจัย ลงวันที่ 24 มิถุนายน 
2558 (2.1-3(3)) 

นอกจากนั้นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยังได้มีการด าเนินงานเพ่ือส่งเสริมให้ คณาจารย์ได้
น าเสนอผลงานวิชาการและการตีพิมพ์ในวารสารผ่านช่องทางของเครือข่ายความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง  
ได้แก่  เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เครือข่ายสถาบันวิจัยศิลปะ
และวัฒนธรรมอีสาน มหาวิทยามหาสารคาม เครือข่ายส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏทั่วประเทศฯ (2.1-3(7)) 
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
2.1-3(1) แผนปฏิบัติการแผนงานปฏิบัติงานธุรกิจและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 
2.1-3(2) รายละเอียดกิจกรรม งบประมาณแผ่นดินและระยะเวลาในการด าเนินงานประจ าปี

งบประมาณ 2565 
2.1-3(3) ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง เกณฑ์การจ่ายเงินเกี่ยวกับงานวิจัย ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2558 
2.1-3(4) เว็บไซต์ขอทุนวิจัยภายนอกที่ http://www.nrms.go.th 
2.1-3(5) แผนปฏิบัติการ แผนงานปฏิบัติงานธุรกิจและงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 

2565 
2.1-3(6) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการจัดสรรทุนเพ่ือพัฒนา

บุคลากรภายใน พ.ศ. 2558 
2.1-3(7) MOU เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
 4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบหมายให้หน่วยจัดการงานวิจัยฯ จัดท าแผนปฏิบัติ
งานวิจัยเพ่ือสนับสนุนโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจ
ตลอดจนยกย่องบุคลากร และนักวิจัยที่มีการด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย ดังนี้ 

    1. แผนงานปฏิบัติงานธุรกิจและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. 2565 (2.1-4(1)) 
เพ่ือพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย รวมถึงหาพ้ืนที่ส าหรับการท าวิจัยของคณาจารย์ ซึ่งในปีการศึกษา 
2564 ได้มีการจัดโครงการ/กิจกรรม ได้แก่ 
                   1.1 คณะได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ ในระหว่าง
ปีงบประมาณ 2565 เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษามิถุนายน -
กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้บุคลากรสายวิชาการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ตลอดจน
ระเบียบข้อบังคับเกณฑ์หรือประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการเสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และให้มีผลงาน
ทางวิชาการตามเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ อีกทั้งตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์การ
วิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ และมีความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ และส่งเสริมให้บุคลากร
สายวิชาการ สามารถผลิตผลงานวิจัยเพื่อขอเลื่อนระดับต าแหน่งให้สูงขึ้นรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในคณะ
ถึงการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่กับการขับเคลื่อนงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กับสังคม (2.1-4(2)) 

     1.2 คณะได้จัดโครงการโครงการพัฒนาผลิตผลงานทางวิชาการ : อบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค
การเขียนเอกสารประกอบการสอน ต าราและวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือเป็นการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มิถุนายน-กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์เข้าสู่การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทั้งในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรองศาสตราจารย์ 
และเพ่ือให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และเป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาแห่งชาติ อีกทั้งตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์การวิจัยและพันธกิจ
สัมพันธ์ และมีความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัย และส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ สามารถผลิตผลงานวิจัย
เพ่ือขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น (2.1-4(3)) 
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     1.3 คณะได้จัดโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ “การเขียนบทความ ต าราวิชาการและงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์” ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 20 
เมษายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ ความสามารถทางวิชาการ และทักษะที่
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ของบุคลากร
สายวิชาการ (2.1-4(4)) 

     1.4 คณะจัดโครงการพัฒนาทักษะการสอนที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษ
ที่ 21 บุคลากรสายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ “กิจกรรม : Upskill & Reskill ส าหรับการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ ความสามารถ
ทางวิชาการ และทักษะที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน การเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยและ
พันธกิจสัมพันธ์ของบุคลากรสายวิชาการ (2.1-4(5)) 

   1.5 คณะได้เป็นสมาชิกเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ–วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้ร่วมกันจัดงาน การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ -วิจัยสายมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 2.1-2(8)) 
              1.6 โครงการจัดท าวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564 และ ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2564 เพ่ือส่งเสริมและ
สนับสนุนให้อาจารย์เขียนบทความวิจัยจากงานวิจัยที่ด าเนินการอยู่เพ่ือน าไปสู่การตีพิมพ์เผยแพร่ โดยมี
อาจารย์ที่เป็นนักวิจัยส่งบทความตีพิมพ์เผยแพร่วารสารทางวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(2.1-4(6)) 

 นอกจากนี้การสร้างขวัญและก าลังใจการยกย่องนักวิจัยที่มีผลงานการด าเนินงานวิจัย ดีเด่น 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้สร้างขวัญก าลังใจและยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ดีเด่น โดยมอบรางวัลในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในการประชุมบุคลากรสายวิชาการ 
ประจ าภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 ในวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้อง
ประชุมพวงแสด 720 (http://human.uru.ac.th/newhs/?p=13079) ทั้งนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมและเป็นการ
กระตุ้นให้กับคณาจารย์ให้มีผลงานทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น (2.1-4(7)) โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ - สกุล กิจกรรม 

1 อาจารย์ ดร.ภาณุรังษี เดือนโฮ้ง ดีเด่นด้านงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน 

2 อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง ดีเด่นด้านงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน 

3 อาจารย์มญชุดา สุพรจักร ดีเด่นด้านงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน 

4 อาจารย์จันทิมา ปกครอง ดีเด่นด้านงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน (สร้างสรรค์) 

5 อาจารย์จาตุรันต์ จริยารัตนกูล ดีเด่นด้านงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน (สร้างสรรค์) 

6 อาจารย์ประดิพันธ์ วิรามร ดีเด่นด้านงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน (สร้างสรรค์) 

7 อาจารย์ณัฐวุฒิ ขันโพธิ์น้อย ดีเด่นด้านงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน (สร้างสรรค์) 

8 ผศ.ดร.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม ดีเด่นด้านงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน (สร้างสรรค์) 
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9 ผศ.ดร.อนันต์ แย้มเยื้อน ดีเด่นด้านงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน 

10 อาจารย์ ดร. มณฑณ  ศรีสุข ดีเด่นด้านงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน 

11 อาจารย์โอปอล์  รังสิมันตุชาติ ดีเด่นด้านงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน 

12 อาจารย์ทิพาพร  โพธิ์ศรี ดีเด่นด้านงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน 

13 อาจารย์อภินันท์ ปานเพชร ดีเด่นด้านงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงาน 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
2.1-4(1) แผนงานปฏิบัติงานธุรกิจและงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 2.1-4(2) สรุปโครงงานวิจัยเพื่อสร้างชุมชนนวัตกรรมและเศรษฐกิจภูมิภาค 
 2.1-4(3) สรุปโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
 2.1-4(4) สรุปโครงการจัดท าวารสารวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราขภัฏ
อุตรดิตถ์ 

2.1-4(5)  กลไกการสนับสนุนให้บุคลากรได้พัฒนาสมรรถนะด้านการวิจัยคณะกรรมการหน่วยจัดการ
งานวิจัยฯ 

2.1-4(6) เว็บไซต์ ป้ายประชาสัมพันธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์บุคลากรทางการศึกษา 
2.1-4(7)  รายงานการประชุมบคุลากรสายวิชาการ ประจ าภาคเรียนที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2565 ใน

วันพุธท่ี 22 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมพวงแสด 720 คณะมนุษยศาสตร์ฯ 
2.1-2(8) เอกสารการประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายความร่วมมือวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์  
 

 5. มีการด าเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
     หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ภายใต้สถาบันวิจัย
และพัฒนา ท าหน้าที่เป็นหน่วยบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยซึ่งในการด าเนินการจัดท าระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยและสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศได้มีการลงนามสัญญา
ความร่วมมือในเครือข่ายต่าง ๆ มากมายเพ่ือให้เกิดผลงานทางด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ ได้แก่ บันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งคณะกรรมการจริยธรรมในมนุษย์ระดับภูมิภาค (Regional Research Ethics 
Committee: RREC), บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพ่ือพัฒนาสังคม 
ชุมชน ท้องถิ่น ระหว่างส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว
ประเทศ ยังผลให้เกิดการด าเนินการต่าง ๆ มายังระดับคณะ (2.1-5(1)) 

 ดังตัวอย่างโครงการในด้านความร่วมมือเพ่ือให้เกิดผลงานทางด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์กับ
เครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือ
เอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศในการปีการศึกษา 2564 มีอาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ดังนี้ 
 1. อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  รอดบุญส่ง ได้รับทุนสนับสนุนจาก ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่ง
เป็นทุนที่สนับสนุนให้อาจารย์และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในการร่วมกันท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือ
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แก้ปัญหาและความต้องการของชุมชนภายใต้ชื่อโครงการวิจัย การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน
เชิงนวัตกรรมเพ่ือสร้างคุณค่าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นด้วยภูมิปัญญาและนวัตกรรมบนฐานเศรษฐกิจ BCG โดย
เครือข่ายนักวิจัยมหาวิทยาลัย (2.1-5(3)) 

 2. อาจารย์ ดร.จันทิมา ปกครอง ได้รับการสนับสนุนทุนจากหน่วยงาน Talent Mobility ภายใต้
ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ซึ่งเป็นทุนที่สนับสนุน
ให้อาจารย์และหน่วยงานภาคเอกชนในการร่วมกันท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือแก้ปัญหาและความต้องการ
ให้กับภาคเอกชน ภายใต้ชื่อโครงการวิจัย การศึกษาวิจัยเชิงนโยบายการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการ
ทรัพยากรผู้มีศักยภาพ (Talent Resource Management) กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฎ (2.1-5(4)) 

 3. อาจารย์ ดร.จันทิมา ปกครอง ได้รับการสนับสนุนทุนจากส านักงานปลัดกระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมซึ่งเป็นทุนที่สนับสนุนให้อาจารย์และหน่วยงานภาคเอกชนในการ
ร่วมกันท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือแก้ปัญหาและความต้องการของผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์ (2.1-5(5)) 

 4. อาจารย์จาตุรันต์ จริยารัตนกูล ได้รับคัดเลือกผลงานให้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการศิลปกรรม
ช้างเผือก ครั้งที่ 10 ในเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (2.1-5(6)) 
และได้รับคัดเลือกให้ร่วมจัดแสดงศิลปะกรรม ปตท. ครั้งที่ 36 ในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 หอศิลป์ ณ บ้าน
เจ้าพระยากรุงเทพมหานคร (2.1-5(7))   

 5. อาจารย์จาตุรันต์ จริยารัตนกูล  อาจารย์ ดร.จันทิมา ปกครอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไสยเพ็ญ 
เฉิดเจิม  อาจารย์ณัฐวุฒิ ขันโพธิ์น้อย และอาจารย์ประดิพัทธ์ วิรามร  ได้เข้าร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ
ศิลปกรรมคณาจารย์ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในเครือมหาวิทยาลัยราชภัฏการแสดง
นิทรรศการอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 7  ปี 2565” ในวันที่  26 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565              
ณ หอศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2.1-5(8)) และผลจากการร่วมแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ 
อาจารย์จ านวน 3 ท่าน ได้น าผลงานยื่นขอจดลิขสิทธิ์ จ านวนทั้งสิ้น 4 ชิ้น ดังนี้ 

    5.1 อาจารย์ณัฐวุฒิ ขันโพธิ์น้อย ประดิพัทธ์ วิรามร  ยื่นจดลิขสิทธ์ผลงานภาพพิมพ์ ภายใต้ชื่อ
ผลงาน  I want to travel และ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2564 (2.1-5(9))   
     5.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม ยื่นจดลิขสิทธ์ผลงานประติมากรรมนูนต่ า ภายใต้
ชื่อ The last Family in 2018  และ ผลงาน My Emotion เมื่อวันที่ 16 ก.ย. 2564 (2.1-5(11))   

6. อาจารย์จาตุรันต์ จริยารัตนกูล  อาจารย์ ดร.จันทิมา ปกครอง  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไสยเพ็ญ 
เฉิดเจิม  อาจารย์ณัฐวุฒิ ขันโพธิ์น้อย และอาจารย์ประดิพัทธ์ วิรามร  ได้เข้าร่วมแสดงผลงานนิทรรศการ
ศิลปกรรมคณาจารย์ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในเครือมหาวิทยาลัยราชภัฏการแสดง
นิทรรศการอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 7  ปี 2565” ในวันที่  26 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565              
ณ หอศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2.1-5(8)) และผลจากการร่วมแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ 
อาจารย์จ านวน 3 ท่าน ได้น าผลงานยื่นขอจดลิขสิทธิ์ จ านวนทั้งสิ้น 4 ชิ้น ดังนี้  

   6.1 อาจารย์ณัฐวุฒิ ขันโพธิ์น้อย ประดิพัทธ์ วิรามร  ยื่นจดลิขสิทธ์ผลงานภาพพิมพ์ ภายใต้ชื่อ
ผลงาน  I want to travel และ เมื่อวันที่ 16 ธ.ค. 2564 (2.1-5(9))   
    6.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม ยื่นจดลิขสิทธ์ผลงานประติมากรรมนูนต่ า ภายใต้ชื่อ 
The last Family in 2018  และ ผลงาน My Emotion เมือ่วันที่ 16 ก.ย. 2564 (2.1-5(11)) 
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
2.1-5(1) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาระบบวิจัยสู่ความเป็นเลิศเพ่ือพัฒนาสังคม ชุมชน 

ท้องถิ่น ระหว่างส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  
2.1-5(2) สัญญารับทุนสนับสนุนจาก ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.)อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง 
2.1-5(3) สัญญาทุนสนับสนุนจากหน่วยงาน Talent Mobility ภายใต้ส านักงานสภานโยบายการ

อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) 
2.1-5(4) สัญญาทุนสนับสนุนจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรมซึ่งเป็นทุนที่สนับสนุนให้อาจารย์และหน่วยงานภาคเอกชนในการร่วมกันท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2.1-5(5) สูจิบัตรร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ     

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 
2.1-5(6) สูจิบัตรร่วมแสดงนิทรรศการศิลปกรรมปตท. ครั้งที่ 36 ตุลาคม พ.ศ. 2564 หอศิลป์ ณ บ้าน

เจ้าพระยากรุงเทพมหานคร   
2.1-5(7) สูจิบัตรแสดงผลงานนิทรรศการศิลปกรรมคณาจารย์ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 

ในเครือมหาวิทยาลัยราชภัฏการแสดงนิทรรศการอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 7  ปี 2565” ในวันที่ 26 
พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2565  ณ หอศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

2.1-5(8) ส าเนาเอกสารการจดลิขสิทธ์ผลงานภาพพิมพ์ ภายใต้ชื่อผลงาน  I want to travel 
 2.1-5(9) ส าเนาเอกสารการจดลิขสิทธ์ผลงานประติมากรรมนูนต่ า ภายใต้ชื่อ The last Family in 
2018  และ ผลงาน My Emotion 
 
 6. มีระบบและกลไกการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาผู้เรียนหรือชุมชนและด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบและกลไกการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชนและด าเนินการตามระบบที่ก าหนดโดยหน่วยจัดการ
งานวิจัยได้จัดท าระบบบูรณาการงานวิจัยกับงานพันธกิจสัมพันธ์ไว้ด้วยกัน ดังในคู่มือหน่วยจัดการงานวิจัย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2.1-6(1) ดังนี้ 
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โจทย์วิจัย/โครงการบริการวิชาการ 

วิเคราะห์ศักยภาพพื้นที่แบบมีส่วนร่วม 

คณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัย 

กรอบประเด็นปัญหา/   
โจทย์วิจัย 

โครงการ
บริการ
วิชาการ
ภายนอก 

ระบบพัฒนา
โจทย์วิจัย 

บูรณาการกับการเรียนการสอน 

ชุดโครงการงานวิจัยเชิงพ้ืนที่/โครงการ
บริการวิชาการ 

ระบบและกลไกบริหารจัดการงานวิจัย 

บทความวิจัย/
บทความวิจัยรับใช้

สังคม 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเครือข่าย
ในพื้นที่ 

แผนภูมิแสดงขั้นตอนและระบบกลไกการบริหารจัดการงานวิจัย 
 

โครงการวิจัยภายใน/
ภายนอก 
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การด าเนินการตามระบบและกลไก  
 1. คณะมีการชี้แจงท าความเข้าใจและแนวทางในการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรม
ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชนกับท่ีประชุมคณะกรรมบริหารของคณะ 
 2. หน่วยจัดการงานวิจัยและงานพันธกิจสัมพันธ์จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือค้นหาศักยภาพของพ้ืนที่
และโจทย์วิจัยเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ 
 3. คณะและหน่วยจัดการงานวิจัยและงานพันธกิจสัมพันธ์ร่วมกันจัดท ากรอบประเด็นโจทย์วิจัยเพ่ือ
การพัฒนาในพื้นที ่
 4. บุคลากรในคณะน าประเด็นโจทย์วิจัยเพ่ือการพัฒนาในพ้ืนที่เขียนข้อเสนอโครงการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์เพ่ือขอสนับสนุนทุนจากแหล่งงบประมาณต่าง ๆ โดยเน้นการเขียนข้อเสนอแบบบูรณาการการเรียน
การสอนและพันธกิจสัมพันธ์บนหลักการพ้ืนฐาน 4 ประการ ได้แก่  

   1) ร่วมคิดร่วมท าแบบหุ้นส่วน  
   2) เกิดประโยชน์ร่วมกันแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย  
   3) มีการใช้ความรู้และเกิดดารเรียนรู้ร่วมกันและ  
   4) เกิดผลกระทบต่อสังคมที่ประเมินได้ 

 5. คณะและหน่วยจัดการงานวิจัยและงานพันธกิจสัมพันธ์ร่วมกันจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือคืน
ข้อมูลผลการด าเนินงานวิจัยและโครงการในพ้ืนที่ เพ่ือการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและ
การพัฒนาต่อยอดงานวิจัยและโครงการในปีถัดไป  

    นอกจากนี้ทางคณะและมหาวิทยาลัยยังได้ก าหนดให้มีการบูรณาการงานวิจัย งานบริการวิชาการ
ร่วมกับการเรียนการสอน ซึ่งจากการติดตามผลจากการด าเนินงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่ได้ผ่าน
การบูรณาการในงบประมาณในปี พ.ศ. 2564 พบว่าได้มีผลงานนวัตกรรมทั้งของอาจารย์และนักศึกษา (ที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกสหกิจศึกษาที่มีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา) ไปใช้
ประโยชน์ในพื้นท่ี (Social Impact) จากผลงานวิจัยของอาจารย์จ านวน 14 ผลงาน (2.1-6(2)) ดังนี้  

 

ที ่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม

ทั้งหมด 
การน าไปใช้ประโยชน์ต่อ

ชุมชน  
ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

1 ผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (ได้รับทุน
จากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย) ของอาจารย์ ดร.จันทิมา 
ปกครอง 

เป็นต้นแบบในการผลิต
ผลิตภัณฑ์สู่การจ าหน่าย
สินคา้ของกลุ่มชุมชน  

 -กระเป๋าผ้ารักษ์โลก ต.หาด
สองแคว อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์   
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าห่ม
นวม ต.แสนตอ อ.ท่าปลา   
จ.อุตรดิตถ์   
 

2 ผลงานนวัตกรรมรายวิชาสหกิจศึกษา “การ
พัฒนาระบบการร้องเรียนร้องทุกข์ผ่าน 
Application LINE ของศูนย์ด ารงธรรม” 
นักศึกษาโดย นางสาวนาตาลี กัลยาณมิตร และที่
ปรึกษาได้แก่ ผศ.ดร.ยุพิน เถื่อนศรี, อาจารย์ ดร. 
จุฬา ม่วงกล่ า และอาจารย์มญชุดา  สุพรจักร   
 
 

ศูนย์ด ารงธรรม            
จ.อุตรดิตถ์ น า 
Application LINE ที่ได้
จากการพัฒนาไปใช้
ประโยชน์จริง 

ส านักงานจังหวัดอุตรดิตถ์
กลุ่มงานศูนย์ด ารงธรรม     
จ.อุตรดิตถ์ 
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ที ่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม

ทั้งหมด 
การน าไปใช้ประโยชน์ต่อ

ชุมชน  
ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

3 ผลงานนวัตกรรมในรายวิชาสหกิจศึกษา คูม่ือน า
เที่ยวฉบับพกพา "เส้นทางเมืองเก่านครแพร่" โดย
นางสาวขนิษฐ์สุดา อินองการ และจิรัจฌา ยองใย 
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ทิพาพร โพธิ์ศรี และ
อาจารย์โอปอล์  รังสิมันตุชาต (2565) 

ชุมชนได้น าคู่มือน าเที่ยว
ฉบับพกพา "เส้นทางเมือง
เก่านครแพร่" ไปใช้เป็น
ข้อมูลส าหรับนักท่องเที่ยว  

พิพิธภัณฑ์เมือง “คุ้มเจ้า
หลวง” จ.แพร่ 

4 ผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา
สหกิจศึกษา “การเพ่ิมศักยภาพทางภาษาอังกฤษ
ด้วยกิจกรรมโครงงาน Improving English 
Language Skills through Projects” โดยมี
อาจารย์ทิพย์วรรณ จันทร์ศรีงาม เป็นที่ปรึกษา 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุตรดิตถ ์ได้น าโครงงานไป
ใช้ในการจัดการเรียนการ

สอนให้กับนักเรียน 
 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 

5 ผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา
สหกิจศึกษา “การพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพจัด
งานพิธี One Stop Services บ้านบางนาเหนือ” 
โดยมีอาจารย์ ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง เป็นที่
ปรึกษา 

องค์การบริหารส่วน      
ต.คอรุม อ.พิชัย           
จ.อุตรดิตถ ์ได้น า   

นวัตกรรรมไปใช้ในการ
บริหารงาน 

องค์การบริหารส่วน ต.คอรุม 
อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ 

6 ผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชา
สหกิจศึกษา “หนังสือออนไลน์ Reply me” โดย
มีอาจารย์สมศรี คะสัน และ อาจารย์ ดร.       
พุทธินันทน์ บุญเรือง เป็นที่ปรึกษา  

ชุมชนได้น าหนังสือ
ออนไลน์ Reply me ไปใช้
ประโยชน์ส าหรับบริการ

ประชาชน 

ที่ว่าการอ าเภอลับแล         
จ.อุตรดิตถ์ 

7 ผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาที่เรียนวิชาสหกิจ
ศึกษา “คู่มือผู้น าขับเคลื่อนการครอบครองที่ดิน
ท ากิน อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน” โดยมี ผศ.ดร.
ภีรวัฒน์  นนทะโชติ ผศ.เอกฤทัย ฉัตรชัยเดช และ
อาจารย์วิทยา สุขสา เป็นที่ปรึกษา  

มูลนิธิฮักเมืองน่านได้น า
“คู่มือผู้น าขับเคลื่อนการ
ครอบครองที่ดินท ากิน 

อ าเภอสันติสุข        
จังหวัดน่าน ไปใช้ในชุมชน 

มูลนิธิฮักเมืองน่าน จ.น่าน 

8 ผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาที่เรียนวิชาสหกิจ
ศึกษา “การถอดบทเรียนและแนวทางการพัฒนา
ไปสู่การสร้างนวัตกรรมในชุมชนบ้านบุ่งวังงิ้ว หมู่
ที่ 1 ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์” 
โดยมีอาจารย์ ดร.ชลธิดา อุเทศนันท์ และอาจารย์
วรรณี  ทองระย้า เป็นที่ปรึกษา 

ชุมชนได้น าผลงาน
นวัตกรรมวิชาสหกิจศึกษา

ไปใช้ประโยชน์ 

เทศบาลต าบลป่าเซ่า         
อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

9 ผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาที่เรียนวิชาสหกิจ
ศึกษา  การจัดท าแอปพลิเคชั่นในการจองห้อง
ประชุมส านักงานจังหวัดสุโขทัย โดยมี ผศ.ดร.
ยุพิน เถื่อนศรี อาจารย์ ดร.จุฬา ม่วงกล่ า และ
อาจารย์มญชุดา สุพรจักร เป็นที่ปรึกษา  
 

ส านักงานจังหวัดสุโขทัยได้
น าผลงานนวัตกรรมไปใช้

ประโยชน์ในชุมชน  

ส านักงานจังหวัดสุโขทัย 
จ.สุโขทัย 
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ที ่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม

ทั้งหมด 
การน าไปใช้ประโยชน์ต่อ

ชุมชน  
ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

10 ผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาที่เรียนวิชาสหกิจ
ศึกษา “การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
กระเป๋าอเนกประสงค์จากผ้าทอย้อมสีธรรมชาติ
วังผาชัน” โดยมีอาจารย์ อภินันท์ ปานเพชร, 
อาจารย์วรวุฒิ ทาแก้ว, อาจารย์พิทักษ ์เรืองรัศมี 
และอาจารย์ปิยะนุช ไสยกิจ เป็นที่ปรึกษา 

ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดอุตรดิตถ์ ได้น าผล
การออกแบบไปใช้เป็น

ต้นแบบในการท า
ผลิตภัณฑ์ในชุมชน  

ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดอุตรดิตถ์  

11 ผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาที่เรียนวิชาสหกิจ
ศึกษา “การออกแบบภาพประกอบสร้างสรรค์บน
ผ้าคลุมไหล่กาดข่วงเมืองน่าน” โดยมีอาจารย์
อภินันท์ ปานเพชร, อาจารย์วรวุฒิ ทาแก้ว, 
อาจารย์พิทักษ ์เรืองรัศมี และอาจารย์ปิยะนุช 
ไสยกจิ เป็นที่ปรึกษา   

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดทรัพย์
มงคล 99 จังหวัดน่าน ได้
น าผลงานการออกแบบไป

ใช้ในการผลิตสินค้า
ต้นแบบ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดทรัพย์มงคล 
99 จ.น่าน 

12 ผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาที่เรียนวิชาสหกิจ
ศึกษา การออกแบบภาพประกอบหนังสืออ่าน
เสริมสร้างประสบการณ์ “ครูขวัญศิษย์”รางวัลครู
เจ้าฟ้ามหาจักรี ปี 2564 เรื่อง “พระร่วงพระลือ” 
วีรบุรุษสุโขทัย ในต านาน โดยมีอาจารย์อภินันท์ 
ปานเพชร, อาจารย์วรวุฒิ ทาแก้ว, อาจารย์พิทักษ์ 
เรืองรัศม ีและอาจารย์ปิยะนุช ไสยกจิ เป็นที่
ปรึกษา   

โรงเรียนไกรในวิทยาคม
รัชมังคลาภิเษกได้น า

หนังสือไปใช้เป็นหนังสือ
อ่านประกอบในโรงเรียน 

โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมัง
คลาภิเษก  จ.สุโขทัย 

13 ผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาที่เรียนวิชาสหกิจ
ศึกษา “ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยร่วมสมัยปักลายบัว” 
โดยมีอาจารย์ ดร. จันทิมา ปกครอง เป็นที่ปรึกษา  

ร้านนิลุบลกระเป๋า
ผ้าควิลท์ได้น าผลงานไปใช้
เป็นต้นแบบในการผลิต

สินค้า 

ร้านนิลุบลกระเป๋าผ้าควิลท์ 

14 ผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาที่เรียนวิชาสหกิจ
ศึกษา “การจัดท าคู่มือเพ่ือการพัฒนาการเป็น
ส่วนหนึ่งของสังคมและการอยู่ร่วมกับ ผู้อ่ืน
ส าหรับเด็กวัย 2-5 ขวบ (5 ข้อสอนลูก)” โดยมี
อาจารย์สมศรี คะสัน อาจารย์ ดร.นิชภา โมราถบ 
และอาจารย์เยาวเรศ แตงจวง เป็นที่ปรึกษา  
 

หน่วยงานได้น าคู่มือไปใช้
ในการจัดการเรียนการ

สอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เทศบาลต าบลงิ้วงาม 

ส านักงานเทศบาลต าบลงิ้ว
งาม อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
2.1-6(1) คู่มือหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2.1-6(2) รายงานผลจากหน่วยงานศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างาน 
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 7. มีระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด 

    มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ โดยได้มีระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ.2552 (2.1-7(1)) 
ว่าด้วยการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา จัดตั้งคณะกรรมการที่มีอธิการบดีเป็นประธาน และคณะกรรมการซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ทรงคุณวุฒิในด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญา (2.1-7(2)) มีการจัดตั้งหน่วย
จัดการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (2.1-7(3)) ซึ่งเป็นหน่วยงานในการรับผิดชอบดูแล 
บริหารจัดการด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เพ่ือสร้างกลไกในการขับเคลื่อน     
พันธกิจของมหาวิทยาลัย  โดยการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน เพ่ือร่วมพัฒนา
ท้องถิ่นรวมไปถึงการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้ของประเทศ ซึ่งด าเนินการโดยบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่
ได้รับใบอนุญาตเป็นตัวแทนสิทธิบัตร จากกรมทรัพย์สินทางปัญญา (2.1-7(4)) โดยจะท าหน้าที่ด าเนินการ
ให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา การท าแผนที่สิทธิบัตร การยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา
ประเภทต่าง ๆ เช่น การยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร การเผยแพร่งานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพออกสู่
เชิงพาณิชย์การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดไปจนถึงการใช้ประโยชน์และการจัดสรร
ผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับอนุมัติแล้ว และประสานงานการให้บริการด้านการจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาและการจัดการเทคโนโลยีแก่หน่วยงาน บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ และสถาบันการศึกษาอ่ืนที่เข้าร่วมเป็นเครือข่าย ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน รวมไปถึง
ผู้ประกอบการ และให้บริการสืบค้นฐานข้อมูลด้านทรัพย์สินทางปัญญา การท าแผนที่สิทธิ บัตร การยื่นจด
ทรัพย์สินทางปัญญาประเภทต่าง ๆ เช่น การยื่นจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร การเผยแพร่งานวิจัยของ
มหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพออกสู่เชิงพาณิชย์ การถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ตลอดไปจนถึงการ
ใช้ประโยชน์และการจัดสรรผลประโยชน์ที่เกิดจากทรัพย์สินทางปัญญาที่ได้รับอนุมัติแล้ว นอกจากนี้ยังมีการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรโดยการส่งไปฝึกปฏิบัติ (On the Job Training) ในสถาบันการศึกษาที่มีความ
เชี่ยวชาญด้านการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้ท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการกับส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2.1-7(5)) ในการส่งบุคลากรให้เรียนรู้การปฏิบัติงานจริง เข้าร่วมการสัมภาษณ์อาจารย์ 
นักวิจัย การเจรจาต่อรองตลอดจนการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา 
เช่น การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา การจัดท าสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิสัมมนาและอบรมที่เป็นประโยชน์
ต่อการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และเปิดโอกาสให้บุคลากรที่รับผิดชอบดูแลเข้าร่วมทั้งภาคทฤษฎี
และปฏิบัติ เช่น หลักสูตรการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาเชิงพาณิชย์ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินทาง
ปัญญา การเจรจาต่อรอง Patent Search, Patent Landscape, Patent Mapping, Business Model และ
การอนุญาตให้ใช้สิทธิ เป็นต้น รวมทั้งสนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายหน่วยจัดการ
ทรัพย์สินทางปัญญาต่าง ๆ เพ่ือกลับมาพัฒนางานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้ให้ความส าคัญต่อการท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกรวมทั้งภาคเอกชนเสมอมาในการสนับสนุนการด าเนินงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา โดยที่ความ
ร่วมมือดังกล่าวอาจอยู่ในรูปของการท าวิจัยในลักษณะของ Contract Research และ Co-Research การ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่เป็นผลจากการท าวิจัยของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ การ
พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถของเอกชนในการท าวิจัยโดยผ่านการให้บริการด้านการให้ค าปรึกษา 
แก้ไขปัญหา การฝึกอบรม สัมมนา และการพัฒนาบุคลากร เป็นต้น โดยมีหน่วยงานทั้งในระดับคณะ และศูนย์ 
/ส านักในมหาวิทยาลัย เช่น อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Talent Mobility 
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และหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ที่เป็นหน่วยงานหลักในการด าเนินการดังกล่าว โดยมหาวิทยาลัยให้ความ
ช่วยเหลือสนับสนุนภาคเอกชนในการให้ค าปรึกษาแนะน าการน าผลงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์
ในเชิงพาณิชย์ และการท าวิจัยร่วมกับภาคเอกชน การบริหารจัดการโครงการต่าง  ๆ และการให้งบสนับสนุน
การด าเนินการเพ่ือเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถของผู้ประกอบการซึ่งมหาวิทยาลัยยังมีข้อตกลงความ
ร่วมมือร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในพ้ืนที่ เช่น หอการค้าจังหวัด สภาอุตสาหกรรมจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด 
ชมรมและกลุ่มผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนาศักยภาพของภาคเอกชน/อุตสาหกรรมให้มี
ความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบและกลไกเพ่ือช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ตามคู่มือบริหารงานวิจัยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ซึ่งได้
ด าเนินการตามระบบกลไกของมหาวิทยาลัย (2.1-7(6)) โดยคณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัยและงาน
บริการวิชาการเป็น ผู้พิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัยก่อนที่จะจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยไปยังแหล่งทุนต่าง ๆ 
(2.1-7(7)) ทั้งนี้การคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ได้ยึดตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ว่าด้วยการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2552 เพ่ือเป็นระบบและกลไกในการช่วยคุ้มครองสิทธ์
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์  ดังนี้ 

- กรณีเป็นทุนภายในหรือทุนงบประมาณแผ่นดินมหาวิทยาลัยจะมีคณะกรรมการบริหารงานวิจัย
พิจารณาข้อเสนอเพ่ือจัดสรรทุนวิจัย 

- กรณีการท างานวิจัยเสร็จสิ้นหน่วยจัดการงานวิจัยจะท าการพิจารณางานวิจัยที่มีประสิทธิภาพที่
สามารถน าไปต่อยอดเป็นนวัตกรรมและท าเรื่องขอจดทรัพย์สินทางปัญญา เช่น สิทธิบัตร หรืออนุสิทธิบัตร  
เป็นต้น โดยการด าเนินการต่าง ๆ หน่วยจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการจะด าเนินการร่วมกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในมหาวิทยาลัยฯ ในการยื่นเอกสารขอจดทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป (2.1-7(1)) 

 ในปีการศึกษา 2564 คณะได้ด าเนินการตามระบบและกลไกดังกล่าว และทบทวนกระบวนการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ พิจารณาถึงการจัดโครงการเพ่ือส่งเสริมการ
คุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้คณะได้มีการพัฒนาระบบกลไกเพ่ือการ
คุ้มครองสิทธิ์งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพ่ือการสนับสนุนการเจรจาต่อรอง ท าข้อตกลงให้แก่อาจารย์ นักวิจัย
และมหาวิทยาลัยในการเจรจาเชิงธุรกิจ หรือการซื้อขายผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ โดยการให้อาจารย์ที่
ประสงค์จะด าเนินการแจ้งเรื่องการคุ้มครองสิทธิ์ บริการค าปรึกษาและจัดเตรียมเอกสารเบื้องต้น แนะน าสู่
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยในการคุ้มครองสิทธิ์ต่อไป นอกจากนั้นคณะได้ส่งให้อาจารย์ได้เข้าร่วมอบรมเรื่อง
การยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา 2.1-7(8) โดยมีอาจารย์ในคณะได้ด าเนินการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา 
หลังด าเนินโครงการวิจัย จ านวน 4 ผลงาน ดังตาราง 2.1-7(9) และเพ่ือให้เกิดผลงานเพ่ิมมากขึ้นคณะจึงได้ตั้ง
แผนงบประมาณและการสนับสนุนด้านการวิจัยของการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในปีงบประมาณถัดไป 

 

ที ่
 

ชื่อ – สกุลผู้จด 
 

ชื่อผลงาน 
 

ประเภทการจด 

1 ณัฐวุฒิ ขันโพธิ์น้อย และประดิพัทธ์ วิรามร   I want to travel ลิขสิทธ์ 
2 ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม The last Family in 2018 ลิขสิทธ์ 
3 ไสยเพ็ญ เฉิดเจิม My Emotion ลิขสิทธ์ 
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
2.1-7(1) ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 

2552 
2.1-7(2) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สินทาง

ปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
2.1-7(3) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง การจัดตั้งส านักงานหน่วยจัดการทรัพย์สินทาง

ปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
2.1-7(4) ใบอนุญาตให้ขึ้นทะเบียนเป็นตัวแทนสิทธิบัตร 
2.1-7(5) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ โครงการพ่ีเลี้ยง (Mentoring Program) หน่วย

จัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) 
2.1-7(6) คู่มือหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปี 

2558-2563 ว่าด้วยระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา 
2.1-7(7) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์  คณะมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตร์ 
2.1-7(8) รายงานสรุปผลการอบรมเรื่องการยื่นขอจดทรัพย์สินทางปัญญา 
2.1-7(9) เอกสารการยื่นขอจดลิขสิทธิ์ 

 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

5  ข้อ  5  ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ปีงบประมาณ 2564)  
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 
 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 
 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์     
จากภายในและภายนอก  

2,997,775 บาท 

จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด  
(ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  

83 คน 

จ านวนนักวิจัยประจ าทั้งหมด  
(ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  

- 

รวมจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด                    
(ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  

83 คน 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อคน  36,117.77 บาท 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

25,000 

คะแนนที่ได้  5 คะแนน 
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ข้อมูลประกอบ (ปีงบประมาณ 2565 : 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65) 
 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน  
 

ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย 
แหล่ง

งบประมาณ 
จ านวน 
(บาท) 

1 อาจารย์กฤษฎา ตัสมา การส ารวจคัมภี ร์ ใบลานเ พ่ือกา ร
อนุ รั กษ์ ใ นอ า เภอลั บแล  จั งหวั ด
อุตรดิตถ ์

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 

39,050 

2 อาจารย์ ดร.วัชระ แตงเทศ ดนตรีบรรเลงส าหรับนาฏกรรมพ้ืนถิ่น
ในประเทศไทย 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 

93,165 

3 อาจารย์ ดร.ส าเริง ถึงคุณ คว า ม ส าม า ร ถ ใน ก า ร เ น้ น เ สี ย ง
ภ าษ า อั ง กฤษ ของ นั กศึ กษ า เ อ ก
ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ์

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 

65,420 

4 อาจารย์จาตุรันต์ จริยารัตนกูล กระบวนการสร้างพ้ืนผิวในงานศิลปะ
สื่อผสมจากวัสดุในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริม
กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 

63,000 

5 อาจารย์ปฐมพงษ์ ธรรมลังกา การวิ เคราะห์และเรียบเรียงเสียง
ประสานบทเพลงร่วมสมัย ส าหรับวง
ดุริยางค์เครื่องลม มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 

49,440 

6 ผศ.ดร.อนันต์ แย้มเยื้อน ปัจจัยเชิงเหตุแบบบูรณาการทางจิต
ลักษณะ สถานการณ์ และการส่งเสริม
พฤติกรรมการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 ของเยาวชนในเขต
ภาคเหนือ 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 

283,500 

7 ผศ.ดร.ภีรวัฒน ์นนทะโชติ ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนนโยบายการ
จัดสวัสดิการสังคมส าหรับผู้สูงอายุ
กลุ่ มชาติ พันธุ์ บน พ้ืน พ้ืนที่ สู ง เ พ่ื อ
เสริมสร้างความเท่าเทียม ความเสมอ
ภาค และความเป็นธรรมทางสังคม
ภายใต้วิถีชีวิตใหม่ โดยการมีส่วนร่วม
แบบพหุภาคีในเขตพ้ืนที่อ าเภอเฉลิม
พระเกียรติ จังหวัดน่าน 
 

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 

283,500 



115 
 

 

ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย 
แหล่ง

งบประมาณ 
จ านวน 
(บาท) 

8 อาจารย์ ดร.เกวลี รังษีสุทธาภรณ์ ก า ร พั ฒ น า ร ะ บ บ ง า น วิ จั ย เ พ่ื อ
ขับ เคลื่ อนกระบวนการพิจารณา
รับรองโครงการวิจัยที่ยื่นขอจริยธรรม
การวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ ์

มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 

330,700 

รวม 1,207,775 
 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก 
 

ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย 
แหล่ง

งบประมาณ 
จ านวน 
(บาท) 

1 อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง 
(80%) 
อาจารย์มญชุดา สุพรจักร (20%) 

โครงการย่อย การเสริมศักยภาพชุมชน
เพ่ือการจัดการป่าชุมชนบนฐานภูมิ
ปัญญาและความร่วมมือในการพัฒนา
ระบบชิงดีชิงได้  ภายใต้ชุดโครงการ
นวัตกรรมระบบการจัดการไฟป่าชุมชน 
ชิงดีได้ดีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพเศรษฐกิจป่า
ชุมชนบนฐานการร่วมอนุรักษ์อย่าง
ยั่งยืน 

หน่วยบริหาร
และจัดการ
ทุนด้านการ
พัฒนาระดับ
พ้ืนที่ (บพท.) 

600,000 

2 อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง 
(10%) จาก 900,000 บาท 
 

การยกระดับศักยภาพการท่องเที่ยว
โดยชุมชนเชิงนวัตกรรมเ พ่ือสร้ าง
คุณค่าอัตลักษณ์พ้ืนถิ่นด้วยภูมิปัญญา 
และนวัตกรรมบนฐานเศรษฐกิจ BCG
โดยเครือข่ายนักวิจัยมหาวิทยาลัย 

ส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ 

(วช.) 

90,000 

3 ผศ.ดร.อนันต์ แย้มเยื้อน ประสิทธิ ผลของการฝึ กอบรมจิ ต
ลักษณะและทักษะแบบบูรณการเพ่ือ
เสริมสร้างพฤติกรรมการด ารงชีพตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงส าหรับ
เยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21 

ส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ 

(วช.) 

1,100,000 

รวม 1,790,000 
 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

25,000 บาท/คน 36,117.77 บาท/คน บรรลุ 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย (ผลงาน ปีปฏิทิน, จ านวนอาจารย ์ปีการศึกษา) 

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 

 
 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 
 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
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ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน 
ผลการด าเนินงาน 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ปีปฏิทิน (1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564) 

20.2 

จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 
ปีการศึกษา  

85 คน 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

(20.2/85)*100 = ร้อยละ 23.76 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให้เป็นคะแนน
เต็ม 5 

20 

เทียบคะแนน 5 คะแนน  (23.76/20)*5 = 5.94  คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 5 คะแนน 
 
ข้อมูลประกอบ 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ที ่
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ปีปฏิทิน (1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564) 

ค่าน้ าหนัก 

1 ภีรวัฒน์ นนทะโชติ. (2564). การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคกหนองนาโมเดล" 
ในเขตพ้ืนที่อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย. วารสารพัฒนาสังคม, 23 (2), 
132-165. 

0.60 

2 ภีรวัฒน์ นนทะโชติ, อนันต์ แย้มเยื้อน, สุวลักษณ์ อ้วนสะอาด, และธีระภัทร 
เอกผาชัยสวัสดิ์. (2564). การวิจัยเพื่อพัฒนาและประเมินเครื่องมือวัด
พฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของเยาวชนในชุมชน. วารสารราชภัฎเพชรบูรณ์
สาร, 23 (2), 107-114. 

0.60 

3 พุทธินันทน์ บุญเรือง. (2564). รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มที่เอ้ือต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นที่สูงสู่การสร้างความสมดุลระหว่างเป้าหมาย
ทางเศรษฐกิจกับการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม
ของกลุ่มชาติพันธุ์ในพ้ืนที่จังหวัดน่าน. วารสารบัณฑิตศึกษาปริทรรศน์, 7(2), 
243-258. 

0.60 

4 วราภรณ์ อัศวลาภสกุล. (2021).  ระเบียบการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนมี 
ส่วนร่วมอย่างยั่งยืน อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์. Journal of Social 
Academic, 14 (2) 

0.60 

5 นิรมล สุวรรณกาศ. (2564). มองเชิง: ภูมิปัญญาบ้านป่าไคร้ ต าบลริม 
อ าเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน. มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อุตรดิตถ์ : 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. หน้า 137-152 

0.60 
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ที ่
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ปีปฏิทิน (1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564) 

ค่าน้ าหนัก 

6 มณฑณ ศรีสุข และชาริสร์ เสนาป่า. (2564). การศึกษากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ อ่างเก็บน้ าห้วยน้ า 
รี อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือ 
เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนและพ้ืนที่เชื่อมโยง. มนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ อุตรดิตถ์ : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์. การประชุมวิชาการ 
เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ-วิจัย สายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ครั้ง ที่ 14. หน้า 265-278 
 

0.2 

7 สุดารัตน์ รอดบุญส่ง, ชลธิดา อุเทศนันท์, จันทิมา ปกครอง, มญชุดา สุพร
จักร และ ธีรราช ทองหลาง. (2564). กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
แบบมีส่วนร่วมของชุมชน ต าบลสองคอน อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์. 
ในการประชุมวิชาการและการน าเสนองานระดับชาติ Engagement 
Thailand ครั้งที่7 (หน้า 280-287). กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุร
นารี. 
 

0.2 

8 ทิพาพร โพธิ์ศรี, โอปอลล์ รังสิมันตุชาต, ณัฐวุฒิ ขันโพธิ์น้อย, ประดิพัทธ์ 
วิรามร, ชลธิดา อุเทศนันท์ และ สุดารัตน์ รอดบุญส่ง. (2564). การ
ท่องเที่ยวชุมชนการพัฒนาองค์ประกอบการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวด้วย
เทคโนโลยีสารสนเทศ : กรณีศึกษา ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัด
อุตรดิตถ์. ในการประชุมวิชาการและการน าเสนองานระดับชาติ 
Engagement Thailand ครั้งที่7 (หน้า 273-279). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี. 

0.2 

9 สุทธิพงศ์ ศรีชุมพล, ทิพาพร โพธิ์ศรี และ สุดารัตน์ รอดบุญส่ง. (2564). 
ต้นแบบกิจกรรมการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งต าบลหนึ่งมหาวิทยาลัยในพื้นที่
จังหวัดอุตรดิตถ์: กรณีศึกษาต าบลไผ่ล้อม อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์. ใน
การประชุมวิชาการและการน าเสนองานระดับชาติ Engagement 
Thailand ครั้งที่7 (หน้า 25-32). กรุงเทพฯ:มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี. 

0.2 

10 จุฬา ม่วงกล้ า มญชุดา สุพรจักร สาวิณี รอดสิน และอุทัย ละชั่ว. (2564). 
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐสู่วิถีปฏิบัติเพื่อการพัฒนาระบบบริหารจัดการ
รัฐบาลดิจิทัล. วารสารวชิาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์, 8(1), 1-14. 

0.6 

11 นาตาลี กัลยาณมิตร สมพร อุปนันท์ และจุฬา ม่วงกล้ า. (2564). การศึกษา 
ปัญหาและแนวทางพัฒนาการเรียนการสอนออนไลน์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในช่วงการเกิดโรคระบาด Covid-19. ใน การ
ประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 4 
ประจ าปี พ.ศ. 2564ชัยภูมิ : มหาวิทยาลัยราชภัฎชัยภูมิ. 
 

0.2 
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ค่าน้ าหนัก 

12 สุพัตตรา ตันติจริยาพันธ์. (2564). การน าแนวคิดการประเมินผลลัพธ์ทาง
สังคม(Social Impact Assessment: SIA) เพ่ือวัดผลส าเร็จของโครงการ
สาธารณะเชิงพ้ืนที่. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 13 ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 (หน้า.1906-1916). นครปฐม : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม. 

0.2 

13 รัตนาภรณ์ สวยกลาง (2564). การสร้างความหมายสัญญะในบทเพลงลูกทุ่ง 
นักร้องหญิง. วารสารรัตนปัญญา. ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน
2564).หน้า 50 - 64. 

0.80 

14 อลิศรา แก้วชะเนตร. (2564). ภาพสะท้อนบทบาทของตัวละครชายที่
ปรากฏในนิทานพ้ืนบ้าน  อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์. วิวิธวรรณสาร.    
ปีที่ 5 ฉบับที่1 (มกราคม-เมษายน). หน้า 127 - 142. 

0.60 

15 Warach Madhyamapurush, Pannanat Saksirikhun,Janjira 
Muwnrew, Niramol Promnil, Mohntohn Srisuk, Krisada Tussama, 
Numtip Smerchuar (2021), THE ASSESSMENT OF THE IMPACTS 
OF TOURISM ON THE ECONOMY, ENVIRONMENT, SOCIETY AND 
CULTURE: CASE STUDY OF DOKKHAMTAI DISTRICT, PHAYAO 
PROVINCE, THAILAND, Journal of Management Information and 
Decision Sciences, Volume 24, Special Issue 1, PP1-9, ISSN : 
15325806(Q2) 
 

1.00 

16 Warach Madhyamapurush, Mohntohn Srisuk, Krisadaussama, 
Pannanat Saksirikhun, Numtip Smerchuar (2021) An Analysis of 
Economic, Environmental, and Social Impacts of Jasmine Rice 
Farming in Dokkhamtai District, Phayao Province, Thailand, 
Academy of Strategic Management Journal , Volume 20, Special 
Issue 2, 2021,PP 1- 11 ISSN: 1939-6104 (Q3) 
s://www.abacademies.org/articles/ an-analysis-of eco 
environmental-and-social-impacts-of.jasmine-rice-farming-in- 
dokkhamtai-district-phayao-province-pdf 
 

1.00 

17 Warach Madhyamapurush, Pannanat Saksirikhun, Janjira 
Muwnrew, Numtip Smerchuar, Mohntohn Srisuk, Krisada 
Tussama(2021), GUIDELINES FOR MANAGING THE IMPACT OF 
TOURISM IN BANNONG LOM, DOKKHAMTAI DISTRICT, PHAYAO 
PROVINCE, THAILAND, Journal of Tianjin University Science and 
Technology, Volume 54, Special Issue 7, PP.363-372, ISSN : 
1671-5497 (Q3) 
 

1.00 
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ค่าน้ าหนัก 

18 มณฑณ ศรีสุขและชาริสร์ เสนาป่า. (2564). การศึกษากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ บนฐานความหลากหลายทางชีวภาพอ่างเก็บน้ าห้วยน้ ารี 
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ โดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือ
เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนและพ้ืนที่เชื่อมโยง. การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาติ ครั้งที่ 14 วันที่ 16-17กรกฎาคม 2564 ณ คณมนุษยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยนเรศวร หน้า265-278. 

0.20 

19 กฤษฎา ตัสมา,มณฑณ ศรีสุข,ชนิกานต์ อัชวนันท์. (2564). การรับรู้
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์วัฒนธรรมเมืองพิชัย อ าเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ์. การประชุมวิชาการท่องเที่ยวระดับชาติครั้งที่7 "การ
เปลี่ยนผ่านทางการท่องเที่ยวสู่วิถีปกติถัดไป (Tourism Transforming to 
the Next Normal)" มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 14 พฤศจิกายน 2564 

0.20 

20 โอปอล์ รังสิมันตุชาติและทิพาพร โพธิ์ศรี. (2564). การพัฒนากิจกรรม
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นคอรุม จังหวัด
อุตรดิตถ์. ปีที่ 6 ฉบับที่ 3 พฤษภาคม-มิถุนายน 2564. หน้า 355-369. 

0.60 

21 โอปอล์ รังสิมันตุชาติและทิพาพร โพธิ์ศรี. (2564). การศึกษาแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรม จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยกระบวนการมีส่วนร่วม. การประชุม
วิชาการระดับชาติ ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 9 วันที่ 2 
สิงหาคม 2564 ณ อาคาร 20 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี หน้า220-211. 

0.20 

22 สิงหา ปรารมภ์, จันทิมา ปกครอง, อังกาบ บุญสูง. (2564). การออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าห่มสา ลีสา หรับเดินทางกรณีศึกษาวิสาหกิจชุมชน
กลุ่มเย็บผ้าห่มสา ลี จังหวัดอุตรดิตถ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์,การ
ประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุมออนไลน์ ครั้ง
ที่ 16 ประจ าปี 2564 วันที่ 28 ตุลาคม 2564 หน้า 2460-2469 

0.20 

23 ประดิพันธ์ วิรามร. (2564). 10 บาท. สูจิบัตรแสดงผลงาน : การแสดง 
นิทรรศการอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 7 ปี 2564" ในวันที่ 26 พฤษภาคม 
- 2 มิถุนายน 2564 ณ หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน้า 4 

0.40 

24 ณัฐวุฒิ ขันโพธิ์น้อย. (2564). ไก่แจ้สีป่าเลือง จดลิขสิทธ์เมื่อวันที่ 16 
ธันวาคม 2564 ประเภทงานจิตรกรรม 

0.60 

25 จาตุรันต์ จริยารัตนกูล. (2564). แอบฝัน. สูจิบัตรแสดงผลงาน : การแสดง
นิทรรศการอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 7 ปี 2564" ในวันที่26 พฤษภาคม - 
2 มิถุนายน 2564 ณ หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน้า 4 
 

0.40 

26 จันทิมา ปกครอง. (2564). ติดยังหว่า. สูจิบัตรแสดงผลงาน : การแสดง
นิทรรศการอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 7 ปี 2564" ในวันที่ 26 พฤษภาคม 
- 2 มิถุนายน 2564 ณ หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน้า 4 
 

0.40 
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ค่าน้ าหนัก 

27 ณัฐวุฒิ ขันโพธิ์น้อย. (2564).. ภูพญาพ่อ. สูจิบัตรแสดงผลงาน : การแสดง
นิทรรศการอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 7 ปี 2564" ในวันที่ 26 พฤษภาคม 
- 2 มิถุนายน 2564 ณ หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หน้า 5 

0.40 

28 ไสยเพ็ญ เฉิดเจมิ. (2564). The Last Family. สูจิบัตรแสดงผลงาน: การ
แสดงนิทรรศการอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นไทย ครั้งที่ 7 ปี 2564" ในวันที่ 26 
พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2564 ณ หอศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
หน้า 6 

0.60 

29 ณัฐวุฒิ ขันโพธิ์น้อย ประดิพัทธ์ วิรามร. (2564). Street art ปลาตะเพียน
สานใจ และ am uittle หาดสองแคว จดลิขสิทธ์ เมื่อวันที่ 16ธ.ค. 2564 

0.60 

30 ไสยเพ็ญ เฉิดเฉิม. The last Family in 2018. (2564). จดลิชสิทธ์ เมื่อ 
วันที่ 16 ก.ย. 2564 

0.60 

31 ไสยเพ็ญ เฉิดเจมิ. (2564). My Emotion. จดลิขสิทธ์ เมื่อวันที่ 16 ก.ย.
2564 

0.60 

32 จาตุรันต์ จริยารัตนกูล. (2564). เมฆฝนในฝัน สูจิบัตรแสดงผลงาน :การ
แสดงศิลปกรรมช้างเผือก ครั้งที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร 

0.60 

33 จาตุรันต์ จริยารัตนกูล. (2564). นิทานก่อนนอน. โดยได้รับการคัดเลือกให้
ร่วมแสดงผลงานศิลปกรรมปตท. ครั้งที่ 36 พ.ศ. 2564 สถานที่แสดง หอ
ศิลป์ ณ บ้านเจ้าพระยากรุงเทพมหานคร 

0.60 

34 ประดิพัทธ์ วิรามร .I want to travel. จดลิขสิทธ์เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 
ประเภทงานภาพพิมพ์ 

0.60 

35 วัชระ แตงเทศ, และณัชพล หะหวัง. (2564). บทบาทการบรรเลงวงปี 
พาทย์เมืองเหนือในงานประเพณี และวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่. 
การประชุมวิชาการและน าเสนอผลงานระดับชาติ "พลิกโฉมมหาวิทยาลัย
ราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน" ครั้งที่ 9 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ.
2564 ณ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี. หน้า 101-112 

0.20 

36 วรวุฒิ ทาแก้ว. (2564). ผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม ชื่อผลงาน "A 
New Life in Covid-19"น าเสนอในการประชุมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
ด้านศิลปะและนิทรรศการศิลปกรรม ผลงานตีพิมพ์สูจิบัตรการแสดงผลงาน 
KMUTNB ART WORKSHOP AND EXHIBITION 2021 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพ เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 
พฤษภาคม 2564 

0.80 

37 วรวุฒิ ทาแก้ว. (2564). ผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม เพ่ือน าเสนอน้อม
ร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณผลงานด้านศิลปกรรมประเภท จิตรกรรมแบบ
ร่วมสมัย ชื่อผลงาน "น้ าคือชีวิต" วันเดือนปีที่เผยแพร่ครั้งแรก 13 ตุลาคม 
2564 

0.20 
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ค่าน้ าหนัก 

38 พิทกัษ์ เรืองรัศมี. (2564). ผลงานสร้างสรรค์ด้านศิลปกรรม ชื่อผลงาน 
"ความประทับใจจากสิ่งมีชีวิตในชนบท : จิตรกรรมร่วมสมัย"น าเสนอในการ
ประชุมการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านศิลปะและนิทรรศการศิลปกรรม 
ผลงานตีพิมพ์สูจิบัตรการแสดงผลงาน KMUTNB ART WORKSHOP AND 
EXHIBITION 2021 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
กรุงเทพ เผยแพร่เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 

0.80 

39 อภินันท์ ปานเพชร. (2564). การแข่งขันออกแบบโปสเตอร์นานาชาติล้าน
ช้าง-แม่โขง 2564 :กรีนล้านช้าง-แม่โขง จัดประกวดโดยความร่วมมือของ
นิตยสารไขน่ารีพอร์ต สถาบันวิจิตรศิลป์กลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน 
มหาวิทยาลัยยูนนาน , มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เครือข่ายนิตยสารแม่น้ าโขง
และหน่วยงานอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ณ แคว้นปกครองตนเองชน
ชาติไป้ เมืองต้หลี่ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งจัดขึ้นก่อน
การประชุมสมัชชาภาคือนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 
15 (COP 15) 

1.00 

40 อภินันท์ ปานเพชร. (2564). ผลงานการออกแบบ ต้นแบบของที่ระลึก 
โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัย
สู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เรื่องประกาศผลผลงานที่ได้รับการ
คัดเลือก ประกวดต้นแบบของที่ระลึกศิลปะการแสดงกระตั้วแทงเสือ ภายใต้
กิจกรรมแฮกกาธอน (U2T Hackathon2021) 21 ตุลาคม 2564 

0.20 

ผลรวมถ่วงน้ าหนัก 20.2 
 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

ร้อยละ 20 ร้อยละ 24.23 บรรลุ 5  คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน (ปีการศึกษา 2564) 
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 
 
ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 

ผลรวมของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม         
ที่น าไปใช้ประโยชน์  

ผลงาน 
14 

จ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมด    
ในปีที่ประเมินฯ 

ผลงาน 
33 

ค านวณค่าร้อยละของจ านวนชิ้นงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

ร้อยละ 
42.42 

งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้
ประโยชน์ของคณะที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ร้อยละ 30 

คะแนนที่ได้ คะแนน 5 
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ข้อมูลประกอบ 
 ในปีการศึกษา 2654 คณะมนุษย์มีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมต่อจ านวนงานวิจัย    
งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม จ านวนทั้งสิ้น 33 ผลงาน ดังนี้  
 

ที ่ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมด 
1 ผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (ได้รับทุนจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย) 

ของอาจารย์ ดร.จันทิมา ปกครอง 
2 ผลงานนวัตกรรมในรายวิชาสหกิจศึกษา “การพัฒนาระบบการร้องเรียนร้องทุกข์ผ่าน Application LINE ของ

ศูนย์ด ารงธรรม” นักศึกษาโดย นางสาวนาตาลี กัลยาณมิตร และท่ีปรึกษาได้แก่ ผศ.ดร.ยุพนิ เถื่อนศรี, อาจารย์
ดร. จุฬา ม่วงกล่ า และอาจารย์มญชุดา สุพรจักร   

3 ผลงานนวัตกรรมในรายวิชาสหกิจศึกษา คูม่ือน าเที่ยวฉบับพกพา "เส้นทางเมืองเก่านครแพร่" โดยนางสาวขนิษฐ์
สุดา อินองการ และจิรัจฌา ยองใย อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ทิพาพร โพธิ์ศรี และโอปอล์  รังสิมันตุชาต (2565) 

4 ผลงานนวัตกรรมในรายวิชาสหกิจศึกษา “การเพ่ิมศักยภาพทางภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรมโครงงาน Improving 
English Language Skills through Projects” โดยมีอาจารย์ทิพย์วรรณ จันทร์ศรีงาม เป็นที่ปรึกษา 

5 ผลงานนวัตกรรมในรายวิชาสหกิจศึกษา “การพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพจัดงานพิธี One Stop Services บ้าน
บางนาเหนือ” โดยมีอาจารย์ ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง เป็นที่ปรึกษา 

6 ผลงานนวัตกรรมในรายวิชาสหกิจศึกษา “หนังสือออนไลน์ Reply me” โดยมีอาจารย์สมศรี คะสัน และ 
อาจารย์ ดร.พุทธินันทน์ บุญเรือง เป็นที่ปรึกษา  

7 ผลงานนวัตกรรมวิชาสหกิจศึกษา “คู่มือผู้น าขับเคลื่อนการครอบครองที่ดินท ากิน อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน” 
โดยมีผศ.ดร.ภีรวัฒน์   นนทะโชติ ผศ.เอกฤทัย ฉัตรชัยเดช และอาจารย์วิทยา สุขสา เป็นที่ปรึกษา  

8 ผลงานนวัตกรรมวิชาสหกิจศึกษา “การถอดบทเรียนและแนวทางการพัฒนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมในชุมชน
บ้านบุ่งวังงิ้ว หมู่ที่ 1 ต าบลป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์” โดยมีอาจารย์ ดร.ชลธิดา อุเทศนันท์ และ
อาจารย์วรรณี  ทองระย้า เป็นที่ปรึกษา 
 

9 ผลงานนวัตกรรมวิชาสหกิจศึกษา  การจัดท าแอปพลิเคชั่นในการจองห้องประชุมส านักงานจังหวัดสุโขทัย โดยมี
ผศ.ดร.ยุพนิ เถื่อนศรี อาจารย์ ดร.จุฬา ม่วงกล่ า และอาจารย์มญชุดา สุพรจักร เป็นที่ปรึกษา  
 

10 ผลงานนวัตกรรมวิชาสหกิจศึกษา “การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าอเนกประสงค์จากผ้าทอย้อมสี
ธรรมชาติวังผาชัน” โดยมีอาจารย์ อภินันท์ ปานเพชร, อาจารย์วรวุฒิ ทาแก้ว, อาจารย์พิทักษ ์เรืองรัศม ีและ
อาจารย์ปิยะนุช ไสยกจิ เป็นที่ปรึกษา 
 

11 ผลงานนวัตกรรมวิชาสหกิจศึกษา “การออกแบบภาพประกอบสร้างสรรค์บนผ้าคลุมไหล่กาดข่วงเมืองน่าน” โดย
มีอาจารย์อภินันท์ ปานเพชร, อาจารย์วรวุฒิ ทาแก้ว, อาจารย์พิทักษ ์เรืองรัศมี และอาจารย์ปิยะนุช ไสยกจิ เป็น
ที่ปรึกษา   

12 ผลงานนวัตกรรมวิชาสหกิจศึกษา การออกแบบภาพประกอบหนังสืออ่านเสริมสร้างประสบการณ์ “ครูขวัญ
ศิษย์”รางวัลครูเจ้าฟ้ามหาจักรี ปี ๒๕๖๔ เรื่อง “พระร่วงพระลือ” วีรบุรุษสุโขทัย ในต านาน โดยมีอาจารย์
อภินันท์ ปานเพชร, อาจารย์วรวุฒิ ทาแก้ว, อาจารย์พิทักษ์ เรืองรศัมี และอาจารย์ปิยะนุช ไสยกจิ เป็นที่ปรึกษา   

13 ผลงานนวัตกรรมวิชาสหกิจศึกษา “ผลิตภัณฑ์ผ้าไทยร่วมสมัยปักลายบัว” โดยมีอาจารย์ ดร. จันทิมา ปกครอง 
เป็นที่ปรึกษา  
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ที ่ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมด 
14 ผลงานนวัตกรรมวิชาสหกิจศึกษา “การจัดท าคู่มือเพ่ือการพัฒนาการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและการอยู่ร่วมกับ 

ผู้อื่นส าหรับเด็กวัย 2-5 ขวบ (5 ข้อสอนลูก)” โดยมีอาจารย์สมศรี คะสัน อาจารย์ ดร.นิชภา โมราถบ และ
อาจารย์เยาวเรศ แตงจวง เป็นที่ปรึกษา  

15 วิถีลาวเวียง การท่องเที่ยวเพื่อสร้างการเรียนรู้สู่การยกระดับชุมชน ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ โดยอาจารย์ ดร.
สุดารัตน์  รอดบุญส่ง อาจารย์มญชุดา     สุพรจักร และอาจารย์ธีรราช ทองหลาง 
 

16 กลไกการด าเนินพันธกิจสัมพันธ์มหาวิยาลัยกับสังคม โครงการ U2T ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
โดยอาจารย์ ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน เถื่อนศรี,อาจารย์ ดร.สุริยา  ค ากุนะ,อาจาย์ 
ดร.สุทธิพงศ์ ศรีชุมพล,อาจารย์ทิพาพร โพธิ์ศรี 

17 Innovation arts design Teaching By Humanitice and Social Sciences Model โดยอาจารย์   ปิยะนุช  
ไสยกิจ 

18 คนลาวเวียง  Creative Economy สู่การยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต.หาดสองแคว อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ ์
โดยอาจารย์ ดร.สุริยา ค ากุนะ และคณะ 

19 การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ โดยอาจารย์
ทิพาพร โพธิ์ศรี,อาจารย์โอปอลล์ รังสิมันตุชาติ,อาจารย์ปิยะนุช ไสยกิจ,อาจารย์ ดร.วัชระ แตงเทศ 

20 การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต.น้ าไคร้ อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์ โดยผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน เถื่อนศรี และคณะ 

21 การพัฒนายกระดับเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกรสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยว
ชุมชนสร้างสรรค์ ต.ไผ่ล้อม อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ์ โดยอาจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ ศรีชุมพล, อาจารย์ ดร.พุทธินันทน์ 
บุญเรือง,อาจารย์กฤษฎา ตัสมา , อาจารย์พิทักษ์ เรืองรัศมี 

22 การบริหารจัดการกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน
ตามวิถี New Normal  ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โดยอาจารย์ ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง, 
อาจารย์ ดร.สุริยา ค ากุนะอาจารย์ ดร.สุทธิพงศ์ ศรีชุมพล,อาจารย์พิทักษ์ เรืองรัศมี,อาจารย์มญชุดา สุพรจักร 

23 การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามวิถี New Normal ต.นางพญา อ.ท่า
ปลา จ.อุตรดิตถ์ โดยอาจารย์กฤษฎา ตัสมา, อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง, อาจารย์ ดร.ชลธิดา อุเทศนันท์,
อาจารย์โอปอลล์ รังสิมันตุชาติ,อาจารย์ปิยะนุช ไสยกิจ,อาจารย์ทิพาพร โพธิ์ศรี,อาจารย์ธีรราช ทองหลาง 

24 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามวิถี New 
Normal ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพิน เถื่อนศรี,อาจารย์จาตุรันต์  จริยา
รัตนกุล, อาจารย์อภินันท์ ปานเพชร 

25 การสร้างสื่อทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามวิถี New Normal โดย
อาจารย์ ดร.จันทิมา ปกครอง,อาจารย์อรัญวดี แสงทอง,อาจารย์ชาริสร์ เสนาป่า,อาจารย์มณฑณ ศรีสุข, 
อาจารย์ประพันธ์ แจ้งเอ่ียม 

26 การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและตัดต่อวิดีโอส าหรับใช้งานสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือชุมชน ต.ข่อยสูง อ.ตรอน    จ.
อุตรดิตถ ์โดยอาจารย์ปิยะนุช  ไสยกิจ,อาจารย์อภินันท์ ปานเพชร,อาจารย์พิทักษ์ เรืองรัศมี,อาจารย์ทิพาพร โพธิ์
ศร,ีอาจารย์โอปอลล์ รังสิมันตุชาติ 

27 สื่อประชาสัมพันธ์ สมุดสะสมตราประทับและเส้นทางท่องเที่ยวโฮมสเตย์บ้านนาต้นจั่น ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย 
จ.สุโขทัย โดยอาจารย์จันทิมา ปกครอง,อาจารย์ชาริสร์ เสนาป่า,อาจารย์ทิพาพร โพธิ์ศรี,อาจารย์โอปอลล์ รังสิ
มันตุชาติ 
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ที ่ ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมด 
28 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก พื้นท่ี ต.ศรีพนมมาศ อ.ลับแล จ.

อุตรดิตถ ์โดยอาจารย์ ดร.พุทธินันทน์ บุญเรือง,อาจารย์เยาวเรศ แตงจวง,อาจารย์สมศรี คะสัน, อาจารย์ ดร.
สุทธิพงษ์ ศรีชุมพล 

29 การจัดการสารสนเทศชุมชนเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเพ่ือสังคม ต.ต าหนักธรรม อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่ 
โดยอาจารย์วรรณี ทองระย้า, อาจารย์กนิกนันต์ สิงห์สานิตย์ 

30 การพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนทุ่งยั้งในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น) จ.
อุตรดิตถ ์โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ  กัณฑาทรัพย์,อาจารย์อภินันท์ ปานเพชร, อาจารย์ ดร.นิชภา 
โมราถบ,อาจารย์ประดิพัทธ์ วิรามร,อาจารย์วัฒนศักดิ์ มั่งเงิน 

31 การพัฒนาเรื่องเล่าสู่การสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารผ่านของกิ๋นพ้ืนถิ่นบ้านไตลื้อ จ.แพร่ โดย
อาจารย์กนกวรรณ เกิดพิน,อาจารย์ ดร.ตรงกมล สนามเขต 

32 การยกรับระดับคุณค่าจากทุนวัฒนธรรมของกระเทียมปลอดสารบ้านพงสะตือ ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 
โดยอาจารย์ ดร.นิชภา โมราถบ,อาจารย์ ดร.ชลธิดา อุเทศนันท์,อาจารย์ ดร.ชัยภูมิ ชนะภัย,อาจารย์วิทยา สุขสา 

33 การยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ต.น้ าไคร้ อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์ โดย
อาจารย์มญชุดา จุพรจักร 

 
และมีผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 14 ผลงาน ดังนี้   
 

ที ่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม

ทั้งหมด 
การน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

1 ผลงานนวัตกรรมผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชน (ได้รับ
ทุนจากส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัย) ของอาจารย์ ดร.จันทิมา 
ปกครอง 

เป็นต้นแบบในการผลิตผลิตภัณฑ์สู่
การจ าหน่ายสินคา้ของกลุ่มชุมชน  

 -กระเป๋าผ้ารักษ์โลก    
ต.หาดสองแคว อ.พิชัย 
จ.อุตรดิตถ์   
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้า
ห่มนวม ต.แสนตอ       
อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์   

2 ผลงานนวัตกรรมในรายวิชาสหกิจศึกษา  
“การพัฒนาระบบการร้องเรียนร้องทุกข์ผ่าน 
Application LINE ของศูนย์ด ารงธรรม” 
นักศึกษาโดย นางสาวนาตาลี กัลยาณมิตร 
และท่ีปรึกษาได้แก่ ผศ.ดร.ยุพิน เถื่อนศรี, 
อาจารย์ดร. จุฬา ม่วงกล่ า และอาจารย์      
มญชุดา สุพรจักร   

ศูนย์ด ารงธรรม จ.อุตรดิตถ์  น า 
Application LINE ที่ได้จากการ
พัฒนาไปใช้ประโยชน์จริง 

ส านักงานจังหวัด
อุตรดิตถ์กลุ่มงานศูนย์
ด ารงธรรม จ.อุตรดิตถ์ 

3 ผลงานนวัตกรรมในรายวิชาสหกิจศึกษา คูม่ือ
น าเที่ยวฉบับพกพา "เส้นทางเมืองเก่านคร
แพร่" โดยนางสาวขนิษฐ์สุดา อินองการ และ
จิรัจฌา ยองใย อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ทิพา
พร โพธิ์ศรี และอาจารย์โอปอล์  รังสิมันตุชาต 
(2565) 

ชุมชนได้น าคูม่ือน าเที่ยวฉบับพกพา 
"เส้นทางเมืองเก่านครแพร่" ไปใช้
เป็นข้อมูลส าหรับนักท่องเที่ยว  

พิพิธภัณฑ์เมือง “คุ้มเจ้า
หลวง” จ.แพร่ 
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ที ่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม

ทั้งหมด 
การน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

4 ผลงานนวัตกรรมในรายวิชาสหกิจศึกษา “การ
เพ่ิมศักยภาพทางภาษาอังกฤษด้วยกิจกรรม
โครงงาน Improving English Language 
Skills through Projects” โดยมีอาจารย์
ทิพย์วรรณ จันทร์ศรีงาม เป็นที่ปรึกษา 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ ได้น าโครงงานไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียน 

โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ 

5 ผลงานนวัตกรรมในรายวิชาสหกิจศึกษา “การ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพจัดงานพิธี One 
Stop Services บ้านบางนาเหนือ” โดยมี
อาจารย์ ดร.สุดารัตน์ รอดบุญส่ง เป็นที่
ปรึกษา 

องค์การบริหารส่วน ต.คอรุม อ.พิชัย 
จ.อุตรดิตถ์ ได้น านวัตกรรรมไปใช้ใน
การบริหารงาน 

องค์การบริหารส่วน     
ต าบลคอรุม อ.พิชัย  
จ.อุตรดิตถ์ 

6 ผลงานนวัตกรรมในรายวิชาสหกิจศึกษา 
“หนังสือออนไลน์ Reply me” โดยมีอาจารย์
สมศรี คะสัน และ อาจารย์ ดร.พุทธินันทน์ 
บุญเรือง เป็นที่ปรึกษา  

ชุมชนได้น าหนังสือออนไลน์ Reply 
me ไปใช้ประโยชน์ส าหรับบริการ
ประชาชน 

ที่ว่าการอ าเภอลับแล    
จ.อุตรดิตถ์ 

7 ผลงานนวัตกรรมวิชาสหกิจศึกษา “คู่มือผู้น า
ขับเคลื่อนการครอบครองที่ดินท ากิน อ าเภอ
สันติสุข จังหวัดน่าน” โดยมีผศ.ดร.ภีรวัฒน์   
นนทะโชติ ผศ.เอกฤทัย ฉัตรชัยเดช และ
อาจารย์วิทยา สุขสา เป็นที่ปรึกษา  

มูลนิธิฮักเมืองน่านได้น า“คู่มือผู้น า
ขับเคลื่อนการครอบครองที่ดินท ากิน 
อ าเภอสันติสุข จังหวัดน่าน ไปใช้ใน
ชุมชน 
 

มูลนิธิฮักเมืองน่าน 

8 ผลงานนวัตกรรมวิชาสหกิจศึกษา “การถอด
บทเรียนและแนวทางการพัฒนาไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมในชุมชนบ้านบุ่งวังงิ้ว หมู่ที่ 1 ต าบล
ป่าเซ่า อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์” โดยมี
อาจารย์ ดร.ชลธิดา อุเทศนันท์ และอาจารย์
วรรณี  ทองระย้า เป็นที่ปรึกษา 

ชุมชนได้น าผลงานนวัตกรรมวิชา 
สหกิจศึกษาไปใช้ประโยชน์ 

เทศบาลต าบลป่าเซ่า 
อ าเภอเมือง จ.อุตรดิตถ์ 

9 ผลงานนวัตกรรมวิชาสหกิจศึกษา  การจัดท า
แอปพลิเคชั่นในการจองห้องประชุมส านักงาน
จังหวัดสุโขทัย โดยมีผศ.ดร.ยพิุน เถื่อนศรี 
อาจารย์ ดร.จุฬา ม่วงกล่ า และอาจารย์      
มญชุดา สุพรจักร เป็นที่ปรึกษา  

ส านักงานจังหวัดสุโขทัยได้น าผลงาน
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในชุมชน  

ส านักงานจังหวัดสุโขทัย 

10 ผลงานนวัตกรรมวิชาสหกิจศึกษา “การ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋า
อเนกประสงค์จากผ้าทอย้อมสีธรรมชาติวังผา
ชัน” โดยมีอาจารย์ อภินันท์ ปานเพชร, 
อาจารย์วรวุฒิ ทาแก้ว, อาจารย์พิทักษ ์    
เรืองรัศม ีและอาจารย์ปิยะนุช ไสยกจิ เป็นที่
ปรึกษา 

ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
อุตรดิตถ์ ได้น าผลการออกแบบไปใช้
เป็นต้นแบบในการท าผลิตภัณฑ์ใน
ชุมชน  

ส านักงานอุตสาหกรรม
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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ที ่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม

ทั้งหมด 
การน าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

11 ผลงานนวัตกรรมวิชาสหกิจศึกษา “การ
ออกแบบภาพประกอบสร้างสรรค์บนผ้าคลุม
ไหล่กาดข่วงเมืองน่าน” โดยมีอาจารย์อภินันท์ 
ปานเพชร, อาจารย์วรวุฒิ ทาแก้ว, อาจารย์
พิทักษ ์เรืองรัศมี และอาจารย์ปิยะนุช ไสยกจิ 
เป็นที่ปรึกษา   

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดทรัพย์มงคล 99 
จังหวัดน่าน ได้น าผลงานการ
ออกแบบไปใช้ในการผลิตสินค้า
ต้นแบบ 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัดทรัพย์
มงคล 99 จ.น่าน 

12 ผลงานนวัตกรรมวิชาสหกิจศึกษา การ
ออกแบบภาพประกอบหนังสืออ่านเสริมสร้าง
ประสบการณ์ “ครูขวัญศิษย์”รางวัลครูเจ้าฟ้า
มหาจักรี ปี ๒๕๖๔ เรื่อง “พระร่วงพระลือ” 
วีรบุรุษสุโขทัย ในต านาน โดยมีอาจารย์
อภินันท์ ปานเพชร, อาจารย์วรวุฒิ ทาแก้ว, 
อาจารย์พิทักษ ์เรืองรัศมี และอาจารย์ปิยะนุช 
ไสยกจิ เป็นที่ปรึกษา   

โรงเรียนไกรในวิทยาคมรัชมังคลา
ภิเษกได้น าหนังสือไปใช้เป็นหนังสือ
อ่านประกอบในโรงเรียน 

โรงเรียนไกรในวิทยาคม
รัชมังคลาภิเษก          
จ.สุโขทัย 

13 ผลงานนวัตกรรมวิชาสหกิจศึกษา “ผลิตภัณฑ์
ผ้าไทยรว่มสมัยปักลายบัว” โดยมีอาจารย์ ดร. 
จันทิมา ปกครอง เป็นที่ปรึกษา  

ร้านนิลุบลกระเป๋าผ้าควิลท์ได้น า
ผลงานไปใช้เป็นต้นแบบในการผลิต
สินค้า 

ร้านนิลุบลกระเป๋า
ผ้าควิลท์ 

14 ผลงานนวัตกรรมวิชาสหกิจศึกษา “การจัดท า
คู่มือเพ่ือการพัฒนาการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
และการอยู่ร่วมกับ ผู้อ่ืนส าหรับเด็กวัย 2-5 
ขวบ (5 ข้อสอนลูก)” โดยมีอาจารย์สมศรี คะ
สัน อาจารย์ ดร.นิชภา โมราถบ และอาจารย์
เยาวเรศ แตงจวง เป็นที่ปรึกษา  
 

หน่วยงานได้น าคู่มือไปใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กเทศบาลต าบลงิ้วงาม 

ส านักงานเทศบาลต าบล
งิ้วงาม อ.เมือง            
จ.อุตรดิตถ์ 

 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 2.4  งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

10  ผลงาน 14  ผลงาน บรรลุ 5  คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1  ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม (ปีการศึกษา) 
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. มีส่วนร่วมกับสถาบันและชุมชนในการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
บริบท ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเน้น จุดเด่นของสถาบัน ตามศาสตร์
พระราชา หรือตามแนวพระราชด าริ 
 2. จัดท าแผนบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเน้น จุดเด่นของสถาบัน 
ตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชด าริและแผนการน าไปใช้ประโยชน์  ที่มีการก าหนดตัวบ่งชี้
ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
 3. ด าเนินการตามแผนการบริการทางวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมที่ก าหนดไว้
ตามข้อ 2 โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกสถาบัน อย่างน้อย 1 โครงการ 
 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน 
หรือสังคมตามข้อ 2 และน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 
 5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 ไปปรับปรุงแผนบริการวิชาการในปีต่อไป 
 
ผลการด าเนินงาน 

1. มีส่วนร่วมกับสถาบันและชุมชนในการก าหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับบริบท ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเน้น จุดเด่นของสถาบัน ตาม
ศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชด าริ 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์โดยกองแผนและนโยบาย และสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับทุก
คณะ3.1-1(1) ได้ด าเนินโครงการส่งเสริมงานบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องทุกปี ในปีการศึกษา 2561 โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
ประจ าปีงบประมาณ 2562 ภายใต้โครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน ต่อเนื่องระยะที่ 2 ในปีการศึกษา 2562 โครงการ
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประจ าปีงบประมาณ  2563 และต่อเนื่องระยะที่ 3 ในปี
การศึกษา 2563 โครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประจ าปีงบประมาณ 2564 ภายใต้
โครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน 
และต่อเนื่องระยะที่ 4 โครงการตามยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประจ าปี
งบประมาณ 2565 ซึ่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์” ได้มีส่วนร่วมในการบริการวิชาการแก่สังคมใน
มหาวิทยาลัย โดยมีบุคลากรของคณะเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัยและเป็นตัวแทนของ
มหาวิทยาลัยในการด าเนินกิจกรรมโครงการบริการวิชาการให้กับหน่วยงานภายนอก ประกอบด้วยโครงการ
ต่าง ๆ  ดังต่อไปนี้ 
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1.1 โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตสู่อัตลักษณ์บัณฑิต ดี เก่ง มีจิตอาสา พัฒนาให้
เป็นผู้ประกอบการ ด้วยกระบวนการอาสาประชารัฐ (ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น) อาจารย์ทิพาพร  โพธิ์ศรี 
(ผู้ช่วยคณบดี) ที่ปรึกษาโครงการ จ านวน 4 โครงการ ประกอบด้วย 3.1-1(2) 

1.1.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและตัดต่อวีดี โอส าหรับใช้ในงานสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือชุมชน 

1.1.2  โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ สมุดสะสมตราประทับใจและเส้นทางท่องเที่ยว    
โฮมสเตย์ บ้านนาต้นจั่น อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

1.1.3  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก พ้ืนที่
ต าบลศรีพนมมาศ อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

1.1.4  โครงการการจัดการสารสนเทศชุมชนเพ่ือการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเพ่ือ
สังคมต าบลต าหนักธรรม อ าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 

1.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (ยุทธศาสตร์
พัฒนาท้องถิ่น) อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  รอดบุญส่ง (รองคณบดี) ที่ปรึกษาโครงการ ประกอบด้วยจ านวน 5 
โครงการประกอบด้วย 3.1-1(3) 
 1.2.1  โครงการบริหารจัดการกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยฐานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตามวิถี New  Normal  

 1.2.2  โครงการการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ตามวิถี New  Normal  

 1.2.3  โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนตามวิถี New  Normal  

 1.2.4  โครงการการสร้างสื่อทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนตามวิถี New  Normal  

 1.2.5  โครงการการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนตามวิถี New  Normal  

1.3 โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน 
(ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการศึกษา) อาจารย์ ดร.ชลธิดา  อุเทศนันท์  (รองคณบดี) ที่ปรึกษาโครงการ 
จ านวน 3 โครงการ ประกอบด้วย 3.1-1(4) 
 1.3.1 โครงการการพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนทุ่งยั้งในรูปแบบการ์ตูนแอนิ
เมชั่น 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น)ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 1.3.2 โครงการยกระดับคุณค่าจากทุนวัฒนธรรมของกระเทียมปลอดสารบ้านพงสะตือ
ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 1.3.3 โครงการการพัฒนาเรื่องเล่า (Storytelling) สู่การสร้างประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวเชิงอาหารผ่านของก๋ินพื้นถ่ินบ้านไตลื้อ จังหวัดแพร่ (Local  Ingredient  To  LerkaDishers) 

 
 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

3.1-1(1) ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานโครงการ
พันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ 2565 

3.1-1(2) รายงานชุดโครงการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตสู่อัตลักษณ์บัณฑิต ดี เก่ง มีจิตอาสา 
พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการ ด้วยกระบวนการอาสาประชารัฐ 
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3.1-1(3) รายงานชุดโครงการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐาน
ราก (ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น) 

3.1-1(4) รายงานชุดโครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน 
(ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการศึกษา) 

 
 2. จัดท าแผนบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเน้น จุดเด่นของ
สถาบัน ตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชด าริและแผนการน าไปใช้ประโยชน์ ที่มีการก าหนดตัว
บ่งชี้ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อ
พิจารณา 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจัดท าแผนงานบริการวิชาการ 3.1-2(3) ประจ าปี
งบประมาณ 2564 โดยผ่านการประชุมกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 8/2564 วันที่ 15 กันยายน 2564 ซึ่งได้
ด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 3.1-2(2) 

1. จัดท าร่างแผนบริการวิชาการแก่สังคมและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนระดับคณะประกอบไป
ด้วยกิจกรรมที่หลักสูตรสามารถบูรณาการได้ โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดความส าเร็จไว้อย่าง
ชัดเจน และคณะฯ มีการจัดท าแผนงานบริการวิชาการโดยด าเนินการตามข้ันตอนดังนี้ 
 1.1 ได้มคี าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือการจัดท าแผนบริการวิชาการประจ า 
ปีการศึกษา 2564 

1.2 มีการจัดประชุมเพ่ือน าเสนอความต้องการด้านการบริการวิชาการของชุมชนและสังคมจากทุก
หลักสูตร เพ่ือจัดท าข้อเสนอโครงการบริการวิชาการ เพ่ือส่งให้คณะด าเนินการโดยเน้นความสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ นโยบายของมหาวิทยาลัย และสอดคล้องกับความต้องการของสังคม โดยใช้ข้อมูลส่วนหนึ่งจาก
การจัดเวทีในพ้ืนที่บ้านวังกอง ต าบลสองคอน อ าเภอฟากท่า ต าบลคอรุม อ าเภอพิชัย ต าบลหาดสองแคว 
อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่พันธกิจสัมพันธ์ของคณะ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลดังกล่าวผ่านทาง
หน้าเว็บไซต์หน่วยจัดการงานวิจัยฯ ของคณะ และความต้องการบริการวิชาการของเครือข่ายโรงเรียนต่าง ๆ 
ในพ้ืนที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในการประชุมกรรมการบริหารคณะครั้งที่ ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 15 
กันยายน 2564  จัดท าร่างแผนบริการวิชาการแก่สังคมและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนระดับคณะ 
ที่ประกอบไปด้วยกิจกรรมที่หลักสูตรสามารถบูรณาการได้  โดยมีการก าหนดวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัด
ความส าเร็จไว้อย่างชัดเจน และคณะได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน คือ  

1) ระบบและกลไกการด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน อย่างน้อย 1 ระบบ 
2) ระบบฐานข้อมูลเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน อย่างน้อย 1 ระบบ 
3) โครงการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเพ่ือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 2 

โครงการ 
4) เกิดเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเพ่ือการพัฒนาอย่าง

ต่อเนื่องอย่างน้อย 2 เครือข่าย 
5) โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่มีการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25  
6) โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่ก าหนดตามแผนบริการวิชาการให้แก่ชุมชนท้องถิ่น 

และสังคมแบบบูรณาการพันธกิจ (น าความรู้ที่ได้จากการวิจัย การเรียนการสอนน าสู่ชุมชน ท้องถิ่น โดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
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7) โครงการบริการวิชาการแก่สังคมที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในงานบริการวิชาการกับชุมชนหน่วยงานภายนอก และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสังคม ไม่น้อย
กว่า 12 โครงการ ทั้งนี้คณะได้ก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนงานบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 
2563 มีจ านวน 12 โครงการ ดังนี้ 3.1-1(2) ,3.1-1(3) , 3.1-1(4) , 3.1-2(13) 

    1. โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตสู่อัตลักษณ์บัณฑิต ดี เก่ง มีจิตอาสา พัฒนา
ให้เป็นผู้ประกอบการ ด้วยกระบวนการอาสาประชารัฐ (ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น)อาจารย์ทิพาพร  โพธิ์ศรี 
(ผู้ช่วยคณบดี)ที่ปรึกษาโครงการ จ านวน 4 โครงการ ประกอบด้วย  3.1-1(2) 
 - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและตัดต่อวีดีโอส าหรับใช้ในงานสื่อประชาสัมพันธ์
เพ่ือชุมชน 
 -  โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ สมุดสะสมตราประทับใจและเส้นทางท่องเที่ยวโฮมสเตย์ 
บ้านนาต้นจั่น อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
 - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก พ้ืนที่
ต าบลศรีพนมมาศ อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 - โครงการการจัดการสารสนเทศชุมชนเพ่ือการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเพ่ือสั งคม
ต าบลต าหนักธรรม อ าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
(ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น) อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  รอดบุญส่ง (รองคณบดี) ที่ ปรึกษาโครงการ ประกอบด้วย
จ านวน 5 โครงการประกอบด้วย 3.1-1(3) 
 - โครงการบริหารจัดการกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยฐานภูมิปัญญา
ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตามวิถี New  Normal  

 - โครงการการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาม
วิถี New  Normal  

 - โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนตามวิถี New  Normal  

 - โครงการการสร้างสื่อทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนตามวิถี New  Normal  

 - โครงการการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ตามวิถี New  Normal  

3. โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน 
(ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการศึกษา) อาจารย์ ดร.ชลธิดา  อุเทศนันท์  (รองคณบดี) ที่ปรึกษาโครงการ 
จ านวน 4 โครงการ ประกอบด้วย 3.1-1(4) 
 - โครงการการพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนทุ่งยั้งในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น 
3 ภาษา (ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น) ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 - โครงการยกระดับคุณค่าจากทุนวัฒนธรรมของกระเทียมปลอดสารบ้านพงสะตือ
ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

         - โครงการการพัฒนาเรื่องเล่า (Storytelling) สู่การสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยว
เชิงอาหารผ่านของก๋ินพื้นถ่ินบ้านไตลื้อ จังหวัดแพร่ (Local  Ingredient  To  LerkaDishers) 
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 - โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนส าหรับผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยบนพ้ืนฐานการใช้
ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากลของชุมชนต้นแบบในพ้ืนที่จังหวัดน่าน พ้ืนที่จังหวัดน่าน 5 
อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอบ่อเกลือ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กระทรวงการ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมพ้ืนที่ อ าเภอสันติสุข อ าเภอปัว  อ าเภอแม่จริม  อ าเภอเวียงสา   
3.1-2(13) 

 4. โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 
มหาวิทยาลัย) อาจารย์ ดร.สุดารัตน์  รอดบุญส่ง (รองคณบดี) ที่ปรึกษาโครงการ ประกอบด้วยจ านวน 5 
โครงการประกอบด้วย 3.1-2(14) 

- โครงการวิถีลาวเวียง การท่องเที่ยวเพ่ือสร้างการเรียนรู้สู่การยกระดับชุมชน  
ต าบลคอรุม อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 

- โครงการคนลาวเวียง : creative economy สู่การยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

- โครงการพัฒนายกระดับเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกรสู่การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์ ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

- ชื่อโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
ต าบลน้ าไคร้ อ าเภอน้ าปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 

- ชื่อโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ต าบลข่อยสูง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ ์

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
3.1-2(1) แผนบริการวิชาการและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ประจ าปีการศึกษา 2562 

 3.1-2(2) รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 8/2564 วันที่ 15 กันยายน 2564 
 3.1-2(3) แผนบริการวิชาการปีการศึกษา 2564 

3.1-2(4) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
3.1-2(5) เว็บไซต์หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

http://human.uru.ac.th 
3.1-2(6) คู่มือการให้บริการวิชาการเพ่ืองานพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
 3.1-2(7) แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2560-2579 
 3.1-2(8) MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการด าเนินกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ชุมชนส่งเสริม
ศักยภาพหมู่บ้านท่องเที่ยวชุมชน และการด าเนินการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ระหว่างคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กับองค์การบริหารส่วนต าบลนางพญา และโรงเรียนน้ าพร้าสามัคคี 
 3.1-2(9) MOU บันทึกข้อตกลงระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และเทศบาลศรีพนมมาศ 
 3.1-2(10) MOU บันทึกข้อตกลงระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และองค์การบริหารส่วน
ต าบลคอรุม 
 3.1-2(11) MOU บันทึกข้อตกลงระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัด 
สภาวัฒนธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์  
 3.1-2(12) MOU บันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการด าเนินงานด้านผู้สูงอายุร่วมกับองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์  ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  จังหวัดอุตรดิตถ์  
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3.1-2(13) รายงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนส าหรับผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยฯ 
3.1-2(14) รายงานชุดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 

มหาวิทยาลัย) 
 
 3. ด าเนินการตามแผนการบริการทางวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมที่ก าหนด
ไว้ตามข้อ 2 โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกสถาบัน อย่างน้อย 1 โครงการ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ด าเนินการจัดโครงการบริการวิชาการตามแผนการปฏิบัติงานที่
ก าหนดไว้ คือการด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ประจ าปี  2565 ตาม
รายละเอียดในข้อ 1 และข้อ 2 เป็นเป็นตามแผนงานและด าเนินงานตามเป้าหมายและตัวชี้วัด 100% 
  โดยแต่ละโครงการต้องก าหนดวิธีการน าไปใช้ประโยชน์และผลกระทบจากการบริการวิชาการ ไม่ว่า
จะเป็นด้านการพัฒนานักศึกษา อาจารย์ หรือการพัฒนาชุมชนสังคม  คณะได้ใช้การติดตามการใช้ประโยชน์ 
โดยแบบประเมินจากโครงการ การสัมภาษณ์ การน าไปใช้ประโยชน์ในอาชีพ ติดตามการน าไปใช้กับการเรียน
การสอนในรายวิชา ซึ่งแบ่งการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการออกได้ดังนี้ 
 1. การพัฒนานักศึกษา/อาจารย์ ต้องน าไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ งานวิจัย งานสอน ฝึกอบรม มี
การน าความรู้ไปใช้ หรือปรับใช้ในการเรียนการสอนการใช้ประโยชน์เชิงทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ความรับผิดชอบ ลงมือปฏิบัติกิจกรรมที่สอดคล้องกับการเรียนการสอน การบริการวิชาการ นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติ
ในการถ่ายทอดความรู้ ท าให้เกิดการพัฒนาทักษะ และเพ่ิมประสบการณ์จากการปฏิบัติจริง 
 2. การพัฒนาชุมชน หรือสังคมต้องน าไปสู่การใช้ประโยชน์เชิงพัฒนา ผลจากการบริการวิชาการที่สร้าง
องค์ความรู้แก่สาธารณชน และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น ชุมชนสามารถผลิตและพัฒนาชิ้นงาน หรือผลิต
ผลิตภัณฑ์ไว้ใช้หรือจ าหน่ายได้ การแก้ไขปัญหาสังคม การน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตท าให้เกษตรกรลดความเสี่ยงในการประกอบอาชีพ การบริหารจัดการการท าการเกษตร สร้างอาหารแบบ
พ่ึงพาตนเองเกิดเครือข่ายร่วมคิดร่วมท างานพัฒนาเชิงพ้ืนที่ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ิมทักษะชีวิต ทักษะ
วิชาการ ทักษะวิชาชีพระหว่างเครือข่าย 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
3.1-1(2) รายงานชุดโครงการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตสู่อัตลักษณ์บัณฑิต ดี เก่ง มีจิตอาสา 

พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการ ด้วยกระบวนการอาสาประชารัฐ 
3.1-1(3) รายงานชุดโครงการโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐาน

ราก (ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น) 
3.1-1(4) รายงานชุดโครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน 

(ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการศึกษา) 
3.1-2(13) รายงานโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนส าหรับผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยฯ 
3.1-2(14) รายงานชุดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 

มหาวิทยาลัย) 
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 4. ประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ชุมชน หรือสังคมตามข้อ 2 และน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
     จากผลการด าเนินงานแผนบริการวิชาการและเสริมสร้างความสั มพันธ์กับชุมชน ประจ าปี
งบประมาณ 2564 คณะฯ มีการประเมินความส าเร็จของโครงการบริการวิชาการตามตัวบ่งชี้ของแผน        
3.1-4(1) วิเคราะห์ความมีประสิทธิภาพของการบริหารงบประมาณโครงการ ประโยชน์ที่ได้รับจากการด าเนิน
โครงการ ฯลฯ น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณา ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 
6/2565 วันที่ 26 มิถุนายน 2564 วาระเพ่ือพิจารณา รายงานผลโครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น ชุมชน และการประเมินความส าเร็จของโครงการบริการวิชาการ 3.1-4(2) ซึ่งผลการด าเนินงาน 
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) มีรายละเอียดดังนี้ 

1. เกิดระบบและกลไกการด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ด้วยการอาศัยกลไก 
หน่วยจัดการงานวิจัย และพันธกิจสัมพันธ์ของคณะฯ 

2. ใช้ระบบฐานข้อมูลของหน่วยจัดการงานวิจัยฯ ในการพัฒนาฐานข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือใช้ประโยชน์ 
ด้านการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
 3. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่มีการบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนและการวิจัย และได้
มีการเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน ก าหนดเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ผลการด าเนินงานจริง ร้อยละ 
100 % เพราะมีโครงการที่มีการจัดกิจกรรมที่ให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะทางด้านวิชาการ และวิชาชีพ เป็น
หลักในการด าเนินกิจกรรมร่วมกับเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมายจ านวน 18 โครงการ 
 4. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่ก าหนดตามแผนบริการวิชาการและเสริมสร้างความสัมพันธ์
กับชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 (น าความรู้ที่ได้จากการวิจัย การเรียนการสอนน าสู่ชุมชนท้องถิ่น โดยให้
นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรม) ผลการด าเนินงานจริง ร้อยละ 100 จ านวน 18 โครงการ 
     5. จ านวนโครงการบริการวิชาการที่มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีแบบมีส่วนร่วม สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในงานบริการวิชาการกับชุมชนหน่วยงานภายนอก และสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนสังคม จ านวน18
โครงการ 
          สรุปได้ว่า แผนบริการวิชาการและเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และโครงการบริการวิชาการ
ดังกล่าวบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดความส าเร็จของแผน เนื่องจากผ่านกระบวนการออกแบบที่มีการบูรณาการ
พันธกจิทุกด้านเข้าด้วยกัน 
 
          จากนั้นผู้รับผิดชอบ คือ ฝ่ายวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ ได้น าผลการด าเนินการตามแผนเสนอต่อที่
ประชุมกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 6/2565 วันที่ 26 มิถุนายน 2564 เพ่ือเสนอให้พิจารณาและให้ข้อคิดเห็น/
ข้อเสนอแนะตามล าดับ โดยจากผลการประชุมกรรมการบริหารคณะได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ให้กับท้องถิ่นและสอดคล้องกับความรู้ ความช านาญของสาขาวิชา คณะขยายเครือข่ายพ้ืนที่ในการบริการ
วิชาการที่สามารถออกแบบกิจกรรมให้ทุกสาขาวิชาเพ่ิมขึ้นเพ่ือส่งเสริมให้เกิดการลงพ้ืนที่ร่วมกันและการหา
โจทย์วิจัยและบริการวิชาการอีกท้ังยังเป็นแนวทางหนึ่งในการประชาสัมพันธ์หลักสูตรในคณะได้อีกด้วย 
 
 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

3.1-4(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 6/2565 วันที่ 26 มิถุนายน 2564 
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 5. น าผลการประเมินตามข้อ 4 ไปปรับปรุงแผนบริการวิชาการในปีต่อไป 
     การปรับปรุงแผนบริการวิชาการ จากการประเมินความส าเร็จของโครงการ คณะได้น าผลการ
ประเมินความส าเร็จมาวิเคราะห์จัดท าแผนโครงการบริการวิชาการในปีต่อไป 3.1-5(1) โดยมุ่งเป้าตอบสนอง
ต่อการปรับปรุงโครงการบริการวิชาการให้ตอบรับกับวัตถุประสงค์ของแผนบริการวิชาการประจ าปี 2565 ดังนี้  

    การประเมินความส าเร็จของโครงการควรระบุตัวบ่งชี้ความส าเร็จและเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดได้ 
เพ่ือประเมินได้ว่าบรรลุตามที่ตั้งไว้หรือไม่ ทั้งนี้การประเมินความส าเร็จของโครงการบริการวิชาการ ควร
ประเมินประโยชน์ 3 ด้าน ประกอบไปด้วย คือ ผู้รับบริการ/ชุมชนได้ประโยชน์อะไร นักศึกษา/อาจารย์        
ผู้ด าเนินโครงการได้ประโยชน์อะไร คณะ/และมหาวิทยาลัยผู้อนุมัติงบประมาณได้ประโยชน์อะไร เพ่ือให้การ
ใช้งบประมาณก่อให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าต่อทุกฝ่าย 
     โครงการบริการวิชาการควรเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากชุมชนจึงควรท าข้อตกลงความ
ร่วมมือกับท้องถิ่นให้มากข้ึนเพื่อขยายพ้ืนที่การบริการวิชาการให้ครอบคลุม 
              ควรสร้างกรอบแนวคิดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของโครงการบริการวิชาการท่ีตอบโจทย์ ดังต่อไปนี้ 

    1. โครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
    2. โครงการบริการวิชาการเพ่ือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับท้องถิ่น 

              3. โครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
              4. โครงการบริการวิชาการเพ่ือการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ 
              5. โครงการบริการวิชาการเพ่ือจัดหารายได้ 
    การสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ ความรู้ความเข้าใจ และการน าไปใช้ประโยชน์ ควรก าหนด
รูปแบบเดียวกันว่าจะเป็นร้อยละ หรือเป็นค่าเฉลี่ย จะได้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันว่าระดับมาก มากที่สุด 
ควรเป็นตัวเลขเท่าไหร่เพื่อจะได้ประเมินได้อย่างชัดเจน 
    ควรวางแผนโครงการบริการวิชาการที่ครอบคลุมถึงศิษย์เก่า เพ่ือรักษาเครือข่ายที่ดี สร้าง
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง มอบให้หลักสูตรไปวางแผนการจัดกิจกรรมโครงการบริการวิชาการที่อยู่ใน
กรอบนโยบายที่คณะได้วางไว้ 
              ทั้งนี้ การปรับปรุงแผนโครงการบริการวิชาการจากปีการศึกษา 2564 สู่ปี 2565 การจัดกิจกรรม
บริการวิชาการจะมีการประสานท าความร่วมมือกับท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างเห็น
ผลและยั่งยืน ดังนั้นในปีการศึกษา 2565 คณะจึงมีแผนจะท าข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  ในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั้ง
ในเขตและนอกพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์เพ่ือสร้างเครือข่ายทางด้านวิชาการ 
 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
3.1-5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะครั้งที่ 6/2565 วันที่ 26 มิถุนายน 2564 

 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

5  ข้อ  5  ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 3.2   จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
 ความสัมพันธ์กับชุมชน (ปีการศึกษา 2564) 

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 
4 

จ านวนชุมชนเป้าหมายทั้งหมด ชุมชน 5 
ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา                 
อย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

ร้อยละ 
80 

ร้อยละจ านวนกลุ่มเปา้หมายทีไ่ด้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามแผนเสริมสรา้งความสัมพันธ์กับชุมชนที่ก าหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 

ร้อยละ 20 

คะแนนที่ได้ คะแนน 5 
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ข้อมูลประกอบ 
 

ที ่ ชุมชนเป้าหมายทั้งหมด 

จ านวนปี  
ที่ได้รับการ

พัฒนา      
ตามแผน
เสริมสร้าง

ความสัมพันธ์
กับชุมชน 

1 ชุมชนต าบลคอรุม อ าเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 11 
2 ชุมชนต าบลหาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 6 
3 ชุมชนต าบลวังกอง อ าเภอฟากท่า จังหวัดอุตรดิตถ์ 3 
4 ชุมชนต าบลบ้านนาต้นจั่น อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 3 
5 ชุมชนต าบลนางพญา อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 2 

 
 หมายเหตุ : ต่อเนื่อง หมายถึง การด าเนินงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป 
 
สรุปตัวบ่งชี้ที่  3.2  จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

4 ชุมชน 4 ชุมชน บรรลุ 5 คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรม และความเปน็ไทย 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (ปีการศึกษา) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

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. ก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพ่ือการพัฒนาต่อยอด

และสร้างคุณค่า ตามจุดเน้นของสถาบัน 
2. จัดท าแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
3. มีการส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย 

หรือการบริการวิชาการ ซึ่งน าไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและ
ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม 

4. มีการก ากับติดตามให้หน่วยงานมีการด าเนินงาน และประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารคณะ 

5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 
ผลการด าเนินงาน 

1. ก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพื่อการพัฒนาต่อ
ยอดและสร้างคุณค่า ตามจุดเน้นของสถาบัน 

              คณะได้ด าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับพันธกิจของคณะในการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ เพ่ือก าหนดผู้รับผิดชอบในการด าเนินงาน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกัน  ในการประชุมครั้งท่ี 6/2564 วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 (4.1-1(1))  
             ซึ่งการประชุมได้น าเสนอบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นคณะกรรมการด าเนินงานรับผิดชอบงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ โดยประชุมพิจารณาแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการบริหารคณะ   
             มติที่ประชุม มีทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพ่ือการพัฒนาต่อยอดและ
สร้างคุณค่าตามจุดเน้นของสถาบัน โดยน าหลักการบูรณการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการ
วิชาการ เป็นฐานต่อยอดงานส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมบนรากฐานของชุมชน โดยเน้นชุมชนเป็นฐาน และให้ทุก
หลักสูตรร่วมกันส่งเสริมการบูรณาการงานดังกล่าวในการจัดท างบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยที่ตอบโจทย์ใน 4 
พันธกิจหลักของคณะ และสามารถตอบโจทย์มหาวิทยาลัยและชุมชนได้อีกด้วย  
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ภาพหลักการบูรณการการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ เป็นฐานต่อยอดงาน

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมบนรากฐานของชุมชน โดยเน้นชุมชนเป็นฐาน 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
4.1-1(1) รายงานการประชุมกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 
4.1-1(2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ  
 
2. จัดท าแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
       คณะมีการจัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน เพ่ือให้ด าเนินการได้ตามแผนในปีการศึกษา 2564 น าเสนอสู่แผนปฏิบัติราชการ
งบประมาณประจ าปี 2564-2565 จากแผนดังกล่าวคณะได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของแผน ดังนี้        

1. พัฒนาระบบการท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  
(ตัวบ่งชี้ : มีแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 

2. พัฒนาฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมให้นักศึกษาและประชาชนได้รับทราบเพ่ือเข้าใช้
บริการอย่างแพร่หลาย  
(ตัวบ่งชี้ : มีโครงการวิจัยหรือการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 4
โครงการ) 

3. สนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าและวิจัย หรือบริการวิชาการ
งานด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการน าเสนอผลงานระดับประเทศ (ตัวบ่งชี้  : มี
โครงการวิจัยหรือการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 4 โครงการ) 
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4. สนับสนุนส่งเสริมการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมภายในและ
ต่างประเทศในลักษณะวัฒนธรรมสัญจร  
(ตัวบ่งชี้ : มีโครงการวิจัยหรือการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 4 
โครงการ) 

5. สนับสนุนการด าเนินงานและสืบสานงานตามโครงการในพระราชด าริ  
(ตัวบ่งชี้ : คณะฯ มีโครงการสืบสานงานตามโครงการในพระราชด าริอย่างน้อย 1  
โครงการ) 
 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
4.1-2(1) แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2564-2565 (แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของ

คณะ)  
4.1-2(2) แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2564 
4.1-2(3) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องผลการพิจารณาโครงการยุทธศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ 2564-2565 
 
3. มีการส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การ

บริการวิชาการ ซึ่งน าไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและ
ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม       
 คณะมีการสนับสนุนการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัย และ
การบริการวิชาการ ซึ่งน าไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม  การปรับและ
ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมโดยมี รองคณบดีผ่ายกิจการนักศึกษาซึ่งมีหน่วยงานการจัดการงานวิจัยและ
คณะกรรมการอาจารย์ที่ปรึกษาวิศวกรสังคม เป็นกลไกการด าเนินงาน ทั้งนี้ ผลของการด าเนินงาน ท าให้
คณะฯ มีการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่ง
น าไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม  
รายละเอียดดังตัวอย่าง 
 โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เป็นการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
การวิจัย และการบริการวิชาการ ซึ่งน าไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับ
และประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม ในกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านนาต้นจั่น ต าบลบ้านตึก อ าเภอ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ด้วยกระบวนการพัฒนาชุมชนแบบมีส่วนร่วม สาขาการพัฒนาชุมชนที่มีองค์ความรู้
ด้านกระบวนการ พัฒนาชุมชน พัฒนาศักยภาพบุคคล และกลุ่มสาขาศิลปกรรม มีองค์ความรู้ด้านด้านงาน
ศิลปะ ออกแบบผลิตภัณฑ์  ออกแบบบรรจุภัณฑ์ สาขาการท่องเที่ยว  มีองค์ความรู้ด้านการจัดท าสื่อ
ประชาสัมพันธ์และการสร้างนักสื่อสารชุมชน อีกทั้งคณะท างานในท้องถิ่น และประชาชนที่เกี่ยวข้องเพ่ือการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านนาต้นจั่น ต าบลบ้านตึก อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย และการ
ยกระดับคุณภาพบัณฑิตที่เข้าร่วมโครงการ 
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  บูรณาการรายวิชาการเรียนการสอน เทอม 2/2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา
การพัฒนาชุมชน รายวิชาสหกิจศึกษา ชุมชนศึกษา จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้น าไปสู่การจัดโครงการฝึกสหกิจ
ที่ได้รับรางวัล ดังต่อไปนี้ 
 เครือข่ายความร่วมมือการท างานแบบบูรณาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ บทบาทหน้าที่
เป็นคณะผู้ด าเนินงาน ขับเคลื่อนโครงการสร้างนวัตกรรมตามแผนงานอย่างมีส่วนร่วม หน่วยงาน องค์กรใน
ชุมชนที่เกี่ยวข้องได้แก่ กองสวัสดิการชุมชน กลุ่มงานนโยบายและแผน องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านตึก 
สถานีอนามัย โรงเรียน กลุ่มอาชีพ อาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน ผู้น าท้องถิ่น ในชุมชนต าบลบ้านตึก เป็น
เจ้าภาพในพ้ืนที่ ประสานความร่วมมือ อ านวยความสะดวกในการด าเนินงานด้านต่างๆ หน่วยงานภายนอกที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุตรดิตถ์  (พมจ.) จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ออมสินภาคที่ 7 จากการด าเนินงาน นักศึกษาต่อยอดผลงานโดยการน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในการสังเคราะห์
งานสหกิจ 
 

  ต้นน้ า การฝึกสหกิจศึกษา ทางหลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ได้เตรียมความพร้อมใน
วิชาการความรู้ ทฤษฎี และปฏิบัติ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ตลอดระยะเวลา เกือบสี่ปี ท าให้เห็น
เครื่องมือการพัฒนาชุมชนที่แตกต่างหลากหลาย อีกทั้งทางหลักสูตรฯ และหน่วยงานฝึกสหกิจ (เทศบาลต าบล
ป่าเซ่า อ าเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ ) ได้ออกแบบระบบการดูแลที่ที่มีการคืนข้อมูลรายสัปดาห์ ผ่านระบบ
ออนไลน์ ทั้งหลักสูตรและหน่วยงานฝึก  

 
กลางน้ า ด้วยระบบการท างานแบบมีส่วนร่วม ทั้งอาจารย์ หน่วยฝึก และชุมชน และการหาโจทย์ 

เพ่ือท า Project base community ท าให้นักศึกษาเกิดการตกผลึกทางความคิด ท าให้นักศึกษาได้ถอดโมเดล
การท างานแบบมีส่วนร่วมที่เห็นความเชื่อมโยงกระบวนการท างานที่ชัดเจน  

 
ปลายน้ า นักศึกษาเกิดความภาคภูมิใจที่ได้สร้าง แนวทาง “นวัตกรรมการจัดการขยะ (waste 

management innovation) “ ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่อยู่ภายใต้บริบท ทุนภูมิปัญญา ทุนความรู้ และทรัพยากรที่
มีอยู่ผ่าน กระบวนการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่าย เครื่องมือและหลักการพัฒนาชุมชน ที่สามารถต่อยอดน าไปสู่
ความรู้ใหม่ได้อย่างชัดเจน รวมทั้งเกิดกลไกการสร้างนวัตกรรมในชุมชนบ้านบุ้งวังงิ้ว หมู่ที่ 1 ต าบลป่าเซ่า 
อ าเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  
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การด าเนินงานมีความถูกต้อง มีระเบียบแบบแผน และท าให้นักศึกษามีโอกาสได้ใช้วิชาความรู้/
ทักษะตามที่ได้เรียนมา 
 จากการด าเนินงานที่ตามหลักการพัฒนาชุมชน การมีส่วนร่วม และระบบคืนข้อมูลกับหน่วยงานและ
อาจารย์ที่ปรึกษา ท าให้นักศึกษามีโอกาสได้ใช้ความรู้/ทักษะเครื่องมือพัฒนาชุมชนที่ได้เรียนมา โดยใช้แนวคิด 
หลักการพัฒนาชุมชน มาเป็นฐานในการศึกษาหาข้อมูล ศึกษาหาปัญหา  เน้นชุมชนเป็นส าคัญ และชุมชนคือ 
“ครู”ด้วยกระบวนการเรียนรู้ของนักพัฒนา 1) สร้างจิตอาสาในชุมชน  2) เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน 
3) การคิดแบบสร้างสรรค์ 4)  เน้นกระบวนการของการด าเนินงานมากกว่าผลลัพธ์ 5 ) การสังเคราะห์ 6) การ
ประเมิน 7) พัฒนาต่อยอดขยายผล จึงน าไปสู่ผลงานเชิงประจักษ์ 
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จากแผนภาพ แสดงให้เห็นว่า  “ทุน” ความรู้  คน และเงิน คือส่วนที่ท าให้การด าเนินงาน
คณะกรรมการจัดการขยะสามารถด าเนินงานได้อย่างต่อเนื่องและประสบความส าเร็จ จากองค์ความรู้เดิมที่ได้
จากการเรียนรู้จากอดีตสู่ปัจจุบัน บ้านวังงิ้ว ได้มีการแก้ไขปัญหาโดยใช้หลักการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วน
ร่วมโดยเน้นการจัดการ ต้นทางในการแก้วิฤตปัญหาขยะมูลฝอยของหมู่บ้านโดยแกนน าในชุมชนซึ่งมีความ
เข้มแข็ง สามารถขับเคลื่อนนโยบายเรื่องการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมภาคีหลายภาคส่วนเข้ามาร่วม
ด าเนินการ ท าให้เกิดระบบการจัดการขยะจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นศูนย์ (Zero wastes) โดยชุมชนจัดการ
ตนเองซึ่งเริ่มจากคัด จากแหล่งก าเนิดโดยใช้หลักการการลดคัดแยก และระบบขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่        
(Reduce Reuse and Recycle: Rs) การส่งเสริมอาชีพ และขยายพื้นที่เรียนรู้ให้มากยิ่งข้ึน 

ทั้งนี้ จากองค์ความรู้ประกอบกับ การเสริมพลังความรู้ใหม่ จากหน่วยงานภาคีท่ีเกี่ยวข้อง ที่หนุนเสริม
ทั้งภาควิชาการความรู้ บุคลากร และงบประมาณ ท าให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ คือ ขะโหยดโมเดล เป็นรูปแบบ
การบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดประโยชน์ด้วยองค์ความรู้ ในมิติต่าง  ๆ ดังนี้  คือ 1) 
กระบวนการสร้างจิตส านึก (Consciousness) และ 2) กระบวนการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะในชุมชน (Participation) รวมทั้ง ยังได้  3) นวัตกรรม (Clean technology)  และ 4) นวัตกรรมการ
จัดการขยะ (waste management innovation) ซึ่งเป็นรูปแบบการบริหารจัดการขยะแบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้
เกิดประโยชน์ในชุมชน  ดังนี้ นวัตกรรมกระบวนการด าเนินงานด้วยการสร้างกลไกการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ขยะในชุมชน ผลผลิตการจัดการขยะโดยการพัฒนานวัตกรรมจากขยะร่วม คือ การอัดขยะเป็นก้อนพลาสติก
เป็นอิฐมวลเบาจากโฟม การจัดการขยะรีไซเคิลการจัดการโรงเรียนธนาคารขะโหยด การจัดการขยะอินทรีย์
การส่งเสริมการใช้ขยะอินทรีย์เพ่ือผลิตก๊าซชีวภาพใช้ในครัวเรือน (มีครัวเรือนตัวอย่าง และใช้ครัวเรือน
ตัวอย่างเป็นการ การถ่ายทอด ความรู้ และขยายพ้ืนที่ต่อไป) นอกจากนี้ ยังน าหลักการ R3 มาใช้ในการจัดการ
ขยะ (โดยการประยุกต์ใช้เป็นพลังงานจากการท าบ่อก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์ในครัวเรือน 
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มีผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อโครงงาน/ผลงาน 
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จากแผนผังทางความคิด แสดงให้เห็นถึง ความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการที่แสดงออกในการตก
ผลึกทางความคิด และสามารถสร้างการเรียนรู้ในชุมชนแบบมีส่วนร่วม ด้วยการประยุ กต์ใช้ความรู้ด้านการ
พัฒนาชุมชนในเครื่องมือหลายชนิดเพ่ือเติมเต็มข้อมูลที่ท้าทายหนุนเสริมการด าเนินงานกลุ่มท าให้ กลุ่มมีการ
ยกระดับ และมีส่วนร่วมในการหาแนวทางพัฒนานวัตกรรมชุมชนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้ความรู้ทักษะนักพัฒนา
ชุมชนมาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพ ด้วยจิตวิญาณของนักพัฒนาชุมชน ท าให้ผลการประเมินมีคะแนนที่สูงดังภาพ
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เป็นโครงงาน/ผลงาน ที่น าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมในสถานประกอบการ 
        - เป็นงานประจ าที่สามารถน าไปพัฒนาองค์กร/หน่วยงานได้อย่างชัดเจน อาทิ ลดเวลาในการท างานประจ า/ 

ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           จากแผนภาพ  เป็นแนวทางการพัฒนาไปสู่การสร้างนวัตกรรมในชุมชนบ้านบุ้งวังงิ้ว หมู่ที่ 1  ต าบลป่าเซ่า  
อ าเภอเมือง   จังหวัดอุตรดิตถ์  เป็นโครงการที่ท าให้เห็นถึงการถอดบทเรียนสิ่งที่เกิดขึ้นกับการจัดการขยะของ
ชุมชนบ้านบุ้งวังงิ้ว และยังมีแนวทางที่นักศึกษาเสนอให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถน าแนวทางนี้ไปพัฒนาต่อ
ได้ ดังภาพ 

1. คณะกรรมการการจัดการขยะ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
     1.1 มีหน้าที่ด าเนินงาน ผ่านกลไกของคณะกรรรมการที่มาจากภาคีระดับจังหวัดและภาคีระดับพ้ืนที่ที่
ร่วมเป็นคระกรรมการด้วย 
     1.2 มีหน้าที่ขยายภาคีความร่วมมือในระดับพ้ืนที่ให้มีบทบาทมากยิ่งขึ้นในระดับจังหวัด (Expand 
Network) 
     1.3 มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานงาน (Coordinate) 
     1.4 มีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลที่ได้จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการขยะในระดับพ้ืนที่และ
ระดับจังหวัด เพ่ือน ามาสรุป และน ามาเป็นข้อมูลส าคัญที่ใช้ในการแก้ปัญหาแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 
(Distributed Data Process) 
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2. มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
     2.1 มีหน้าที่สร้างองค์ความรู้และการจัดการความรู้ในด้านการจัดการขยะแบบภาคีมีส่วนร่วมควบคู่กับ
การท างาน (Research : R) และน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการสร้างและพัฒนานวัตกรรมการจัดการขยะใน
จังหวัดอุตรดิตถ์ต่อไป 

   2.2 มีหน้าที่บูรณาการพันธกิจและศาสตร์ทุกสาขากับปัญหาในพ้ืนที่ (Integration : I) โดยการเชื่อมงาน
วิชาการภายในมหาวิทยาลัยกับพ้ืนที่ เพ่ือน าความรู้ไปแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด  

   2.3 มีหน้าที่แลกเปลี่ยนของข้อมูลเพ่ือการสื่อสารที่ทันสมัยต่อความเปลี่ยนแปลงเพ่ือใช้ประโยชน์ 
(Communication : C) ทั้งในเครือข่ายระดับพ้ืนที่และเครือข่ายระดับจังหวัด  

   2.4 เครือข่ายการเรียนรู้และการท างานร่วมกับภาคีภายในและภายนอกเป้าหมายเพ่ือร่วมพัฒนา 
(Network : N) เพ่ือให้เกิดกลไกการด าเนินงานด้านการจัดการขยะอย่างยั่งยืน 

3. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าทีด่ังต่อไปนี้ 
    3.1. มีหน้าที่เป็นศูนย์กลางในระดับพ้ืนที่และประสานงานต่อในระดับภาคีเครือข่ายระดับจังหวัด (Area 
Hub : AH) 
    3.2. มีหน้าที่เป็นเพ่ือนร่วมคณะท างานกับทีมสหวิชาชีพทั้งในระดับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาสังคมในรูปของ คณะกรรมการจัดการขยะ (Teamwork : T) 
    3.3 มีหน้าที่สนับสนุนงบประมาณในระดับพ้ืนที่ (Budget : B) 
    3.4 มีหน้าที่เป็นหน่วยประสานงานหลักกับภาคีระดับพ้ืนที่ (Coordinate Center : CC)  

4. หน่วยงานที่ร่วมเป็นเครือข่ายด าเนินการ  
หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ ส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุตรดิตถ์ โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพต าบลป่าเช่า ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเครือข่าย เครือข่ายภาคประชาชน 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนรักษ์ พลังงานวิทยาลัยนิรชรา กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชนอสม แกนน าหมู่บ้าน เครือข่าย
ภาคธุรกิจเอกชน  ได้แก่ บริษัท วงษ์พาณิชย์เครือข่ายสื่อสารมวลชนเช่ สวท. อุตรดิตถ์  มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
 4.1 มีหน้าที่ด าเนินงานด้านการจัดการขยะพร้อมกับทีมคณะกรรมการระดับหมู่บ้าน (Teamwork : T) 
     4.2 มีหน้าที่สนับสนุนงบประมาณให้กับการการจัดการขยะ โครงการ ในระดับพ้ืนที่ (Budget : B) 
     4.3 มีหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงให้กับคณะด าเนินงาน และประชาชนในระดับพ้ืนที่ (Monitor : M) 
     4.4 มีหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินงานการจัดการขยะ(Coordinate) 
 จากภาระหน้าที่ของหน่วยงานดังกล่าวข้างต้น ได้แสดงถึงกลไกการการจัดการขยะแบบภาคีมีส่วนร่วม
ในที่อยู่บนฐานของการมีส่วนร่วม (Participation) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (knowledge sharing) และการ
เสริมสร้างศักยภาพของบุคคลและกลุ่ม (Empowerment) เพ่ือให้เกิดการด าเนินงานด้านการจัดการขยะมีความ
ยั่งยืน 
  จาก Model กระบวนการท างานของนักศึกษาสหกิจ ท าให้คณะมีการต่อยอดขยายผลไปสู่ผู้น าวิศวกร
สังคมระดับคณะ ทั้งนี้มี ในปีที่ 1 มีจ านวน 23 คน จากทุกสาขาวิชา และทุกคน คิดเป็นร้อยละร้อย ที่ด าเนินงาน
โครงการวิศวกรสังคม และได้รับงบประมาณสนับสนุน จ านวน 150,000 บาท ซึ่งกล่าวได้ว่าคณะมีการส่งเสริม 
สนับสนุนด้วยงบประมาณด าเนินงาน และมีการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ครบทั้ง 11 
หลักสูตร  มีการบริการวิชาการความรู้ให้กับชุมชน ซึ่งน าไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้  ความเข้าใจใน
ศิลปวัฒนธรรม รากฐานภูมิปัญญาสามารถประยุกต์ก่อเกิดเป็นมูลค่าและคุณค่าให้กับชุมชน จ านวน 3 โครงการ
ได้แก่  โครงการพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนทุ่งยั้งในรูปแบบการ์ตูนแอนนิเมชั่น 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ 
ญี่ปุ่น)  โครงการยกระดับคุณค่าจากทุนวัฒนธรรมของกระเทียมปลอดสารบ้านพงสะตือ ต.บ้านแก่ง อ.ตรอน       
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จ.อุตรดิตถ์ และโครงการพัฒนาเรื่องเล่า (storytelling) สู่การสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารผ่าน
ของกิ๋นพ้ืนถิ่นบ้านไตลื้อ จังหวัดแพร่ (local ingredient to Lerka Dishes) 
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

4.1-3(1) ค าสั่งแต่งตั้งหน่วยการจัดการงานวิจัย 
4.1-3(2) แผนงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2564 
4.1-3(3) โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพทอผ้าบ้านนาต้นจั่น คุณ

เสงี่ยม แสวงลาภ ที่อยู่ 111 หมู่ 5 ต าบลบ้านตึก อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
4.1-3(4) โครงการพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนทุ่งยั้งในรูปแบบการ์ตูนแอนนิเมชั่น 3 ภาษา 

(ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น) 
4.1-3(5) โครงการยกระดับคุณค่าจากทุนวัฒนธรรมของกระเทียมปลอดสารบ้านพงสะตือ ต.บ้านแก่ง 

อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 
4.1-3(6) โครงการพัฒนาเรื่องเล่า (storytelling) สู่การสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงอาหาร

ingredient to Lerka Dishes) 
 
4. มีการก ากับติดตามให้หน่วยงานมีการด าเนินงาน และประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของ

แผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารคณะ 
 คณะมีการก ากับ ควบคุม ติดตามให้มีการด าเนินงาน และประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของ
แผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และรายงานผลการด าเนินงานต่อผู้บริหารคณะ โดยมี
คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง การด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมก ากับ ควบคุม ติดตาม ซึ่ง
ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบก ากับแผนงานคือ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา อาจารย์ ดร.ชลธิดา  อุเทศนันท์ 
พร้อมคณะกรรมการด าเนินงาน คือ หน่วยการจัดการวิจัย 
         การด าเนินงานก ากับ ควบคุม ติดตามนั้น ด าเนินการโดย  แต่งตั้งคณะกรรมการที่มีหน้าที่
รับผิดชอบ พร้อมจัดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานก่อน และหลังสิ้นสุดโครงการ ให้ท าอย่างต่อเนื่องตาม
แผนที่ระบุไว้ มีการสรุปและรายงานผลการด าเนินงานทุกกิจกรรมต่อคณะกรรมการบริหารคณะได้ทราบและ
พิจารณาร่วมกันเพื่อก าหนดแผนงานในปีงบประมาณต่อไป 

 นอกจากนี้คณะมีการก ากับ ติดตามความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย ซึ่งสามารถสรุปได้ว่า คณะมีการด าเนินงานตามแผนที่ได้ตั้งไว้ โดยมีแผนการด าเนินงานที่ชัดเจนตาม
แผนที่ก าหนดไว้ กล่าวคือ มีระบบสนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาค้นคว้า บริการวิชาการงานด้าน
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ศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 4 โครงการ (งบยุทธ์) มีการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมไม่น้อยกว่า 3 
โครงการ ดังรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 

ที่  
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 

หรือนวัตกรรมทั้งหมด  
การนำไปใช้ประโยชน์      

ต่อชุมชนอย่างไร?  
ผู้ที่ได้รบัประโยชน์  

บรรลุ
วัตถุประสงค ์

1  โครงการพัฒนาการเรยีนรู้
ประวัติศาสตร์ชุมชนทุ่งยั้งใน
รูปแบบการต์ูนแอนนิเมชั่น 3 
ภาษา (ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น) 

- ผู้ส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนท่ี 
ส่วนร่วมในการสื่อสาร        
อัตลักษณ์ประวัตศิาสตร์ทุ่งยั้ง 
- ผู้ส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนท่ี 
เห็นคุณคา่ เกิดความ 
ภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์
ทุ่งยั้ง 

ประชาชนในชุมชนต าบล
ทุ่งยั้ง อ.ลับแล จ.อตุรดิตถ์ 
ที่สนใจ รวมทั้งผู้น าท้องถิ่น  

 

2  โครงการยกระดับคุณค่าจากทุน
วัฒนธรรมของกระเทยีมปลอด
สารบ้านพงสะตือ ต.บ้านแก่ง 
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ ์

- ผู้ส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนท่ี 
ส่วนร่วมในการสื่อสาร        
อัต ลักษณ์วัฒนธรรมของ
กระเทียมปลอดสารบา้นพง
สะตือ ต.บา้นแก่ง อ.ตรอน 
จ.อุตรดติถ ์
- ผู้ส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนท่ี 
เห็นคุณคา่ เกิดความ 
ภาคภูมิใจในกระเทียมปลอด
สารบ้านพงสะตือ ต.บ้านแก่ง 
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ ์

- กลุ่มเกษตรกรปลูก
กระเทียมปลอดสารบา้น
พงสะตือ ต.บ้านแก่ง  
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ ์
- ประชาชนในชุมชน
ต าบลต.บ้านแก่ง  
อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ ์
 

 
 
 

 
 

3  โครงการพัฒนาเรื่องเล่า 
(storytelling) สู่การสร้าง
ประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิง
อาหารingredient to Lerka 
Dishes) 

- ชุมชนได้รับการพัฒนา 
ศักยภาพให้เป็นแหล่ง 
ท่องเที่ยวโดยชุมชน ยกระดบั
เป็นชุมชนต้นแบบ การ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนด้วย 
ระบบกลไกการบริหาร จัดการ
และพันธกิจสมัพันธ์ กับสังคม
ของมหาวิทยาลัย ราชภฏั  
- ผลิตภณัฑ์การท่องเที่ยวของ
ชุมชน ได้แก่ เส้นทาง 
ท่องเที่ยว โปรแกรม 
ท่องเที่ยว ผลิตภณัฑ์ สินค้า 
ของที่ระลึก ไดร้ับการพัฒนา 
ให้เป็นผลติภณัฑ์การ 
ท่องเที่ยวใหม่บนฐานอัต 
ลักษณ์เอกลักษณ์ที่มคีุณค่า 
และเกดิมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
สามารถสรา้งรายได้ให้กับ 
ชุมชนท้องถิ่น   
- เกิดชุมชนต้นแบบการ 

ชุมชน ผู้ประกอบการ 
ท่องเที่ยวโดยชุมชน 
กลุ่มโฮมสเตย์ ท้องถิ่น 
ท้องทีบ่้านใตลื้อ จ.แพร่ 
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ท่องเที่ยวโดยชุมชนมี 
ศักยภาพในการบริหาร 
จัดการการท่องเที่ยวโดย 
ชุมชน ในพ้ืนท่ีจังหวัด แพร่   
- ชุมชนเป็นที่รู้จักของ 
นักท่องเที่ยวจากการสื่อสาร 
ช่องทางการตลาดและการ 
ประชาสมัพันธ์ที่หลากหลาย 
ตรงกับกลุ่มนักท่องเที่ยว 
ส่งผลใหเ้กิดการขยายตัวของ
กลุ่มนักท่องเที่ยว 

4 กลุ่มอาชีพผ้าทอบ้านนาต้นจั่น - กลุ่มวิสาหกิจผ้าทอมี
มูลค่าเพิม่ส่งเสรมิให้ผู้บริโภค
รู้จักสินค้ามากขึ้น และ เห็น
สินค้ามากขึ้นจากสื่อการขาย
ทั้งออฟไลน์และออนไลน ์ 
- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพทอ
ผ้าบ้านนาต้นจั่น เกิดการสร้าง
งานเพิ่มขึ้นในกับสมาชิกใน
กลุ่มมรีายได้จากการจ าหน่าย
สินค้าของกลุ่มวสิาหกิจชุมชน
และสามารถจัดท าบัญชี
รายรับ-รายจ่ายด้วยสมุดบญัชี
บันทึกการรับ- จ่าย เป็นการ
ลดค่าใช้จ่ายและเพิม่รายได้
และคิดต้นทุนได้อย่างถูกต้อง 
- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพทอ
ผ้าบ้านนาต้นจั่นและชุมชน
เกิดความสามัคคี จากการมี
ส่วนร่วมในชุมชนจากการคิด
และสร้างสรรค์งานร่วมกัน คน
ในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
จากรายได้ที่เพิ่มขึ้น ชุมชนมี
การสร้างงานและผู้ผลิตราย
ใหม่ ๆ เพื่อให้ชุมชนมีการ
สร้างงานในพ้ืนท่ี 
- วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพ 
ทอผ้าบ้านนาต้นจั่นและชุมชน 
เกิดความรักและอนรุักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นในการทอผ้า
หมักโคลนให้สืบทอดต่อไป 
และน าไปต่อยอดองค์ความรู้
ในการออกแบบและการใช้สื่อ
ประชาสมัพันธ์ ต่าง ๆ ได ้
 

- ผู้ทอ จ านวน 150 คน  
และผู้แปรรูปผลิตภณัฑ์  
38 จ านวน 

- องค์การบริหารส่วน
ต าบลบ้านตึกต าบล
บ้านตึก  อ าเภอศรสีัช
นาลัย จังหวัดสุโขทัย 

-ส านักงานพัฒนาชุมชน
อ าเภอศรสีัชนาลัย 

- อุตสาหกรรมจังหวัด
สุโขทัย 
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
4.1-4(1) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ  
4.1-4(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 25 กันยายน 2565 
4.1-4(3) แบบติดตาม ไตรมาสที่ 4 รายงานผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติ

ราชการ ปีงบประมาณ 2565-2569   
 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
    คณะมีการน าผลการประเมินเพ่ือการปรับปรุงแผน โดยเฉพาะการบูรณาการท านุบ ารุงศิลปะและ

วัฒนธรรมกับโครงการหรือกิจกรรมที่คณะก าหนดอย่างชัดเจน เน้นการก าหนดผลลัพธ์ที่คาดหวังสอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายที่มีทั้งนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและชุมชนให้เห็นคุณค่าของการอนุรักษ์ การสืบสานและการ
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมมากข้ึน  โดยคณะมีการด าเนินงานน าผลการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมน าไปปรับปรุงแผน โดยวิเคราะห์จากผลการด าเนินงานที่ผ่านมา 
จึงได้ก าหนดกรอบเกณฑ์การด าเนินงานตามภาพ ซึ่งจะมีความสอดคล้องกับการติดตามผลการด าเนินงานวิจัย
ตามองค์ประกอบที่ 3  
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จากผลการประเมินพบว่า  
1. คณะก าหนดควรก าหนด Time Line การด าเนินงานที่ชัดเจน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปอย่าง

มีประสิทธิภาพ  
2. คณะควรมีกระบวนการขับเคลื่อนงานวิจัยที่ตอบโจทย์ครบทั้ง 4 พันธกิจหลัก ดังภาพ 

 

 
 
3. คณะน าผลประเมินมาปรับปรุง น าไปสู่การจัดท าแผนโดยปรับวัตถุประสงค์ของแผนและตัวบ่งชี้

ความส าเร็จของแผนให้ดีขึ้น ดังนี้  
1. พัฒนาระบบการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมส่งเสริมการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม  

(ตัวบ่งชี้ : มีแผนท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 
2. พัฒนาฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมให้นักศึกษาและประชาชนได้รับทราบเพ่ือเข้าใช้บริการ

อย่างแพร่หลาย  
(ตัวบ่งชี้ : มีโครงการวิจัยหรือการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 4โครงการ) 

3. สนับสนุนส่งเสริมให้อาจารย์และนักศึกษาได้ศึกษาค้นคว้าและวิจัย หรือบริการวิชาการงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการน าเสนอผลงานระดับประเทศ (ตัวบ่งชี้ : มีโครงการวิจัยหรือ
การบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 4 โครงการ) 

4. สนับสนุนส่งเสริมการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมภายในและ
ต่างประเทศในลักษณะวัฒนธรรมสัญจร  
(ตัวบ่งชี้ : มีโครงการวิจัยหรือการบริการวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรม ไม่น้อยกว่า 4 โครงการ) 

5. สนับสนุนการด าเนินงานและสืบสานงานตามโครงการในพระราชด าริ  
(ตัวบ่งชี้ : คณะฯ มีโครงการสืบสานงานตามโครงการในพระราชด าริอย่างน้อย 1  โครงการ) 
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         ระยะเวลาการด าเนินงาน เนื่องจากบางโครงการมีการเปลี่ยนแปลงระยะเวลาการด าเนินงาน ซึ่งเกิด
จากกิจกรรมมีระยะเวลาซ้ าซ้อนกับโครงการกิจกรรมของมหาวิทยาลัย หรือโครงการลงพ้ืนที่ท้องถิ่นชุมชนมี
ช่วงระยะเวลาการด าเนินงานไม่สอดคล้องกัน 

จากการปรับปรุงแผนดังกล่าว ส่งผลให้การด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ในปีการศึกษา 
2563 ที่ผ่านมานี้ ส่งผลให้คณะมีผลงานเชิงประจักษ์เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และระดับท้องถิ่น 
ดังต่อไปนี้ 

1. นักศึกษาหลักสูตรการรัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 นางสาวนาตาลี กัลยาณมิตร ได้รับรางวัล
ชมเชย รางวัลพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ท าคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน
เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจ าปี 2564 
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2. นักศึกษาหลักสูตรการจัดการวัฒนธรรม ชั้นปีที่ 2 นายเฉลิมพันธ์  หนชัย นักศึกษาหลักสูตร
ศิลปกรรม ชั้นปีที่ 2 ได้รับการพิจารณาคัดเลือก เป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจ าปี 2564 
(สาขาศิลปวัฒนธรรม) สาขาเยาวชนจิตอาสาดีเด่นเข้ารับโล่รางวัลเชิดชูเกียรติคุณ ในวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 
2563 
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3. นักศึกษาหลักสูตรการจัดการวัฒนธรรม ชั้นปีที่ 2 นายเฉลิมพันธ์  หนชัย นักศึกษาหลักสูตร
ศิลปกรรม ชั้นปีที่ 2 ในการได้รับคัดเลือกเป็นผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม ประจ าปี 2565 

 

 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
4.1-5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 25 กันยายน 2565 
4.1-5(1) แบบสรุปการน าผลการประเมินมาปรับปรุงแผน 
4.1-5(2) สรุปผลงานรางวัลท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ระดับจังหวัด ระดับประเทศ และระดับ

นานาชาติ 
 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

5 ข้อ 5 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



158 
 

 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  
 
ตัวบ่งชีท้ี ่5.1  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน (ปีการศึกษา) 
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. มีระบบและกลไกให้หลักสูตรจัดท าแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 

2. มีการก ากับ ติดตามให้หลักสูตรด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน
ตามท่ีก าหนด  

3. มีการก ากับ ติดตามให้หลักสูตรประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนที่ก าหนด 
4. มีการน าผลไปปรับปรุงแผนจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 

 
ผลการด าเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกให้หลักสูตรจัดท าแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
      คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้พัฒนาการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย โดยสร้างกลไกการเรียนรู้ผ่านหลักสูตร ริเริ่มสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์นิเทศ    
สหกิจศึกษาในปี 2557 และปัจจุบันมีอาจารย์นิเทศสหกิจศึกษา ทั้งสิ้น 11 หลักสูตร โดยแต่ละหลักสูตรได้ส่ง
นักศึกษาเข้าร่วมสหกิจศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2558-2564 และ พร้อมกันนี้คณะได้จัดตั้ง ฝ่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและ   สหกิจศึกษาขึ้นในปี 2559 เพ่ือท าหน้าที่ประสานข้อมูลข่าวสาร เป็นกลไกการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานระหว่าง หลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับ
การท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ รวมถึงหน่วยงานภายนอก และสถานประกอบการณ์ ตลอดจนการ
จัดและส่งเสริมการเตรียมความพร้อมว่าที่บัณฑิต ติดตามผลระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงาน และผลักดันให้เกิด
การส่งผลงานสหกิจศึกษาของหลักสูตรเข้าประกวดในระดับมหาวิทยาลัย ระดับเครือข่าย และระดับชาติ มี
ระบบและกลไกให้หลักสูตรจัดท าแผนการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน  ดังต่อไปนี้ 

 1.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2555 (5.1-1(1)) มา
ปรับใช้ ก าหนดกรอบงานแก่ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา (5.1-1(2))  พร้อม
ก าหนดแนวทางการด าเนินงาน ด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

1.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ใช้กลไกคณะกรรมการบริหาร ก าหนดแผนงาน และ
แผนงบประมาณประจ าปี 2564 (5.1-1(3))  และด าเนินการแต่งตั้ง อาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา     
(5.1-1(4))  เพ่ือท าหน้าที่ในการขับเคลื่อนและส่งเสริมการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษา 
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1.3 คณะกรรมการฯ สร้างแนวปฏิบัติในการด าเนินงาน การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ท างาน (5.1-1(5)) ก าหนดการส่งแผนการจัดการเรียนรู้ มคอ.4 ของแต่ละหลักสูตรเพ่ือสร้างระบบและกลไกใน
การพัฒนาส่งเสริมและเตรียมความพร้อมโดยใช้ระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยตามปฏิทินการด าเนินงาน
การบริหารหลักสูตร แผนกิจกรรมโครงการ และปฏิทินการปฏิบัติงาน/รายละเอียดกิจกรรม และขั้นตอน
กระบวนการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานรูปแบบสหกิจศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 จาก ศูนย์
พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างาน (5.1-1(6)) 

1.4 คณะกรรมการฯ สนับสนุนให้หลักสูตรนิติศาสตร์  เข้าสู่กลไกการพัฒนา (ปรับปรุงหลักสูตร 
2566) ในรูปแบบของหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะแนวทางการศึกษาบูรณาการกับการ
ท างาน CWIE เป็นหลักสูตรที่ 6 ต่อเนื่องจากรอบการปรับปรุงหลักสูตร 2565 1) หลักสูตรศิลปกรรม 2) 
หลักสูตรสาขาการพัฒนาชุมชน 3) หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษ 4) หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว และ 5) 
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ (5.1-1(7))  

 
  เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.1-1(1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์        

ว่าด้วยการจัดการระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2555  
5.1-1(2) กรอบงานผู้ปฏิบัติงานฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 
5.1-1(3) ค าสั่งแต่ตั้งอาจารย์นิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา 2564 
5.1-1(4) แผนงานฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ประจ าปี 2564 
5.1-1(5) แนวปฏิบัติในการด าเนินงาน การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน  
5.1-1(6) แผนกิจกรรมโครงการ ประจ าปี 2564 จาก ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับ

การท างาน 
5.1-1(7) การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 9/2564 วันที่ 

20 ตุลาคม 2564 
 

2. มีการก ากับ ติดตามให้หลักสูตรด าเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ท างานตามที่ก าหนด  
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 
14 กรกฎาคม 2564 (5.1-2(1)) เพ่ือก ากับเป้าหมายการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาเข้าสู่กระบวนการเรียนตาม
แนวทางการศึกษาบูรณาการกับการท างาน ในรายวิชาสหกิจศึกษา คิดเป็นร้อยละ 50  เพ่ิมจ านวนหลักสูตร 
CWIE จ านวน 1 หลักสูตร เร่งสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมอบรมเพ่ือพัฒนาเป็นผู้นิเทศ CWIE เพ่ือสนับสนุน
การ  บูรณาการการเรียนกับการท างานตามศาสตร์วิชาให้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ พร้อมทั้งติดตาม มคอ.3 
แล มคอ.4 ก่อนการเปิดภาคเรียน ตามรายวิชาที่แต่หลักสูตรรับผิดชอบ ตามปฏิทินการบริหารหลักสูตร โดยมี
นโยบายให้หลักสูตรสนับสนุนนักศึกษาเข้าสู่กระบวนการเรียนตามแนวทางการศึกษาบูรณาการกับการท างาน 
ในรายวิชาสหกิจศึกษาตามเป้าหมายของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ (5.1-2(2))  
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/16tqLPUT0FQ1hpF_ooRM82qYIdzaVAhAh/view?usp=sharing
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 ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ อาจารย์ 
หนึ่งฤทัย ดวงดัน รองผู้อ านวยการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างาน ช่วยประสานข้อมูล
ข่าวสาร ขับเคลื่อนกระบวนการท างาน ให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาและคณาจารย์ โดยมีที่ปรึกษาหลักในระดับ
คณะ คือ ท่านอาจารย์ ทิพาพร โพธิ์ศรี ผู้ช่วยคณบดี และ ปรับเปลี่ยนต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา นางสาว
วรรณ์นงอร  วริศนิรันตรกูล เข้าช่วยปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 
เพ่ือยกระดับการท างานให้มีความเป็นวิชาการมากข้ึน โดยมีช่องทางการสื่อสารดังนี้ ช่องทางการสื่อสารองค์กร 
ด้วยระบบงานสารบรรณ การติดต่อด้วยโทรศัพท์ภายใน หมายเลข 1422 Web site คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (http://human.uru.ac.th/newhs/?page_id=3025) ช่อง social networkทาง Facebook 
(https://www.facebook.com/human.uru) และ Line  โดยด าเนินการสื่อสารในเรื่องแนวทางการ
ด าเนินงานการจัดการเรียนการสอน รายวิชา เตรียมความพร้อม และปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ตามกระบวนการ
สหกิจศึกษา (ก่อน ระหว่าง และหลัง) และใช้การประชุมคณะกรรมการบริหารประจ าเดือนของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของกลไกการก ากับติดตามให้หลักสูตรสามารถด าเนินการ
ตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีคู่มือ
ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (5.1-2(3)) และแบบติดตามประเมินผลสหกิจศึกษา โดย 
แบ่งการติดตามเป็นระยะเวลาจากการด าเนินการงานสหกิจศึกษา คือ แบบฟอร์ม สก.01- สก.09 เพ่ือใช้ใน
การติดตามผลการปฏิบัติงานของอาจารย์นิเทศ และผลการปฏิบัติงานของนักศึกษาต่อไป 
 

 เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
  5.1-2(1) การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ครั้งที่ 6/2564 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 
  5.1-2(2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
  5.1-2(3) คู่มือปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

 
3. มีการก ากับ ติดตามให้หลักสูตรประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนที่ก าหนด 
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้  มีการติดตามผลการด าเนินงานตามเป้าหมายของแผน 

ประจ าปีการศึกษา 2564 พร้อมสรุปผลการด าเนินงานอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในกิจกรรมการจัดการเรียนรู้แบบ
บูรณาการกับการท างานเพ่ือรายงานผลการด าเนินงาน ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2565
วันที่ 23 มีนาคม 2565 (5.1-3(1)) โดยมีกิจกรรมที่นักศึกษาได้เข้าร่วมเพ่ือเตรียมความพร้อมตามแผนงาน 
2563 ดังนี้  

กิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัย โครงการอบรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสหกิจศึกษา เรื่อง 
“Powerful skills for a better life ทักษะ ทรงพลัง พลิกวิกฤต เพื่อชีวิตที่ดีกว่า” ในวันที่ 19 มีนาคม  
2565 ระบบออนไลน์ 

 

http://human.uru.ac.th/newhs/?page_id=3025
https://www.facebook.com/human.uru
https://drive.google.com/file/d/16tqLPUT0FQ1hpF_ooRM82qYIdzaVAhAh/view?usp=sharing
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กิจกรรมในระดับคณะ โครงการเตรียมพร้อมในการเป็นบัณฑิตมืออาชีพในศตวรรษที่ 21 กิจกรรมอบรม
หลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันที่ 5 มีนาคม 2565 ระบบออนไลน์ 

 

 
 
 และกิจกรรมในระดับหลักสูตร โครงการฝึกภาคสนามเส้นทางสายเหนือ, โครงการเชิงปฏิบัติการ

พัฒนาทักษะวิชาชีพพัฒนาชุมชน, โครงการเตรียมความพร้อมด้านการออกแบบนิเทศศิลป์ , โครงการปัจฉิม
นิเทศแนะแนวเพ่ือเตรียมเข้าสู่การศึกษาในศตวรรษที่21 (5.1-3(1)) พร้อมกันนี้หลักสูตร รายงานผลการ
ปฏิบัติงาน การประเมินผลเกรดนักศึกษาสหกิจศึกษาตามแผนการเรียน จัดส่ง มคอ.5 และ มคอ.6 ตาม
ก าหนดการการบริหารหลักสูตร และจัดส่งแบบฟอร์มการประเมินผลคะแนน โครงงาน และสถานประกอบ
การณ์ สก.10-สก.14 ตามคู่มือปฏิบัติงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
 1. ฝ่ายสหกิจศึกษารายงานผลเป้าหมายการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาสหกิจศึกษา ร้อยละ 50 ไม่
สามารถบรรลุเป้าหมายการเพ่ิมจ านวนนักศึกษาเข้าสู่กระบวนการเรียนตามแนวทางการศึกษาบูรณาการกับ
การท างาน ในรายวิชาสหกิจศึกษา ได้เนื่องจากข้อจ ากัดด้านการปฏิบัติงาน และการเลือกพ้ืนที่สถาน
ประกอบการในสภาวการณ์โควิด-19 โดยมีหลักสูตรส่งนักศึกษาเข้าสหกิจศึกษาจ านวน 6 หลักสูตร คือ 1) การ
ท่องเที่ยว 2) หลักสูตรภาษาอังกฤษ 3)หลักสูตรศิลปกรรม 4) รัฐประศาสนศาสตร์  5) สังคมศาสตร์เพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น 6)หลักสูตรการออกแบบนิเทศศิลป์ พบว่านักศึกษาสหกิจศึกษาปี 2564 มีจ านวน 89 คน คิด
เป็นร้อยละ 49.2 (5.1-3(3))   
 

http://human.uru.ac.th/newhs/wp-content/uploads/2021/07/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AF-%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1.pdf
http://human.uru.ac.th/newhs/wp-content/uploads/2021/07/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99.pdf
http://human.uru.ac.th/newhs/wp-content/uploads/2021/07/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%8A%E0%B8%99.pdf
http://human.uru.ac.th/newhs/wp-content/uploads/2021/07/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B9%8C.pdf
http://human.uru.ac.th/newhs/wp-content/uploads/2021/07/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8821.pdf
http://human.uru.ac.th/newhs/wp-content/uploads/2021/07/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%88%E0%B8%89%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%83%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%8821.pdf
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 2. ฝ่ายฝึกประสบการณ์ประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ท าหน้าที่ติดตามผล การอบรม
อาจารย์นิเทศ CWIE ภายใต้ หลักสูตรการศึกษาอบรมส าหรับผู้บริหาร คณาจารย์นิเทศ ผู้นิเทศ และ
ผู้ปฏิบัติงานด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน(Cooperative and Work-
Integrated Education: CWIE) ซึ่งจัดท าโดยสมาคมสหกิจศึกษาไทยสนับสนุนงบประมาณโดยส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมประจ าปี 2564 โดยคณาจารย์ผู้เข้าร่วมอบรม
สามารถผ่านการประเมินร้อนละ 80 และได้รับคุณวุฒิผู้นิเทศ CWIE 
 
รุ่นที่ 5 จ านวน 5 ท่าน  
 

1 อาจารย์ทิพาพร  โพธิ์ศร ี ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษา รุ่นที่ 5 
2 อาจารย์มญชุดา   สุพรจักร ์ อาจารย์ประจ าหลักสตูรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ รุ่นที่ 5 
3 อาจารยล์ลิตา  สัมฤทธิตานนท ์ ประธานหลักสตูรสาขาวิชาภาษาองักฤษ รุ่นที่ 5 
4 อาจารย ์ดร.ชลธิดา  อุเทศนันท์  รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา รุ่นที่ 5 
5 อาจารย ์ดร.จันทิมา  ปกครอง  ประธานหลักสตูรสาขาวิชาศิลปกรรม รุ่นที่ 5 
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รุ่นที่ 6 จ านวน 10 ท่าน  
 

1 อาจารย์วรรณ ี ทองระย้า ประธานหลักสตูรสาขาวิชาการพฒันาชุมชน รุ่นที่ 6 
2 อาจารยส์มศร ี คะสัน หลักสตูรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพือ่การพัฒนาท้องถิ่น รุ่นที่ 6 
3 อาจารย์วัชระ  แตงเทศ ประธานหลักสตูรสาขาวิชาดนตร ี รุ่นที่ 6 
4 อาจารย์รัฐพล  ทองแตง หลักสตูรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ รุ่นที่ 6 
5 อาจารย์ชัยภมู ิ ชนะภัย หลักสตูรสาขาวิชานิติศาสตร ์ รุ่นที่ 6 
6 อาจารยณ์ัฐวุฒิ  ขันโพธิ์น้อย หลักสตูรสาขาวิชาศิลปกรรม รุ่นที่ 6 
7 อาจารย ์ดร.มณฑณ   ศรีสุข หลักสตูรสาขาวิชาการท่องเที่ยว รุ่นที่ 6 
8 อาจารย์วรวุฒิ  ทาแก้ว  ประธานหลักสตูรสาขาวิชาการออกแบบ รุ่นที่ 6 
9 อาจารย์วัฒนศักดิ ์ มั่งเงิน  ประธานหลักสตูรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น รุ่นที่ 6 
10 อาจารย ์ดร.จุฬา    ม่วงกล่ า หลักสตูรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ รุ่นที่ 6 

 
รุ่นที ่7 จ านวน 1 ท่าน 
 

1 ผศ.ดร.สุพัตตรา ตันติจรยิาพันธ์ หลักสตูรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ รุ่นที่ 7 
 

 3. ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ท าหน้าที่ติดตามผลส าเร็จของโครงการสหกิจ
ศึกษาอันเป็นสัมฤทธิผลที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้และลงมือปฏิบัติกว่า 4 เดือนของนักศึ กษาโดยเสนอให้
หลักสูตรส่งผลงานโครงงานเข้าร่วมการประกวด ผลงานสหกิจศึกษาดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2564 
โดยได้รับความร่วมมือในการส่งผลงาน จากหลักสูตร 1 ) หลักสูตรการพัฒนาชุมชน จ านวน 2 ผลงาน 2 ) 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ จ านวน 2 ผลงาน 3)หลักสูตรศิลปกรรม จ านวน 2 ผลงาน 4) รัฐประศาสนศาสตร์ 
จ านวน 2 ผลงาน  5) สังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 3 ผลงาน และ 6) หลักสูตรการออกแบบ
นิเทศศิลป์ จ านวน 3 ผลงาน 6) หลักสูตรการท่องเที่ยวจ านวน 1 ผลงาน ซึ่งได้รับรางวัล ตามประกาศผลการ
คัดเลือกผลงานสหกิจดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย 2/2564 ดังนี้ (5.1-3(5)) 
 

1) ประเภท Oral Presentation ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการจัดการ จ านวน 8 รางวัล  
 

รางวัลชนะเลิศ  
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
และการจัดการ การประกวด 
ผลงานการสหกิจศึกษา 2-2564 

หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

การพัฒนาระบบ
การร้องเรียนร้อง

ทุกข์ผา่น 
Application LINE 
ของศูนย์ด ารงธรรม

จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
 

น.ส.นาตาลี กัลยาณมิตร ส านักงานจังหวัด
อุตรดิตถ์กลุ่มงาน
ศูนย์ด ารงธรรม
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 3 ด้านสังคมศาสตร์ 
มนุษยศาสตร์ และการจัดการ 
การประกวดผลงานการสหกิจ
ศึกษา 2-2564 
 

หลักสูตร
ภาษาอังกฤษ 

การเพิ่มศักยภาพ
ทางภาษาอังกฤษ
ด้วยกิจกรรม
โครงงาน  

น.ส.ณัฐนรี ขุนอาสา โรงเรียนสาธิต
มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุตรดิตถ์ 
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รางวัลรองชนะเลิศ 
อันดับ 4 
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
และการจัดการ การประกวด
ผลงานการสหกิจศึกษา 2-2564 
 

หลักสูตรการ
พัฒนาชุมชน 

การพัฒนาศักยภาพ
กลุ่มอาชีพจัดงาน
พิธี One Stop 

Services บ้านบาง
นาเหนือ 

น.ส.ภัชฎาภรณ์ ทิติ๊บ  
น.ส.รัตนาพร หอมสุวรรณ์ 

องค์การบริหาร
ส่วนต าบลคอรุม 

อ าเภอพิชัย 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

รางวัลชมเชย 1 
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
และการจัดการ การประกวด
ผลงานการสหกิจศึกษา 2-2564 

หลักสูตร
สังคมศาสตร์เพื่อ
การพัฒนา
ท้องถิ่น 

แบบตอบรับหนังสือ
ออนไลน์ Reply 
me  

 

น.ส.รัชนี พุ่มพวงพานิช 
นายอภิชาติ เชื้อชาติ  
น.ส.สุรางคณา สอนจ้อย 

ท่ีว่าการอ าเภอลับ
แล 

 

รางวัลชมเชย 2 
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
และการจัดการ การประกวด
ผลงานการสหกิจศึกษา 2-2564 

หลักสูตร
สังคมศาสตร์เพื่อ
การพัฒนา
ท้องถิ่น 

คู่มือผู้น าขับเคลื่อน
การครอบครอง

ท่ีดินท ากิน อ าเภอ
สันติสุข จังหวัดน่าน 

น.ส.อัญมณี ศรีแก้ว 
น.ส.เจษฎารมย์ พุธดี 
น.ส.ณิชกานต์ ทะขันแก้ว 

มูลนิธิฮักเมือง
น่าน 

รางวัลชมเชย 3 
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
และการจัดการ การประกวด
ผลงานการสหกิจศึกษา 2-2564 

หลักสูตรการ
พัฒนาชุมชน 

การถอดบทเรียน
และแนวทางการ

พัฒนาไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมในชุมชน

บ้านบุ่งวังงิ้วฯ 

น.ส.จารุวรรณ จันต๊ะพงษ์  
น.ส.ยุถิกา คลังคง 

เทศบาลต าบลป่า
เซ่า อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

รางวัลชมเชย 4 
ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ 
และการจัดการ การประกวด
ผลงานการสหกิจศึกษา 2-2564 

หลักสูตรรัฐ
ประศาสนศาสตร์ 

การจัดท าแอปพลิเค
ชันในการจองห้อง
ประชุมส านักงาน
จังหวัดสุโขทัย 

น.ส.สุภาพร อ่องส าริด ส านักงานจังหวัด
สุโขทัย 

 

 2) ประเภท Oral Presentation ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างานดีเด่น จ านวน 5 รางวัล  

รางวัลชนะเลิศ  
ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการ  
การประกวดผลงานการสหกิจ
ศึกษา 2-2564 

หลักสูตร
ออกแบบ
นิเทศศิลป์ 

การออกแบบและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์
กระเป๋า
อเนกประสงค์จาก
ผ้าทอย้อมสี
ธรรมชาติวังผาชัน 

น.ส.ปรางค์ขวัญ มันกระโทก ส านักงาน
อุตสาหกรรม

จังหวัดอุตรดิตถ์ 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 
ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการ  
การประกวดผลงานการสหกิจ
ศึกษา 2-2564 

หลักสูตร
ออกแบบ
นิเทศศิลป์ 

การออกแบบ
ภาพประกอบ
สร้างสรรค์บนผ้า
คลุมไหล่กาดข่วง
เมืองน่าน 

น.ส.กุลนิภา ชัยเสนา ห้างหุ้นส่วนจ ากัด
ทรัพย์มงคล 99 

จังหวัดน่าน 

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 
ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการ  
การประกวดผลงานการสหกิจ
ศึกษา 2-2564 

หลักสูตร
ออกแบบ
นิเทศศิลป์ 

การออกแบบภาพ 
ประกอบหนังสือ
อ่านเสริมสร้าง
ประสบการณ์ เรื่อง 
“พระร่วงพระลือ” 
วีรบุรุษสุโขทัย 

น.ส.พรไพรินทร์ จันมา โรงเรียนไกรใน
วิทยาคมรัชมัง

คลาภิเษก จังหวัด
สุโขทัย 

รางวัลชมเชย 1 
ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการ  
การประกวดผลงานการสหกิจ
ศึกษา 2-2564 

หลักสูตร
ศิลปกรรม 

ผลิตภัณฑ์ผ้าไทย
ร่วมสมัยปักลายบัว 

น.ส.วาสิตา สนแย้ม ร้านนิลุบล
กระเป๋าผ้าควิลท์ 
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รางวัลชมเชย 2 
ด้านนวัตกรรมสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการ  
การประกวดผลงานการสหกิจ
ศึกษา 2-2564 

หลักสูตร
สังคมศาสตร์
เพื่อการ
พัฒนา
ท้องถิ่น 

การจัดท าคู่มือเพื่อ
การพัฒนาการเป็น
ส่วนหน่ึงของสังคม
และการอยู่ร่วมกับ
ผู้อื่นส าหรับเด็กวัย 

2-5 ขวบ  

น.ส.ฐานิดา อิ่มลาภ ส านักงาน
เทศบาลต าบลงิ้ว
งาม อ าเภอเมือง 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.1-3(1) การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565 วันที่ 

23 มีนาคม 2565  
5.1-3(2) รายงานสรุปผลการด าเนินงานสหกิจศึกษาประจ าปี 2564 คณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
5.1–3(3) รายการคณาจารย์ผู้นิเทศ CWIE คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
5.1–3(4) รายงานสรุปผลการด าเนินงานประจ าประจ าปี ศูนย์บูรนาการการเรียนรู้กับการท างาน 

 5.1–3(5) ประกาศผลการคัดเลือกผลงานสหกิจดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย 2/2564 
 

4. มีการน าผลไปปรับปรุงแผนจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินการพัฒนาการการจัดการเรียนรู้บูรณาการกับการ
ท างานมาอย่างต่อเนื่อง เป็นระยะเวลา 6 ปี (2558-2564) ได้ รับโล่รางวัล หน่วยงานส่งเสริมและด าเนินงาน
สหกิจศึกษา ปฏิบัติงานรับและส่งต่อนโยบายการท างานแก่หลักสูตร จากการรายงานผลการด าเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและแผนงานการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน การประเมินของผู้ใช้
บัณฑิต (สหกิจศึกษา) พบว่าในภาพรวมนักศึกษามีความสามรถในการเรียนรู้และปรับตัวในกระบวนท างานใน
ระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 93.85 ทางสถานประกอบการต้องการให้เพ่ิมทักษะด้านภาษา ดิจิตอล และ Soft Skill 
(5.1-4(1)) ดังนั้นคณะวางแผนและด าเนินการจัดกิจกรรมอันจะเป็นประโยชน์ต่อว่าที่บัณฑิตให้มีศักยภาพตรง
กับความต้องการของสถานประกอบดังนี้ โครงการเตรียมพร้อมในการเป็นบัณฑิตมืออาชีพในศตวรรษที่ 21
กิจกรรมอบรมหลักสูตรการเข้าใจดิจิทัล (Digital Literacy) ในวันที่ 5 มีนาคม 2565 ระบบออนไลน์ 
(ด าเนินการแล้วเสร็จ) และวางแผนออกแบบหลักสูตร Soft Skill ร่วมกับเครือข่าย องค์กรภาคเอกชนผู้มีความ
เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการเรียนรู้ “เพ่ือนกระบวนกร” เพ่ือให้ได้หลักสูตร ที่เหมาะสมกับสภาพบริบทของ
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดย ใช้กระบวนการ KM ร่วมกันระหว่างเครือข่าย คณาจารย์ 
และนักศึกษา ผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งบรรจุ กลไกการพัฒนา 3 ด้าน คือ 1 การพัฒนาด้านทักษะภาษา 2. ด้าน
ดิจิทัล และ 3 ด้าน Soft Skill นี้ให้คงอยู่อย่างต่อเนื่องในแผนงานการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ท างาน ปีการศึกษา 2564 และปรับแนวคิดการเพิ่มจ านวนนักศึกษา เป็นการเพ่ิมกระบวนการเรียนรู้ โดยยังคง
วางเป้าหมายของจ านวนนักศึกษาไว้ที่ร้อยละ 50 ของจ านวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4  (5.1-4(2))    
 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.1-4(1) รายงานการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2563   
5.1-4(2) แผนงานการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ปีการศึกษา 2564 
 
 
 

https://drive.google.com/file/d/16tqLPUT0FQ1hpF_ooRM82qYIdzaVAhAh/view?usp=sharing
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5. มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีต้นแบบของโครงงานสหกิจศึกษา และบุคคคล ทั้ง

คณาจารย์อาจารย์นิเทศหลักสูตร ผู้ทุ่มเทต่อการท างานพัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการท างาน ได้
ส่งมอบแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานด้านการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานในเชิงประจักษ์จาก
ผลงานโล่รางวัล ของมหาวิทยาลัย ที่ทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับ ซึ่งชุดนวัตกรรมทาง
ความคิดของคณะได้ถูกถ่ายถอดบทเรียนสร้างสรรค์เป็นสื่อการเรียนรู้ เพ่ือเผยแพร่ ให้บุคคลหรือหน่วยงานที่
สนใจได้น าใช้ต่อไปในรูปแบบสื่อ Animation ตามความเหมาะสมกับช่วงวัยของนักศึกษา จุดประสงค์เพ่ือ
มุ่งเน้นให้หลักสูตรน าใช้ในการสื่อสารกับนักศึกษาให้เกิดความเข้าใจ และสนใจเข้าสู่กระบวนการบูรณาการ
การเรียนรู้กับการท างาน รายวิชาสหกิจศึกษาซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กับการท างาน ตามรายงานการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2563 แล้วนั้น (5.1-5(1)) คณะมนุษยศาสตร์ยัง
ได้รับการทาบทามจากองค์กรภายนอก มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร เพ่ือเข้าศึกษาดูงาน แนวปฏิบัติที่ดี 
และแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการด าเนินงานการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 

 

 
 

 นอกจากนี้ ฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา ได้ เก็บรวบรวมข้อมูล ระหว่าง กุมภาพันธ์ 
2565- พฤษภาคม 2564  KM ถอดบทเรียนการให้ค าปรึกษาพบว่านักศึกษาส่วนมากประสบปัญหาด้านจิตใจ 
ขาดความเชื่อม่ัน กลัวการเปลี่ยนแปลง และไร้จุดหมายในการเลือกสถานประกอบการณ์ ฝ่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพและสหกิจศึกษา คณาจารย์ และเครือข่าย นักออกแบบกระบวนการเรียนรู้ “เพ่ือนกระบวนกร” 
พิจารณาจากสภาพปัญหาและบริบทสังคมที่นักศึกษาต้องเร่งกระบวนการเรียนรู้ เพ่ือเข้าสู่ตลาดแรงงานตาม
สภาพเศรษฐกิจ และสภาวะโควิด-19 ส่งผลต่อกระบวนการพัฒนาทางความคิด และการเข้าสังคม จึงเป็นผล
ต่อการพัฒนาทักษะ Soft Skill อันเป็นทักษะส าคัญต่อการใชชีวิตตามทักษะ โลกศตวรรษที่ 21 จึงจ าเป็นต้อง
ได้รับการปรับแนวคิดสร้างมุมมองการเรียนรู้ตนเอง การให้คุณค่าผู้อ่ืน การเข้าสู่สั่งคม การแก้ปัญหา และการ
ท างานเป็นทีม ตามทฤษฏีการเรียนรู้ U Theory เกิดเป็น Model Growing Up Together ขึ้น เพ่ือเป็น 
Road Map ในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (5.1-5(2)) 
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.1-5(1) รายงานการประกันคุณภาพ ปีการศึกษา 2563   
5.1-5(2) VDO การประชุมออกแบบการเรียนรู้และพัฒนา Model Growing Up Together 

 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

  5 ข้อ ข้อ 5 บรรลุ 5 คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ (ปีงบประมาณ 2565 และปีการศึกษา 2564) 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  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 โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและและพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ (เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย) 
(ปีงบประมาณ 2565) 

2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิ เคราะห์ 
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน  
(ปีงบประมาณ 2564) 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิมอย่างน้อย 1 เรื่อง (ปีการศึกษา) 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน (ให้แสดงผลการด าเนินงานในปีที่ประเมิน) (ปีการศึกษา) 

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่ง
เรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง (ปีการศกึษา) 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน (ปีการศึกษา) 

7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของ 
การบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ (ปีการศึกษา) 
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ผลการด าเนินงาน 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและ
พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจ าปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ (เสนอคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย) 

     ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 แผนการพัฒนาการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 โดยในปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยเปลี่ยนเป็นหน่วยงานภายในก ากับของกระทรวงใหม่คือ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม  ได้พัฒนาการศึกษาสถาบันอุดมศึกษาให้เกิด
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  โดยภาครัฐได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 20 ปี (5.2-1(1)) 
ก าหนดให้เป็นนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏต่าง ๆ และมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้จัดท าแผน
ยุทธ์ศาสตร์ 20 ปี (2560-2579) เพ่ือรองรับนโยบาย (5.2-1(2)) โดยสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติให้จัดท าแผน
ยุทธศาสตร์เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2560  ในการประชุมครั้งที่ 12/2562 (5.2-1(3)) 

 
              ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น  
            ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู 
           ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา                                 
           ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 
ปรัชญา    : “มหาวิทยาลัยเพ่ือการศึกษาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่น” 
 
วิสัยทัศน์   : “สถาบันอุดมศึกษาร่วมพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน” 
 
อัตลักษณ์  : “ดี เก่ง มีจิตอาสาพัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการ” 
 
เอกลักษณ์ : “มหาวิทยาลัยของชุมชนท้องถิ่น” 
 
ดังนั้นในปีการศึกษา 2564 และปีงบประมาณ 2565 นี้ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงได้น า

แผนและนโยบายดังกล่าวมาวิเคราะห์แผนกลยุทธ์คณะพร้อมปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการ ปรัชญา 
วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ แผนปฏิบัติราชการงบประมาณประจ าปี 2565 ของคณะให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  5.2-1(1) เพ่ือบรรลุตามตัวบ่งชี้เป้าหมายของคณะที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 

 
ปรัชญา    : “พัฒนาคน  พัฒนาท้องถิ่น  ด้วยศาสตร์และศิลป์สู่ความเป็นเลิศ” 
 
วิสัยทัศน์   : “องค์กรคุณภาพเพ่ือการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ศิลปะ วัฒนธรรม และ

นวัตกรรมสังคมของภาคเหนือ” 
 
อัตลักษณ์  : “ทัศนคติดี  มีทักษะทางสังคม  สั่งสมวิชาการ  เชี่ยวชาญวชิาชีพ” 
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แผนภูมิวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผนกลยุทธ์คณะ และแผนยุทธศาสตร์ กลยุทธ์มหาวิทยาลัย 
 
    คณะได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์และแผนพัฒนาคณะตามพันธกิจ

ประกอบด้วยผู้บริหาร ประธานหลักสูตรทุกหลักสูตร (5.2-1(2)) และจัดประชุมคณะกรรมการจัดท าแผนกล
ยุทธ์ร่วมกันเพ่ือวิเคราะห์ปรับปรุงแผนกลยุทธ์คณะใหม่ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์ (5.2-1(3)) รวมทั้งวิเคราะห์บริบทการเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตร์การพัฒนาตามนโยบายของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 และ
นโยบายการพัฒนาของรัฐบาล Thailand 4.0 เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาของคณะให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ณ จังหวัดสุโขทัย 

    ในการด าเนินการจัดท าแผนกลยุทธ์คณะกรรมการบริหารคณะได้ด าเนินการวิเคราะห์บริบทคณะ
โดยน าข้อมูล (SWOT) จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภัยคุกคาม ((5.2-1(4)) พร้อมมีการวิเคราะห์ประเมิน
ทบทวนแผนกลยุทธ์ที่บรรลุและยังไม่บรรลุ และข้อเสนอแนะต่างๆ จากคณะกรรมการประเมินคุณภาพที่ผ่าน
มาพร้อมน ามาแก้ไขปรับปรุงด าเนินการ จากนั้นมอบให้หลักสูตรสาขาวิชาต่างๆ ได้วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชาที่ผ่านมา เพ่ือปรับปรุงวิเคราะห์การจัดท าโครงการต่างๆ เมื่อสรุปแผนการ
ด าเนินการแล้ว คณะได้น าร่างเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณา (5.2-1(5)) พร้อมได้
น าเสนอแผนกลยุทธ์คณะต่อคณะกรรมการประจ าคณะพิจารณาตามล าดับในที่ประชุมกรรมการประจ าคณะ 
เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 ((5.2-1(6)) ซึ่งคณะกรรมการประจ าคณะได้มีมติ เห็นชอบในหลักการพร้อมให้
ข้อเสนอเพ่ิมเติมและให้คณะน ามาปรับปรุงแก้ไขเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารคณะตามแผนกลยุทธ์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2560-2564) (ปรัชญา วิสัยทัศน์ กลยุทธ์) (5.2-1 (7)) เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และบรรลุตามพันธกิจ เอกลักษณ์ อัตลักษณ์และตัวชี้วัดของคณะนั้น คณะได้มีการถ่ายทอด
แผนกลยุทธ์ระดับคณะไปสู่ทุกหลักสูตรสาขาวิชาเพ่ือวิเคราะห์น าสู่การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 ใน
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คราวประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (5.2-1(8)) และคณะมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรใน
สังกัดทราบทางเว็บไซต์ (5.2 -1 (9)) 

 จากนั้นคณะได้น าแผนกลยุทธ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (2560-2564) น าไปวิเคราะห์
จัดท าแผนปฏิบัติราชการงบประมาณประจ าปี 2564 (5.2-1(10)) เสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา
อนุมัติด าเนินการตามล าดับ ((5.2–1(12)) 

 การจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2565 คณะได้ด าเนินการโดยวางแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
สนับสนุนการด าเนินการตามพันธกิจและแผนพัฒนากลยุทธ์ของคณะสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 
วัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย สรุปได้ดังนี้ คือ ((5.2 -1 (13)) 

 
 

ล าดับที่ 
 

แผนงบประมาณ 
งบประมาณที่ได้รับ 

จ านวนเงิน (บาท) ร้อยละ 
1 ด้านการจัดการเรียนการสอน 515,600 23.32 
2 ด้านสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 510,000 23.07 
3 ด้านการวิจัย 50,000 2.26 
4 ด้านการบริการวิชาการ 50,000 2.26 
5 ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 40,000 1.80 
6 ด้านการพัฒนาหลักสูตร 40,000 1.80 
7 ด้านการพัฒนาบุคลากร 260,000 11.76 
8 ด้านการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 100,000 1.52 
9 ด้านงานบริการวิทยบริการ 5,000 1.10 
10 ด้านงานประกันคุณภาพ 70,000 3.16 
11 ด้านบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการศึกษา 570,000 25.78 
 รวม 2,210,600 100 

 
         คณะได้รับจัดสรรทรัพยากรทางด้านการเงินจากแหล่งต่าง ๆ 3 ด้าน คือ  
         1. ด้านงบประมาณแผ่นดิน  
         2. ด้านงบประมาณรายได้ของมหาวิทยาลัย  
         3. ด้านงบประมาณการจัดหารายได้คณะ 
ซึ่งคณะมีแผนการจัดหารายได้น าเงินเข้าสู่กองทุนคณะ เพื่อน ามาบริหารจัดการใช้จ่ายงบประมาณ

ให้กับคณะและหลักสูตรอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพในรูปแบบกองทุน 
จากการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการงบประมาณประจ าปี 2564 สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์คณะ

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์สามารถสรุปผล
การด าเนินการเกินบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ดังนี้ (5.2-1(14)) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาท้องถิ่น             30  โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู        5    โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา   47  โครงการ 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการ    9   โครงการ 
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และผลจากเป้าหมายในการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะและมหาวิทยาลัย คณะได้วิเคราะห์
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการด าเนินงานการพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาและคณะโดยมีผลงานเชิง
ประจักษ์หลายด้าน เช่น รางวัลในการประกวดแข่งขันทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับท้องถิ่น และระดับชาติ 
(5.2 -1 (15)) 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.2-1(1) แผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ (พ.ศ. 2560-2579)  
5.2-1(2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ ณ จังหวัดสุโขทัย 
5.2-1(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 
5.2-1(4) โครงการจัดท าแผนกลยุทธ์ ณ จังหวัดสุโขทัย 
5.2-1(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
5.2-1(6) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
5.2-1(7) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ 
5.2-1(8) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
5.2-1(9) การเผยแพร่แผนกลยุทธ์ผ่านเว็บไซต์ 
5.2-1(10) แผนปฏิบัติราชการ งบประมาณประจ าปี 2564  
 
2. ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสใน
การแข่งขัน 

ตามที่กองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   ได้ด าเนินการวิเคราะห์แสดงต้นทุนต่อ
หน่วยผลผลิตประจ าปีงบประมาณตามหลักเกณฑ์กรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2564 โดยใช้ข้อมูลงบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2564 เช่น งบเงินเดือนบุคลากร งบด าเนินการ งบสาธารณูปโภค งบลงทุน(คิดจากค่าเสื่อมรา
คมในปีนั้น) เป็นต้น โดยคิดจากภาพรวมของมหาวิทยาลัยและน ามาหารเฉลี่ยจากจ านวนของนักศึกษาของแต่
ละคณะ  โดยในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนสาขามนุษยศาสตร์ 
ในปีการศึกษา 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีจ านวนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ทั้ง 12 
หลักสูตรที่เปิดสอน รวมทั้งสิ้น 806 คน คิดเป็นตันทุนต่อหน่วยทั้งหมดเท่ากับ 108,227,371 บาท และ      
คิดเป็นต้นทุนต่อหน่วยแยกในแต่ละหลักสูตรเฉลี่ยต่อจ านวนนักศึกษา เท่ากับ 134,277 บาท ต่อปี          
(5.2-2(1))  โดยจ าแนกได้ดังนี้  

 
ที ่ หลักสูตร ต้นทุนรวม จ านวน

นักศึกษา 
ต้นทุนต่อหน่วย 

1 นิติศาสตร์ 13,366,080 133 100,497 
2 รัฐประศาสนศาสตร์ 20,162,759 228 88,433 
3 ศิลปกรรม 4,155,931 38 109,367 
4 การท่องเท่ียว 5,433,014 39 139,308 
5 การพัฒนาชุมชน 15,628,032 42 372,096 
6 ดนตรี 4,762,004 33 144,303 
7 ภาษาไทย 8,322,685 39 213,402 
8 ภาษาอังกฤษ 14,816,327 146 101,482 
9 สังคมศาสตร์ฯ 17,673,530 53 333,463 
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 ในการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564 คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณในการบริหารงาน     
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 3,083,100 บาท  จัดท าแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่ายตามพันธกิจหลัก   
4 ด้าน คือ ด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการบริการวิชาการ วิจัย และด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
และสนองตามแนวพระราชด าริ โดยในระดับคณะจะจัดท างบประมาณเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 
การพัฒนาบุคลากร ทั้งฝ่ายวิชาการและฝ่ายสนับสนุน กิจกรรมพัฒนานักศึกษา การบริการวิชาการ  การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสนองพระราชด าริ และสนับสนุนการท างานวิจัยในภาพรวม  โดยมีสัดส่วนดังนี้   

1. การจัดการเรียนการสอน ได้จัดสรร เป็นเงิน  804,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 26.07 
2. การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ได้จัดสรรเป็นเงิน 1,203,000 บาท  
   คิดเป็นร้อยละ 39.01 
3. การพัฒนาบุคลากร ได้จัดสรร เป็นเงิน 170,100 บาท  คิดเป็นร้อยละ 5.51 
4. การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา ได้จัดสรร เป็นเงิน  150,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 4.86 
5. การสนับสนุนการวิจัยของคณะ ได้จัดสรร เป็นเงิน 50,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 1.64 
6. การบริการวิชาการระดับคณะ ได้จัดสรร เป็นเงิน  50,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 1.64 
7. การบริการวิชาการระดับหลักสูตร ได้จัดสรรเป็นเงิน  347,000  บาท คิดเป็นร้อยละ 11.25 
8. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ ได้จัดสรร เป็นเงิน 100,000  บาท  
    คิดเป็นร้อยละ 3.25 
9. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมระดับหลักสูตร ได้จัดสรร เป็นเงิน 209,000บาท 
    คิดเป็นร้อยละ 6.77 

 
              เมื่อวิเคราะห์ตามสัดส่วนการได้รับจัดสรรงบประมาณให้หลักสูตรเพ่ือใช้ในการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ  และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ของแต่ละหลักสูตรหลังจากได้จัดสรรวงเงินงบประมาณจาก
คณะ เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,360,000 บาท ได้คิดเป็นร้อยละ 44.11 ของงบประมาณทั้งหมด  (5.2-2(2))     
มีรายละเอียด ดังนี้  

1. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ได้รับจัดสรร เป็นเงิน  150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.02 
แยกเป็น การจัดการศึกษา เป็นเงิน 70,000 บาท คิดเป็นร้อยละ46.66 การบริการวิชาการ เป็นเงิน 40,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 26.67  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นเงิน 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 26.67 

 
            2. หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม ได้รับจัดสรร เป็นเงิน  120,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.82 
แยกเป็น การจัดการศึกษา เป็นเงิน 85,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.84 การบริการวิชาการ เป็นเงิน 30,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 25.00 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นเงิน 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.16 
 

 3. หลักสูตรสาขาวิชาดนตรี ได้รับจัดสรร เป็นเงิน  110,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.08 แยกเป็น 
การจัดการศึกษา เป็นเงิน 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.36 การบริการวิชาการ เป็นเงิน 60,000 บาท  คิด
เป็นร้อยละ 54.54  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นเงิน 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.10 

 

10 การออกแบบนิเทศศิลป์ 1,287,906 42 30,664 
11 การจัดการวัฒนธรรม 844,173 0 0 
12 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 1,774,929 13 136,533 

รวม 108,227,371 806 134,277 
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  4. หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว ได้รับจัดสรร เป็นเงิน  120,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.82 
แยกเป็น การจัดการศึกษา เป็นเงิน 92,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.66 การบริการวิชาการ เป็นเงิน 20,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 16.67 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นเงิน 8,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.67 
 

 5. หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนาฯ ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 110,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 8.08 แยกเป็น การจัดการศึกษา เป็นเงิน 65,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.09 การบริการวิชาการ เป็น
เงิน 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.64 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นเงิน 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
27.27 

 
 6. หลักสูตรสาขาวิชานิติศาสตร์ ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.02 แยก
เป็น การจัดการศึกษา เป็นเงิน 114,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 76.00 การบริการวิชาการ เป็นเงิน 25,000 
บาท   คิดเป็นร้อยละ 16.67  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นเงิน 11,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.33  
    

 7. หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 150,000 บาท คิดเป็นร้อยละ  
11.02 แยกเป็น จัดการศึกษา เป็นเงิน 88,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.66 การบริการวิชาการ เป็นเงิน 
17,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 11.33 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นเงิน 45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.00 

 
 8. หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ได้รับจัดสรร เป็นเงิน  100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.35

แยกเป็น จัดการศึกษา เป็นเงิน 80,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 80.00 การบริการวิชาการ เป็นเงิน 20,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 20.00   

 
 9. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย ได้รับจัดสรร เป็นเงิน  110,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.08 แยก

เป็น การจัดการศึกษา เป็นเงิน 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.36 การบริการวิชาการ เป็นเงิน 40,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 36.36 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นเงิน 30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.28 

 
           10. หลักสูตรสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์  ได้รับจัดสรร เป็นเงิน  100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
7.35 แยกเป็น การจัดการศึกษา เป็นเงิน 65,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 65.00 การบริการวิชาการ เป็นเงิน 
35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.00   
 
   11. หลักสูตรสาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม  ได้รับจัดสรร เป็นเงิน  50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
3.67 แยกเป็น การจัดการศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.00 การบริการวิชาการ เป็นเงิน 
25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ  50 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นเงิน 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30 
 

 12. หลักสูตรสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ  ได้รับจัดสรร เป็นเงิน  80,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.88 
แยกเป็น การจัดการศึกษา เป็นเงิน 45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.25  การบริการวิชาการ เป็นเงิน 20,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ  25.00  การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นเงิน 15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 18.75 

 
   13. สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์  ได้รับจัดสรร เป็นเงิน  10,000 บาท คิด
เป็นร้อยละ 0.73  แยกเป็น การจัดการศึกษา เป็นเงิน 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 100.00  
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            จากการวิเคราะห์แสดงต้นทุนต่อหน่วยของกองนโยบายและแผน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
ดังกล่าว เมื่อน ามาเปรียบเทียบกับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการศึกษาของแต่ละหลักสูตร  
พบว่า  ต้นทุนรวมที่มหาวิทยาลัยค านวณ  อัตราที่สูงกว่า การจัดสรรสนับสนุนงบประมาณที่คณะได้จัดสรรให้
หลักสูตรส าหรับการจัดการศึกษาและการด าเนินการตามพันธกิจตามตาราง ดังนี้  
 

 

 
 อย่างไรก็ตาม  คณะได้มีระบบการประเมินความคุ้มค่าในการด าเนินการของหลักสูตร  โดยได้ 

ด าเนินการสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการบริหารจัดการของหลักสูตร  พบว่า โดยภาพรวม 
นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.35 จากคะแนนเต็ม 5.00  และเมื่อแสดงผลเป็นราย
หลักสูตร พบว่า ส่วนใหญ่นักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก จ านวน 9 หลักสูตร และมีจ านวน 2
หลักสูตรนักศึกษามีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 
             และจากการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต  พบว่า ผู้ใช้บัณฑิตมีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก มีค่าเฉลี่ย 4.09 จากคะแนนเต็ม 5.00 (5.2-2(3))  โดยมีรายละเอียด ดังนี้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ที ่ หลักสูตร จ านวน นศ. ต้นทุนรวม งบท่ีได้รับจัดสรร
จากคณะ 

1 นิติศาสตร์ 133 13,366,080 150,000 
2 รัฐประศาสนศาสตร์ 228 20,162,759 150,000 
3 ศิลปกรรม 38 4,155,931 120,000 
4 การท่องเท่ียว 39 5,433,014 120,000 
5 การพัฒนาชุมชน 42 15,628,032 100,000 
6 ดนตรี 33 4,762,004 110,000 
7 ภาษาไทย 39 8,322,685 110,000 
8 ภาษาอังกฤษ 146 14,816,327 150,000 
9 สังคมศาสตร์ฯ 53 17,673,530 110,000 
10 การออกแบบนิเทศศิลป์ 42 1,287,906 100,000 
11 การจัดการวัฒนธรรม 0 844,173 50,000 
12 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 13 1,774,929 80,000 

ที่ หลักสูตร ความพงึพอใจ
นักศึกษา 

ความพงึพอใจ         
ผู้ใช้บัณฑิต 

หมายเหต ุ

1 นิติศาสตร์ 4.44 4.68  
2 รัฐประศาสนศาสตร์ 4.30 4.68  
3 ศิลปกรรม 4.10 4.18  
4 การท่องเท่ียว 4.31 4.45  
5 การพัฒนาชุมชน 4.41 4.64  
6 ดนตรี 4.58 4.22  
7 ภาษาไทย 4.20 4.63  
8 ภาษาอังกฤษ 4.27 4.18  
9 สังคมศาสตร์ฯ 4.32 4.67  
10 การออกแบบนิเทศศิลป์ 4.77 4.63  
11 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 4.11 ไม่มีบัณฑิตจบ  

รวม 4.35 4.09  
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และจากผลการด าเนินการของหลักสูตรตลอดปีการศึกษา 2564 ส่งผลให้ ผลการประเมินคุณภาพทาง
การศึกษาภายในของแต่ละหลักสูตรส่วนใหญ่มีพัฒนาการที่ดีขึ้น เมื่อเทียบกับปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมา ตาม
ตารางเปรียบเทียบ  ดังนี้ 

 
 

การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 ตลอดระยะเวลาการจัดการศึกษาในปีการศึกษา 2564  คณะและหลักสูตรสาขาวิชาได้มีการ

พัฒนาทักษะทางวิชาการและวิชาชีพให้กับอาจารย์และนักศึกษาจนท าให้ อาจารย์  และนักศึกษาของคณะมี
ความรู้ความสามารถ ไม่ด้อยกว่าสถาบันการศึกษาอ่ืน ๆ  สามารถแข่งขันในกิจกรรมต่าง ๆ ที่หน่วยงาน 
องค์กรภายนอกจัดขึ้นจนได้รับรางวัลต่าง ๆ ทั้งในระดับท้องถิ่น  ภูมิภาค ระดับชาติและนานาชาติ (5.2-2(4)) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ที่ 

 
หลักสูตร 

ปีการศึกษา 2563 ปีการศึกษา 2564 

คะแนน 
หลังประเมิน 

ระดับ
คะแนน 

คะแนน 
หลังประเมิน 

ระดับ 
คะแนน 

1 นิติศาสตร์ 3.68 ดี 3.61 ดี 
2 รัฐประศาสนศาสตร์ 3.89 ดี 3.97 ดี 
3 ศิลปกรรม 3.95 ดี 3.85 ดี 
4 การท่องเท่ียว 3.75 ดี 3.44 ดี 
5 การพัฒนาชุมชน 3.78 ดี 3.79 ดี 
6 ดนตรี 3.12 ดี 3.03 ดี 
7 ภาษาไทย 3.41 ดี 3.57 ดี 
8 ภาษาอังกฤษ 3.77 ดี 3.65 ดี 
9 สังคมศาสตร์ฯ 3.57 ดี 3.34 ดี 
10 การออกแบบนิเทศศิลป์ 3.76 ดี 3.70 ดี 
11 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 2.58 ปานกลาง 3.15 ดี 
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สรุปผลงาน อาจารย์ และนักศึกษารับรางวัลต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2564 
 

 เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องท าให้
การประกวดแข่งขันพัฒนานักศึกษาหลายกิจกรรมได้ยกเลิกหรือประกาศเลื่อนการจัดการแข่งขันออกไปอย่าง
ไม่มีก าหนดที่ชัดเจนท าให้หลักสูตรต่าง ๆ ต้องเปลี่ยนรูปแบบหรือยกเลิกการส่งอาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมหลาย ๆ กิจกรรม ท าให้อาจารย์และนักศึกษาหลาย ๆ คนเสียโอกาสพัฒนาศักยภาพตนเองไป แต่
อย่างไรก็ตามก็ยังมีอาจารย์และนักศึกษาจ านวนหนึ่งได้เข้าร่วมกิจกรรมและได้รับรางวัลในการแข่งขัน เช่น 

 1. อาจารย์พิทักษ์   เรืองรัศมี อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  ได้รับ
รางวัลระดับดี ภาคบรรยาย SESSION 1:ผลงานสร้างสรรค์ น าเสนอในงานประชุมวิชาการระดับชาติ และมี
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิจัยเต็มเรื่อง ชื่อผลงาน การสร้างสรรค์และวิเคราะห์ผลงานจิตรกรรมร่วมสมัย
เชิงสุนทรียศาสตร์ เรื่อง “ความประทับใจจากสิ่งมีชีวิตในชนบทจิตรกรรมร่วมสมัย” ในรายงานการวิจัย
ระดับชาติ  ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ครั้งที่ 32 ประจ าปี 2565 รูปแบบ Online  ภายใต้หัวข้อ “นวัตกรรมยุค 
NEXT  NORMAL” 

 

 
 
2. อาจารย์อภินันท์  ปานเพชร  อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์   ได้รับ

รางวัลที่ 3  ในการแข่งขันออกบบโปสเตอร์ความร่วมมือล้านช้าง – แม่โขง จากการประกวดออกแบบโปสเตอร์
นานชาติ ล้านช้าง – แม่โขง 2564 : กรีนล้านช้าง – แม่โขง  ได้รับเกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัล จ านวน 2,000 
หยวน (เท่ากับเงินไทย 10,000 บาท)  จัดประกวดโดยความร่วมมือของนิตยสารไชน่ารีพอร์ต สถาบันวิจิตร
ศิลป์กลางแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัยยูนนาน  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  เครือข่ายนิตยสารแม่น้ า
โขง และหน่วยงานอื่นๆ 
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 3. อาจารย์  ดร.สุดารัตน์  รอดบุญส่ง  รองคณบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์และบริการวิชาการ          
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทการจัดการความรู้ ด้านการบริการวิชาการ
แก่สังคม  ผลงานเรื่อง “กลไกการด าเนินพันธกิจสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยกับสังคม โครงการ  U2T ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”  ในโครงการกิจกรรมการจัดการความรู้เพ่ือแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี (Good 
Praetice) และน าไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Praetice)  เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565  
 

 
 

4. อาจารย์ปิยะนุช  ไสยกิจ  อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์   ได้รับรางวัล 
รองชนะเลิศ อันดับ 2 ประเภทการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอน  ผลงานเรื่อง “Innovative arts 
design Teaching by Humanities and Social Sciences Model”   ในโครงการกิจกรรมการจัดการ
ความรู้เพ่ือแสวงหาแนวปฏิบัติที่ดี (Good Praetice) และน าไปสู่แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Praetice)  เมื่อ
วันที่ 27 เมษายน 2565  
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5. อาจารย์และนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทีม ARL น าแผนธุรกิจไป Pitching เสนอ
ขอรับทุนยุววิสาหกิจเริ่มต้น  (Youth Startup Fund)  “Ideation  Incentive  Program”  ได้รับอนุมัติทุน  
100,000 บาท ในการทดลองธุรกิจ  

 

 
 

6. นายเฉลิมพันธ์   หนชัย นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม   ได้รับการคัดเลือกให้เป็น ผู้ท า
คุณประโยชน์ต่อกระทรวงวัฒนธรรม จังหวัดอุตรดิตถ์  ประเภทเด็กและเยาวชน ประจ าปี 2565  
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7. นางสาวนาตาลี  กัลยาณมิตร  นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   ได้รับรางวัลชมเชย 
ในการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาและสถานศึกษา เพ่ือรับรางวัลพระราชทาน ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

 
 
 

8. นักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  ทีม paranormal  ติดอันดับ 1 ใน 5 ในการ
แข่งขันในโครงการ Startup Thailand  Leage 2022  และได้เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยข้าร่มแข่งขันในระดับ
ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่  พร้องเงินรางวัล 8,000 บาท โดยมี อาจารย์ปิยะนุช  ไสยกิจ  เป็นอาจารย์ที่
ปรึกษา  

 

 
 
 
 



181 
 

 

9. นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงานสหกิจศึกษาดีเด่น 
ระดับมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 

 
  9.1 หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
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9.2 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว   
 

 
 

 
9.3 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
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9.4 หลักสูตรสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
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9.5 หลักสูตรสาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
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9.6 หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



186 
 

 

9.7 หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม 
 

 
 

 
 และจากการส ารวจภาวะมีงานท า ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ในเว็บไซต์
www.job.mua.go.th ได้ส ารวจภาวะการมีงานท า (5.2-2(5)) พบว่า มีบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์เข้าตอบแบบส ารวจจ านวน 203 คน คิดเป็นร้อยละ 82.85 จากจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จ านวน 245 คน  พบว่า บัณฑิตมีงานท าแล้ว จ านวน 145 คน คิดเป็น
ร้อยละ 71.42 และบัณฑิตท างานแล้วและก าลังศึกษา จ านวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 2.95 
 

 

 
 จากการวิเคราะห์การคุ้มค่า การคุ้มทุนสามารถสรุปได้ว่า การจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ของ
คณะ หลักสูตรสาขาวิชา มีพัฒนาไปในทางที่ดี  ผลิตบัณฑิตที่คุณภาพออกไปรับใช้สังคม ชุมชนและ
ประเทศชาติได้เป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ  มีความสามารถในการแข่งขันในเวทีได้ ไม่ด้อยไปกว่าบัณฑิต
ที่จบจากสถาบันอ่ืนๆ บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงถือได้ว่าเป็น บัณฑิตที่มีศักยภาพเพียงพอ 

ที ่ หลักสูตร จ านวนผู้มี
งานท า 

ตรง ไม่ตรง หมายเหตุ 

1 นิติศาสตร์ 21 7 14  
2 รัฐประศาสนศาสตร์ 28 3 25  
3 ศิลปกรรม 5 4 1  
4 การท่องเท่ียว 16 4 12  
5 การพัฒนาชุมชน 10 2 8  
6 ดนตรี 1 0 1  
7 ภาษาไทย 14 5 9  
8 ภาษาอังกฤษ 33 33 0  
9 สังคมศาสตร์ฯ 16 1 15  
10 การออกแบบนิเทศศิลป์ 21 7 14  
11 ภาษาญี่ปุ่นธุรกจิ 0 0 0 ไม่มีบัณฑิตจบ 
12 การจัดการวัฒนธรรม 0 0 0 ไม่มีบัณฑิตจบ 
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ตรงกับความต้องการของท้องถิ่นสังคมและประเทศชาติ  ซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของคณะและ มหาวิทยาลัย
อย่างแท้จริง 
 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง  
5.2-2(1) ตารางการวิเคราะห์แสดงต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตประจ าปีงบประมาณตามหลักเกณฑ์

กรมบัญชีกลาง พ.ศ. 2564     
5.2-2(2) ตารางสรุปรายงานการจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2564 
5.2-2(3) - ผลประเมินความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 
           - ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา และ ผู้ใช้บัณฑิต 
           - การเปรียบเทียบผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร คณะมนุษยศาสตร์และ 

สังคมศาสตร์ปีการศึกษา 2563 และปีการศึกษา 2564 
5.2-2(4) เอกสาร  เกียรติบัตร ประกาศนียบัตร และป้ายแสดงความยินดี 
5.2-2(5) รายงานภาวะการมีงานท า จ าแนกตามสถานภาพการท างาน ปี 2563  ระดับปริญญาตรี 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์    
 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิมอย่างน้อย 1 เรื่อง 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ตามค าสั่งคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 0100 /2558  ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (5.2-3(1)) 

มีการประชุมครั้งที่  6 /2564  เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 (5.2-3(2)) โดยได้มีการทบทวนแผน
บริหารความเสี่ยง ประจ าปีการศึกษา 2564  ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา
ได้ให้ไว้ และคณะกรรมการได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยง ตามแผนกลยุทธ์ของคณะ ซึ่งมี 6 กลยุทธ์   
ประกอบด้วย  

กลยุทธ์ที่  1 การผลิตบัณฑิตมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีคุณภาพ และคุณธรรม จริยธรรม  
กลยุทธ์ที่  2 การวิจัยและสร้างนวัตกรรมเชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
กลยุทธ์ที่  3 การบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงบน

หลักการการมีส่วนร่วม  
กลยุทธ์ที่ 4 การเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน 
กลยุทธ์ที่ 5 การบริหารจัดการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล และการจัดการความรู้ สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
กลยุทธ์ที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ   
 

พบว่า ในกลยุทธ์ที่  1  การผลิตบัณฑิตมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้มีคุณภาพ และคุณธรรม 
จริยธรรม ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่ส่งผลกระทบกับการบรรลุผลการปฏิบัติงานของคณะอย่างต่อเนื่อง จ านวน 1 
ปัจจัยความเสี่ยงที่ส าคัญ คือ 

1. ด้านจ านวนนักศึกษาที่ลดลง ( ปัจจัยภายนอก) 
  การระบุปัจจัยที่เสี่ยงในแต่ละด้านคณะกรรมการได้มีการพิจารณาวิเคราะห์ดังนี้ 
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   ด้านจ านวนนักศึกษาที่ลดลง ( ปัจจัยภายนอก)มีปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 
a. จ านวนประชากรของประเทศ เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 
b. สถาบันอุดมศึกษาของประเทศ มีเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวนมากและมีการแข่งขันการรับนักศึกษา 
c. ในยุคปัจจุบันเยาวชน สนใจเรียนทางวิชาชีพเพ่ิมมากขึ้น 
d. ในยุคปัจจุบันกระแสการท าธุรกิจแบบออนไลน์มีมากข้ึน ท าให้เยาวชนสนใจท างานหาเงิน 

มากกว่าเรียนระดับอุดมศึกษา 
e. กิจกรรม/โครงการ ด้านการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและคณะตามโรงเรียนมัธยมต่างๆ ที่

เป็นกลุ่มเป้าหมาย บางโครงการต้องยกเลิกการด าเนินการเนื่องจากโรงเรียนต่างๆ เปิดการ
เรียนการสอนแบบออนไลน์ เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 
 

ซึ่งจากการวิเคราะห์ความเสี่ยงของประเด็นความเสี่ยง ด้านจ านวนนักศึกษาที่ลดลงนั้นเกิดจากปัจจัย
ภายนอก ที่คณะไม่สามารถควบคุมได้ทั้งหมดเพราะมีเงื่อนไขหลายอย่าง ไม่ว่าเรื่องจ านวนประชากรที่ลดลง
ของกลุ่มเป้าหมาย  การเกิดขึ้นของมหาวิทยาลัยจ านวนมากและการแข่งขันการรับนักศึกษา หรือเรื่อง
กลุ่มเป้าหมายสนใจศึกษาในสาขาวิชาชีพมากกว่า กระแสการท าธุรกิจแบบออนไลน์ ตลอดจนการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัส โควิด-19  เป็นต้น  ซึ่งในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา และปีงบประมาณ 2565 นี้ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงได้มีแผนบริหารความสี่ยง ปีการศึกษา 2564 ที่ได้ผ่านการทบทวนแล้ว (5.2-
3(3)) และจัดสรรงบประมาณไว้รองรับ ตลอดจนการเตรียมแนวทางเพ่ือลดความเสี่ยงให้น้อยลง  (5.2-3(4)) 
 
        โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีแนวทางด าเนินการจัดการกับความเสี่ยง ดังนี้   
ด้านจ านวนนักศึกษาท่ีลดลง (ปัจจัยภายนอก) 

1. คณะจัดสรรงบประมาณในการประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของคณะ หลักสูตร ในการจัดท า
เอกสาร แผ่นพับ  ตลอดจนสื่อออนไลน์ต่าง ๆ 

2. คณะมีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนให้หลักสูตรสาขาวิชาต่าง  ๆ ออกให้บริการวิชาการกับ
โรงเรียนต่าง ๆ ในท้องถิ่น และพ้ืนที่จังหวัดที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบ โดยให้หลักสูตรที่ออก
ให้บริการวิชาการต้องแฝงการประชาสัมพันธ์ การจัดการศึกษาของคณะด้วย 

3. คณะมีการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายทราบถึงสิ่งที่จะได้จากการเข้าศึกษาที่คณะ ในรูปแบบ
ต่าง ๆ การพัฒนาเว็บไซต์ แผ่นพับ สื่อออนไลน์ต่าง ๆ และหลักสูตรต่าง ๆ ไปประชาสัมพันธ์
กันเอง 
 

              จากการที่คณะมีการติดตาม (5.2-3(5)) และประเมินผลการด าเนินงานดังกล่าว  พบว่าในการไป
ประชาสัมพันธ์ของหลักสูตรได้รับความสนใจ ตอบรับจากโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย มีการจัดโครงการ กิจกรรม
และเชิญกลุ่มเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วม และให้บริการวิชาการแก่โรงเรียนต่างๆ (5.2-3(6)) แต่ด้วยปัจจัย     
ตัวแปรหลายอย่างที่คณะไม่สามารถควบคุมได้  โดยเฉพาะปีนี้คาดการณ์ว่านโยบายการศึกษาจะมีการ
ปรับเปลี่ยน เนื่องจากการแพร่กระจายของไวรัส Covid-19  ถ้าหากไม่สามารถควบคุมได้ นโยบายการจัด
การศึกษาของไทยอาจชะงัก หรือปรับเปลี่ยน ซึ่งอาจส่งผลให้การตัดสินใจเข้าศึกษาต่อของนักเรียน
กลุ่มเป้าหมายมีการเปลี่ยนแปลง         
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  คณะมีได้รายงานผลการด าเนินการตามแผนควบคุมความเสี่ยง เสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ 
เพ่ือให้คณะกรรมการพิจารณาให้ข้อเสนอแนะการด าเนินการ (5.2-3(7)) โดยคณะกรรมการได้เสนอแนะแนว
ปฏิบัติที่เหมาะสมกับยุคการแพร่กระจายของไวรัส Covid-19 ยังไม่มีทีท่าที่จะคลี่คลาย และให้คณะคงยึดแนว
ทางการด าเนินงานตามกระบวนการด้านคุณภาพ PDCA เข้ามาพัฒนางานของคณะจะได้มีผลการด าเนินงาน
อันเกิดผลผลดีต่อบริหารงานของคณะและความเสี่ยงก็จะลดน้อยลงหรือหมดไปในที่สุด  

 คณะกรรมการบริหารได้ด าเนินงานบริหารความเสี่ยง (5.2-3(8)) ได้มีการสรุปผลการด าเนินการ
ตามแผนบริหารความเสี่ยงและได้จัดท าร่างแผนการบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2565 (5.2-3(9))  ให้
ครอบคลุมแผนกลยุทธ์ของคณะ ตลอดจนพันธกิจที่จะเกิดความเสี่ยงและมีการก าหนดการน ากระบวนการทาง
คุณภาพ PDCA เข้ามามีเป็นเครื่องมือในการพัฒนาและบริหาร ทั้งนี้มีมติให้ยังคง ปัจจัยเสี่ยงนี้ไว้ เนื่องจาก
ปัจจัยดังกล่าวจะมีผลกระทบมาก  หากไม่สามารถควบคุม หรือลดลงได้และส่งผลกระทบให้น้อยที่สุด 
 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
      5.2-3(1) ค าสั่งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ที่ 0100 /2558  ลงวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5.2-3(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่  6 /2564 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม  2564   
5.2-3(3) แผนบริหารความสี่ยง ปีการศึกษา 2564 
5.2-3(4) แผนปฏิบัติราชการและงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ  2565 
5.2-3(5) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่  9 /2564 เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 
5.2-3(6) กิจกรรมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและคณะ 
5.2-3(7) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  ครั้งที่  11 /2564 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2564   
5.2-3(8) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  ครั้งที่  3 /2565 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 
5.2-3(9) ร่าง แผนการบริหารความเสี่ยง  ปีการศึกษา 2565 

 
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการด าเนินงาน      

อย่างชัดเจน (ให้แสดงผลการด าเนินงานในปีท่ีประเมิน) 
 
การบริหารงานภายในคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ยึดหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส     

เป็นธรรม ชัดเจนและเปิดเผยโดยค านึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลักดังนี้ 
 
1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness)  
    ผู้บริหารคณะได้ให้ความส าคัญกับหลักประสิทธิผลในการท างานและมุ่งสู่การปฏิบัติงานเพ่ือบรรลุ

ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
    1.1 คณะมีการติดตามผลการปฏิบัติราชการงบประมาณประจ าปีและประเมินผลการด าเนินงาน

ความส าเร็จของกิจกรรม โครงการต่างๆ ของแต่ละหลักสูตรสาขาวิชา 5.2-4(1) โดยชี้วัดจากเล่มสรุปผล
โครงการแต่ละกิจกรรมรวมถึงการติดตามการด าเนินงานใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้การ
บริหารงานทุกพันธกิจของคณะและหลักสูตรสาขาวิชาเป็นไปตามวัตถุประสงค์และบรรลุเป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ (5.2-4(2)) 
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   1.2 ประสิทธิผล ด้านคุณภาพของอาจารย์และนักศึกษาที่ท าชื่อเสียงให้กับหลักสูตร คณะและ
มหาวิทยาลัย ในระดับจังหวัด และระดับชาติ โดยอาจารย์และนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ได้รับรางวัลระดับจังหวัดและระดับชาติทุกปี (5.2-4(3)) 

   1.3 ประสิทธิผล ด้านผลงานคุณภาพโดยการสนับสนุนงานด้านสหกิจศึกษา ให้อาจารย์และ
นักศึกษาส่งผลงานสหกิจศึกษาเข้าประกวดให้ได้รับรางวัลทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับเครือข่าย และ
ระดับประเทศ (5.2-4(4)) และผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรและคณะ (5.2-4(5)) 

   1.4 ประสิทธิผล ด้านการพัฒนาตนเองโดยอาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกส าเร็จกลับมา
ปฏิบัติงานที่คณะและมีการปรับคุณวุฒิทางการศึกษาเพ่ิมข้ึน (5.2-4(6)) 
              1.5 ประสิทธิผล คณะได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์เร่งท าผลงานทางวิชาการต่อเนื่อง ใน
การพัฒนาด้านคุณภาพอาจารย์ โดยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการผลปรากฏ
ว่ามีอาจารย์ได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน (5.2-4(7))  

   1.6 เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ระบาด คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์  มีนโยบายให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนทั้งในแบบออนไลน์และออนไซต์เพ่ือให้การเรียนการ
สอนสามารถด าเนินได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด (5.2-4(8)) รวมถึงการเตรียมห้องสอน
ออนไลน์ไว้ให้อาจารย์จัดการเรียนการสอนไว้ที่คณะเพ่ือให้การเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีประสิทธิผลมากท่ีสุด (5.2-4(9)) 

 
2. หลักประสิทธิภาพ ((Efficiency)  
    ผู้บริหารคณะได้มีนโยบายหลักการบริหารงานการพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมให้บุคลากรมี

คุณวุฒิที่สูงขึ้น ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการช่วยให้บรรลุพันธกิจและคุณภาพของบุคลากร ซึ่งจะต้อง
ได้รับการพัฒนาให้มีศักยภาพเพ่ิมมากขึ้นโดยมีแผนพัฒนาบุคลากรระดับคณะ (5.2- 4(10)) อีกทั้งการ
บริหารงานของคณะได้มีการเพ่ิมโครงสร้างผู้บริหารที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการท างานต่าง ๆ เพ่ือร่วมระดม
ความคิด แนวทางการพัฒนา การบริหารคณะให้เกิดประสิทธิภาพโดยแต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมการ
จัดการเรียนการสอน (5.2- 4(11)) และคณะก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ 1 ครั้ง/เดือน  
เพ่ือร่วมวิเคราะห์พิจารณาการด าเนินงานซึ่งเป็นการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรภาวะผู้น าของประธาน
สาขาวิชาพัฒนาศักยภาพและประสิทธิภาพทางวิชาการตลอดปีการศึกษา โดยมีการเสนอขอแต่ งตั้งประธาน
สาขาวิชาคนใหม่แทนต าแหน่งที่ว่างลง เนื่องจากคนเดิมหมดวาระเพ่ือสร้างประสิทธิภาพต่อการบริหารงาน
บุคลากร (5.2-4(12)) 

นอกจากนี้คณะมีการประเมินความดีความชอบพร้อมทั้งแนบเอกสารข้อมูล เพ่ือประกอบการพิจารณา
ในแต่ละปีเพ่ือประเมินประสิทธิภาพบุคลากรแต่ละคนและคณะได้เสนอให้มีการแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษา
นักศึกษาสหกิจศึกษาเพ่ือให้การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานด้วยระบบสหกิจศึกษาเป็นไปตาม
มาตรฐานการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ (5.2-4(13)) และคณะได้มีการสนับสนุนบุคลากรในการเข้าร่วม
โครงการต่าง ๆ ที่เกิดประโยชน์และแนวทางการพัฒนาตนเองสู่ยุคปัจจุบันในด้านการเรียนการสอน การใช้
เทคโนโลยีให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (5.2-4(14)) คณะมีผู้บริหารและคณาจารย์ที่มีประสิทธิภาพทาง
วิชาการในแต่ละศาสตร์อย่างเพียงพอ 

คณะมีการลงนามความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยทั้งภายในประเทศและ
ต่างประเทศ (5.2-4(15)) 
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3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
    ผู้บริหารคณะได้ก าหนดกลยุทธ์ในการตอบสนองทันทีต่อเหตุการณ์ และมีมาตรการรักษาความ

ปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยเพ่ือรักษาความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของบุคลากรโดยมีประกาศเรื่อง
การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ในการก ากับเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใน
คณะ (5.2-4(16)) อีกท้ังคณะมีระบบการจัดการที่ด าเนินการตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร เช่นการ
ขอปรับปรุงห้องเรียน ปรับปรุงห้องท างานของบุคลากรในคณะ (5.2-4(17)) หรือการขอลาศึกษาต่อของ
บุคลากร โดยการขออนุญาตลาศึกษาต่อนั้น คณะและมหาวิทยาลัยได้พิจารณาเห็นชอบสนับสนุนให้อาจารย์
ศึกษาต่อเพ่ือเพ่ิมคุณวุฒิการศึกษาให้สูงขึ้น (5.2-4(18)) รวมไปถึงการด าเนินการตอบสนองทันที เช่นบุคลากร
หรือหลักสูตรสาขาวิชาได้มีการร้องขอการจัดหาสื่อวัสดุ ครุภัณฑ์ การซ่อมแซมบ ารุงครุภัณฑ์ต่าง ๆ ซึ่งคณะ
สามารถด าเนินการได้ทันที (5.2-4(19)) และคณะมีการตอบสนองต่อการขอความอนุเคราะห์สนับสนุน
งบประมาณพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน หรือการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับคณะต่าง  ๆ ซึ่งคณะได้
เห็นถึงความส าคัญและแนวทางการพัฒนาร่วมกันต่อไป (5.2-4(20)) 

 
4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) 
    ผู้บริหารคณะได้ท าหน้าที่รับผิดชอบต่อการปฏิบัติงานของตนเองและก ากับดูแลความรับผิดชอบ

ของผู้ใต้บังคับบัญชา โดยได้แจ้งให้รายงานภาระงาน รายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ 
(5.2-4(21)) การแจ้งเกณฑ์การพิจารณาการเปิดรับนักศึกษา การเร่งด าเนินการวัสดุ ครุภัณฑ์ ติดตามการ
ด าเนินกิจกรรมโครงการงบประมาณประจ าปี (5.1-4(22)) การรายงานแบบติดตามผลการด าเนินงานของ
โครงการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (5.1-4(23)) ติดตามแผนการสอน
ของแต่ละรายวิชาในภาคการเรียนที่ 1/2564และ 2/2564 มคอ.3 และ 5 ของทุกรายวิชารวมถึงการส่งผลการ
เรียน การสอบกลางภาคเรียน/ปลายภาคเรียนในรอบปีการศึกษา (5.2-4(24)) การเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ
หรือที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้นโดยให้มีการดูแล ควบคุม ก ากับ ซึ่งเป็นหน้าที่โดยตรงของอาจารย์ทุกคน รวมทั้งการ
จัดโครงการต่างๆ ของหลักสูตรสาขาวิชาที่ต้องด าเนินการให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ตามไตรมาส
ของการใช้จ่ายงบประมาณ  

 
5. หลักความโปร่งใส(Transparency)  
    ผู้บริหารคณะได้แจ้งงบประมาณที่ได้รับจากมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2565 ให้ประธานหลักสูตร

สาขาวิชาต่าง ๆ ทราบและร่วมพิจารณาในวาระพิจารณาการจัดสรรงบประมาณในที่ประชุมกรรมการบริหาร
คณะ (5.2-4(25)) และคณะมีคณะกรรมการกองทุนด าเนินการ ร่วมการพิจารณาการใช้จ่ายเงินกองทุนคณะ   
(5.1-4(26)) โดยเงินกองทุนนั้นคณะจะรายงานให้คณะกรรมการบริหารคณะได้ทราบเป็นระยะในยอดรายได้ 
ยอดค่าใช้จ่าย และยอดคงเหลือของเงินกองทุน (5.2-4(27)) ทั้งนี้ผู้บริหารคณะมีการน าวาระแจ้งต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือแจ้งระเบียบการเบิกจ่ายเงินกองทุนของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(5.2-4(28)) และคณะได้รับการอนุเคราะห์กองทุน ดร.โคจิม่าฯ ในการสนับสนุนการศึกษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น 
จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน ดร.โคจิม่าฯ (5.2-4(29)) คณะมีการประเมินความดีความชอบประจ าปี 
โดยประกาศแจ้งผู้ที่ได้รับผลการประเมินดีเด่นให้บุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนทราบอย่างโปร่งใส      
(5.2-4(30)) 
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6. หลักการมีส่วนร่วม(Participation)    
    ผู้บริหารคณะ มีการบริหารจัดการตามหลักการแบบมีส่วนร่วมมีการประชุมเข้าร่วมเพ่ือการรับรู้

ข้อมูล ข่าวสาร การร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมเสนอปัญหาหรือประเด็นที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องโดยคณะมีการ
ประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนประจ าภาคเรียนเพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารให้ทุกคน
ได้ทราบความเคลื่อนไหวในการบริหารและเสนอแนะเรื่องต่าง ๆ (5.2-4(31)) และร่วมกระบวนการพัฒนาใน
การแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ มีการวิเคราะห์ มีรับทราบ มีมติเห็นชอบ  การประชุมเพ่ือชี้แจง พิจารณาและ
ด าเนินการ เกี่ยวกับการด าเนินการกิจกรรมต่าง ๆ รวมถึงการคัดเลือกตัวแทนของคณะเพ่ือด ารงต าแหน่งต่างๆ
ภายในคณะ (5.2-4(32)) การมีส่วนร่วมของประธานหลักสูตรซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนของอาจารย์ในแต่ละ
หลักสูตรในการจัดท าแผนกลยุทธ์ของคณะเพ่ือการพัฒนาคณะให้เกิดประสิทธิภาพต่ออาจารย์ บุคลากร และ
นักศึกษามากที่สุด  

 
7. หลักการกระจายอ านาจ(Decentralization)  
    ผู้บริหารคณะ ได้มีนโยบายในการบริหารแบบการกระจายอ านาจไปตามสายงานโครงสร้างการ

บริหารของคณะ  (5.2-4(33))  ซึ่งโครงสร้างการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เริ่มจาก          
รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัย หัวหน้าหน่วยกิจการต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ 
ประธานหลักสูตรสาขาวิชาเพ่ือให้ผู้บริหารทุกคนได้รู้บทบาทหน้าที่ในการบริหารและการวิเคราะห์งานอย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และหัวหน้าส านักงานคณบดีดูแลควบคุม ก ากับบุคลากรสายสนับสนุนทุกคนในการ
ปฏิบัติงานในส านักงานบริหารงานเอกสารให้มีคุณภาพ ถูกต้อง และรวดเร็ว รวมถึงการมอบอ านาจและความ
รับผิดชอบในการตัดสินใจและการด าเนินการให้แก่บุคลากร โดยการคัดเลือกรองคณบดีท าหน้าที่คือ รอง
คณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และรองคณบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์และ
บริการวิชาการ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝ่ายวิจัย   
พันธกิจสัมพันธ์ และบริการวิชาการของคณะโดยคัดเลือกตัวแทนอาจารย์ของแต่ละหลักสูตรเป็นกรรมการฝ่าย
ต่าง ๆ เพ่ือด าเนินกิจกรรมของคณะและกระจายข้อมูลข่าวสารรวมถึงมีส่วนร่วมในการระดมความคิดในการ
พัฒนาคณะตามหลักการกระจายอ านาจ (5.2-4(34)) คณะได้แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายส่งเสริมการจัดการเรียน
การสอนและสื่อสารองค์กร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
ประกันคุณภาพ และแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัย รวมถึงคณะกรรมการแต่ละฝ่ายเพ่ือให้มีส่วนร่วมใน
การด าเนินงานและเพ่ือกระจายอ านาจในการท างานการบริหารให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและเกิดผลดีต่อคณะ
มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังได้แต่งตั้งหัวหน้าหน่วยกิจการต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ เพ่ือดูแลกิจกรรมการ
เรียนการสอนของนักศึกษาต่างชาติสังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพ่ือให้การบริหารคณะด าเนินไป
ด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (5.2-4(35)) 

 
8. หลักนิติธรรม (Rule of Law)  
    ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยมหาวิทยาลัยมีการบริหารโดยก าหนดกฎ ระเบียบ 

ประกาศ ข้อบังคับและนโยบายของมหาวิทยาลัยเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติของหน่วยงานทุกระดับให้
บุคลากรมีความเข้าใจตรงกัน และมีแนวทางปฏิบัติที่ดีตามระเบียบข้อบังคับต่าง  ๆ เช่นการแจ้งหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับระยะเวลาการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประกาศและระเบียบในการปฏิบัติงานราชการ ประกาศการ
มอบอ านาจให้กับผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย เป็นต้น (5.2-4(36)) 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีแนวทางในการใช้ระเบียบ กฎเกณฑ์ ประกาศ และ
ข้อบังคับ อย่างรัดกุม โดยให้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด แต่เมื่อมีความจ าเป็นผู้บริหารก็จะใช้ดุลยพินิจในการ
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พิจารณาโดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม หรือความเหมาะสมมาใช้เป็นรายกรณี  โดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ
บุคคลหรือต่อส่วนรวม เช่น การแก้ไขผลการเรียน เนื่องจากเกิดจากข้อบกพร่องในการกรอกคะแนนหรือการ
สรรหาเพ่ือด ารงต าแหน่งประธานสาขาวิชาที่ยังไม่มีค าสั่งแต่งตั้งใหม่ มีการพิจารณาและแต่งตั้งรั กษาการ
ประธานสาขาวิชาจนกว่ากระบวนการคัดเลือกพิจารณาแต่งตั้งประธานสาขาวิชาจะแล้วเสร็จเพ่ือการ
ด าเนินงานที่เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง (5.2-4(37)) ทั้งนี้ผู้บริหารมีการประชุมให้บุคลากรได้ทราบในการ
ด าเนินงานต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานเพื่อให้การบริหารงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน   

 
9. ความเสมอภาค (Equity)  
    ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้ความเสมอภาคกับบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุนรวมถึงนักศึกษาของคณะ บุคลากรมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นเพ่ือพัฒนาคณะฯ ให้เกิด
ประสิทธิภาพ มีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาคณะเชิงนโยบายและได้รับการปฏิบัติร่วมกันอย่างเท่าเทียม เป็น
หลักปฏิบัติที่ไม่มีการเลือกปฏิบัติ เช่น จัดโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการและมีนโยบายสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนพัฒนาตนเองเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งเชี่ยวชาญ  และ
ช านาญการโดยจัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งงานที่สูงขึ้น (5.2-4(38)) หรือการ
เสนอขอรับทุนวิจัยของสายวิชาการและสายสนับสนุน รวมถึงสนับสนุนให้นักศึกษาของคณะได้มีโอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมการประกวดแข่งขันประเภทต่างๆทั้งในระดับมหาวิทยาลัย ระดับภาค และระดับชาติ  ซึ่งคณะได้แจ้ง
เพ่ือการประชาสัมพันธ์ในคราวการประชุมให้ทุกหลักสูตรได้รับทราบร่วมกัน เป็นต้น (5.2-4(39)) นอกจากนี้
บุคลากรในคณะทุกคนมีสิทธิในการใช้เงินกองทุนของคณะร่วมกัน นอกจากนี้คณะยังมีการจัดสรรงบพัฒนา
บุคลากรใหก้ับบุคลากรของคณะพัฒนาตนเองในด้านวิชาการอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 

 
10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
      ผู้บริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ยึดหลักฉันทามติของเสียงส่วนมากในการประชุม

ทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เช่น ฉันทามติจากระดับคณะ ในการสรรหาประธานหลักสูตรคนใหม่แทน
ประธานหลักสูตรที่หมดวาระ (5.2-4(40)) ฉันทามติจากคณะกรรมการบริหารคณะในคราวการประชุมทุกครั้ง
มีการน าเรื่องเสนอเพ่ือร่วมพิจารณาการด าเนินงานต่าง ๆ การคัดเลือก การสรรหาเพ่ือเป็นการหาข้อตกลง
ร่วมกัน (5.2-4(41)) ฉันทามติจากคณะกรรมประจ าคณะ และฉันทามติจากการประชุมบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุนในการระดมความคิด เพ่ือร่วมหาข้อคิดเห็น รวมไปถึงการพิจารณาและด าเนินการเรื่องต่างๆ
ร่วมกันอันจะเกิดผลดีต่อการบริหารคณะให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (5.2-4(42)) 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.2-4(1) แบบติดตามผลการปฏิบัติราชการ สิ้นไตรมาสที่ 4 งบประมาณปี 2564 ระดับหลักสูตร 
5.2-4(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่11 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564  
5.2-4(3) สรุปผลงานคุณภาพของนักศึกษาที่ท าชื่อเสียงให้กับหลักสูตรคณะและมหาวิทยาลัยในระดับ

จังหวัด ระดับชาติและรายงานการประชุม ครั้งที่ 1 วันที่ 27 มกราคม 2564 
5.2-4(4) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ผลการคัดเลือกสหกิจศึกษาดีเด่นระดับ

มหาวิทยาลัย ประจ าปี 2564 
5.2-4(5) รายงานการประชุมครั้งที่ 6 วันที่ 14 กรกฎาคม 2565 แจ้งผลการประเมินระดับหลักสูตร  
5.2-4(6) บันทึกข้อความเรื่องขอแจ้งปรับวุฒิการศึกษา 
5.2-4(7) โครงการพัฒนาศักยภาพเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ  



194 
 

 

5.2-4(8) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร 
5.2-4(9) ห้องเรียนออนไลน์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5.2-4(10) แผนพัฒนาบุคลากรของคณะ 
5.2-4(11) ค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าหน่วยกิจการต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ 
5.2-4(12) ค าสั่งแต่งตั้งประธานหลักสูตรสาขาวิชา 
5.2-4(13) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่เรื่องแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาสหกิจศึกษา 
5.2-4(14) ประกาศการจัดการเรียนการสอนแบบสองระบบทั้งออนไซต์และออนไลน์ 
5.2-4(15) MOU กับ หน่วยงานราชการภายนอกมหาวิทยาลัย 
5.2-4(16) ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่อง การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรน่า 

2019 
5.2-4(17) แบบขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงซ่อมแซมห้องท างานของอาจารย์ 
5.2-4(19) โครงการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
5.2-4(20) บันทึกข้อความของบประมาณเพ่ิมเติมสนับสนุนกิจกรรมหรือเพ่ืออ านวยความสะดวกใน

การเรียนการสอน 
5.2-4(21) สรุปภาระงานและผลการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
5.2-4(22) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9 วันที่ 24 กันยายน 2564 
5.2-4(23) แบบติดตามผลการด าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ณ สิ้นไตรมาส 4 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
5.2-4(24) บันทึกข้อความการส่งผลการเรียน การส่ง มคอ. การส่งแผนการเรียนของอาจารย์ 
5.2-4(25) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8 วันที่ 14 สิงหาคม 2564 
5.2-4(26) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุนคณะ 
5.2-4(27) รายงานการใช้จ่ายเงินกองทุนของคณะ 
5.2-4(28) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 7 วันที่ 23 กรกฎาคม 2564  
5.2-4(29) ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที่ 3898/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการกองทุน    

ดร.โคจิม่าฯ เพื่อสนับสนุนการศึกษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น พ.ศ.2561 
5.2-4(30) ประกาศคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เรื่องบุคลากรผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ใน

ระดับ “ดีเด่น” และ “ดีมาก” การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1/2564 
5.2-4(31) วาระการประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1 วันที่ 24 มีนาคม 2564 
5.2-4(32) วาระการประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1 วันที่ 24 มีนาคม 2564 
5.2-4(33) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานด้านกิจการนักศึกษาด้านประกันคุณภาพ ด้านวิจัย 

พันธกิจสัมพันธ์ และบริการวิชาการ และกรรมการด้านฝึกประสบการณ์วิชาชีพและสหกิจศึกษา 
5.2-4(34) ค าสั่งแต่งตั้งรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัย หัวหน้าหน่วยกิจการ

ต่างประเทศและวิเทศสัมพันธ์ 
5.2-4(35) ค าสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโครงการตามงบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
5.2-4(36) ประกาศเรื่องการปฏิบัติงานราชการของบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
5.2-4(37) ค าสั่งแต่งตั้งประธานหลักสูตรสาขาวิชา 
5.2-4(38) โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 
5.2-4(39) ประกาศผลรางวัลสหกิจศึกษาระดับมหาวิทยาลัย 
5.2-4(40) ค าสั่งแต่งตั้งประธานหลักสูตรการท่องเที่ยว 
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5.2-4(41)รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1 วันที่ 27 พฤษภาคม 25655 
5.2-4(42) วาระการประชุมบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ครั้งที่ 1 วันที่ 24 เมษายน 2565 

 
5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และ

แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์มีการจัดการความรู้เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีที่มีอยู่ในตัวบุคคล 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ตามประเด็นความรู้ที่ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและการวิจัย  
 1.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินงานการจัดการความรู้โดยมีการก าหนดประเด็น
ความรู้ การจัดท าแผนการจัดการความรู้ (5.2-5(1)) ไว้ 2 ประเด็น คือ   
     1) การผลิตบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21   
     2) การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และพันธกิจสัมพันธ์โดยคณะได้มีแผนการจัดการความรู้
ดังต่อไปนี้ 
           แผนการจัดการความรู้ที่ 1 คือ การผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 มีการก าหนดประเด็นความรู้ ได้แก่ 
การพัฒนาทักษะการออกแบบหรือสร้างผลิตภัณฑ์ในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Startup) กลุ่มเป้าหมายคือ 
บุคลากรสายวิชาการ และนักศึกษา  
         แผนการจัดการความรู้ที่ 2 คือ การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้และพันธกิจสัมพันธ์โดยมีก าหนด
ประเด็นความรู้ ได้แก่  โครงการเสริมสมรรถนะนักวิจัยเชิงพ้ืนที่และพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม “การถอด
บทเรียนการวิจัยเชิงพ้ืนที่ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564” 
 
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ตามประเด็นความรู้
และเป้าหมายที่ก าหนดไว้เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกัน โดยมีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ 
ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit Knowledge) และเผยแพร่ไปสู่กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดซึ่งได้ด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
     2.1 การผลิตบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีนโยบายในการจัดการ
ความรู้เกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตในศตวรรษที่ 21 โดยมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาเกี่ยวกับโครงการ  Startup  
เพ่ือฝึกทักษะด้านความคิด การวิเคราะห์ และความคิดสร้างสรรค์ สู่การพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน โดยเฉพาะการ
สร้างอัตลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ให้ชัดเจน ทั้งการสร้าง Branding, Marketing, Advertising, Product Design, 
Graphic Design หรือแม้กระทั่งการสร้างเทคโนโลยีนวัตกรรม (innovation) ซึ่งเป็นความรู้ที่สร้างในโครงการ 
startup เช่น หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ได้บูรณาการองค์ความรู้ในรายวิชาหลักการออกแบบ
โฆษณา (2031121) ของสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยสร้างบรรจุ
ภัณฑ์พัสดุชีวภาพจากกาแฟแบบย่อยสลายได้ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ ได้บูรณาการศาสตร์องค์
ความรู้กับหลากหลายสาขาวิชา น าแผนธุรกิจไป Pitching เพ่ือขอรับทุนยุวสหกิจเริ่มต้น (Youth Startup 
Fund) “Ideation Incentive Program” และได้รับทุนจ านวน 100,000 บาท ในการทดลองธุรกิจ ซึ่งทาง
หลักสูตรจะเน้นการสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (startup) สอดแทรกเข้าไปกับ
เนื้อหาและเน้นการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจ การน าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน การออกแบบหรือสร้างผลิตภัณฑ์
ที่เน้นการด ารงชีวิตที่มีรากฐานมาจากความเป็นชุมชน ท้องถิ่นในพ้ืนที่ของนักศึกษาเอง เพ่ือให้เกิดการปลูก
จิตส านึกของการเป็นผู้ประกอบการใหม่ (startup) ที่เน้นวิธีการพัฒนาจากรากฐานชีวิตที่แท้จริงสู่โอกาสทาง
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ธุรกิจ ซึ่งโครงการ Startup Thailand ร่วมกับมหาวิทยาลัย ได้จัดกิจกรรม Startup Thailand League โดย
เป็นกิจกรรมประกวดโมเดลธุรกิจสตาร์ทอัพ (startup business model) ส าหรับนักศึกษาทุกระดับและทาง
คณะได้จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอาจารย์ในคณะเพ่ือจะได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วมโครงการ 
Startup Thailand  เพ่ิมขึ้นและได้สรุปองค์ความรู้ Startup (5.2-5(2)) และได้เผยแพร่ลงเว็บไซต์ของคณะ 
(5.2-5(3)) เพ่ือให้คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไปสามารถเข้าไปค้นหาความรู้ในประเด็นที่สนใจได้และ
น ามาปรับใช้กับการปฏิบัติงานจริง (5.2-5(4))   
                     2.1.1 ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ แผนที่ 1 ก าหนดประเด็นความรู้ ได้แก่ การ
พัฒนาทักษะการออกแบบหรือสร้างผลิตภัณฑ์ในการเป็นผู้ประกอบการใหม่ (Startup) เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ คือ มี 3 หลักสูตรที่เข้าร่วมโครงการ (Startup) ได้แก่  
  1. หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม 

2. หลักสูตรสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์  
3. หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์  

ทั้งนี้ผลการด าเนินงานของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีหลักสูตรที่ได้รับรางวัล Start up  
ระดับประเทศจ านวน 2 หลักสูตร คือ 1) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จ านวน 1 ทีม  โดยได้รับทุนยุวสหกิจ
เริ่มต้น (Youth Startup Fund) “Ideation Incentive Program” จ านวนเงิน 100,000 บาท ในการทดลอง
ธุรกิจ 2) หลักสูตรสาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ จ านวน 1 ทีม โดยทีม paranormal ผ่านเกณฑ์การ
แข่งขันโครงการ Startup Thailand Leage 2022 ระดับประเทศ  และได้รับเงินรางวัลจากส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ จ านวนเงิน 25,000 บาท และได้สิทธิ์ เข้าร่วมแสดงผลงานมหาวิทยาลัยแห่งการ
ประกอบการ Startup Prototype Showcase of the Entrepreneurial ณ ทรู ดิจิตอล ปาร์ค กรุงเทพฯ 
โดยมีสมาชิกในทีม คือ 1. นางสาวกชนันท์ อิศรางกูร ณ อยุธยา นักศึกษาชั้นปีที่ 2  2. นางสาวพีระดา นาจุ๊ด 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 3. นางสาววรกานต์ มั่นประสงค์ นักศึกษาชั้นปีที่ 2  และอาจารย์ปิยะนุช ไสยกิจ เป็น
อาจารย์ที่ปรึกษาของทีม (5.2-5(5))   
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 2.1 ประเด็นการจัดการความรู้ด้านการวิจัย ซึ่งเกณฑ์ใหม่ สกอ. ฉบับที่ 4 ปีพ.ศ. 2564 ได้
ก าหนดให้อาจารย์ประจ าหลักสูตรต้องมีผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัยโดยก าหนดกลุ่มเป้าหมายเป็น 
นักวิจัยรุ่นใหม่ เพ่ือส่งเสริมให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้พัฒนากระบวนการเสนอโจทย์วิจัย การประเมินข้อเสนอ
โครงการวิจัย การเสนอแหล่งทุน โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ส่งอาจารย์เข้าร่วมการอบรม 

2.2  โครงการที่เกี่ยวกับการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ ดังนี้ คือ 
                      2.2.1 โครงการเสริมสมรรถนะนักวิจัยเชิงพ้ืนที่และพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม “การถอด
บทเรียนการวิจัยเชิงพ้ืนที่ระดับคณะการพัฒนาโจทย์วิจัยและพันธสัมพันธ์ในพ้ืนที่ต าบลคอรุม อ าเภอตรอน 
จังหวัดอุตรดิตถ์” ในวันที่ 20 มกราคม 2565 และโดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือเป็นการติดตามประเมินผลการ
ด าเนินงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ ให้ส าเร็จตามเป้าหมายและนักวิจัยมีองค์ความรู้ในการเขียนรายงานการ
วิจัยเชิง พ้ืนที่ได้อย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งมีบทความวิจัยเชิง พ้ืนที่ที่พร้อมตีพิมพ์เผยแพร่ได้นั้น ทาง
คณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัยจึงเสนอโครงการเพ่ือเสริมสมรรถนะนักวิจัยเชิงพ้ืนที่และพันธกิจสัมพันธ์
กับสังคมและได้แนวทางโจทย์วิจัยร่วมกับพ้ืนที่ โดยได้ถ่ายทอดในการประชุมของคณะ ครั้ งที่ 1/2565               
วันที่ 20 มกราคม 2565 (5.2-5(6)) เป็นการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้สรุปองค์ความรู้ โครงการเสริม
สมรรถนะนักวิจัยเชิงพ้ืนที่และพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม (5.2-5(7)) และได้เผยแพร่องค์ความรู้ลงเว็บไซต์ของ
คณะ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับอาจารย์ที่สนใจขอทุนวิจัยสนับสนุนจากทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือ
สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ให้มีความรู้และประสบการณ์ในการท าวิจัยอย่างมีระบบ เพ่ือสามารถน าความรู้และ
ประสบการณ์ไปท าวิจัยและปรับปรุงกระบวนการวิจัยให้มีประสิทธิภาพ  โดยมีนักวิจัยที่สนใจได้ศึกษาองค์
ความรู้โครงการเสริมสมรรถนะนักวิจัยเชิงพ้ืนที่และพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม  การถอดบทเรียนการวิจัยเชิง
พ้ืนที่ในเรื่องการขอทุนและเทคนิคการเขียนขอทุนให้สอดคล้องกับบริบทของพ้ืนที่ ซึ่งผลจากการสนับสนุน     
พันธกิจด้านการวิจัยและสร้างสรรค์ท าให้มีอาจารย์ได้รับทุนสนับสนุนโครงการพันธกิจสัมพันธ์ ในโครงการ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในพ้ืนที่พันธกิจ
สัมพันธ์ จ านวน 11 งบ โดยแบ่งเป็นเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน จ านวน 8 ทุน และ
งบสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก จ านวน 3 ทุน รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 2,997,775 
บาท (5.2-5(8))  

 2.2.2 ผลการด าเนินงานการจัดการความรู้  แผนการจัดการความรู้ที่  2 การพัฒนา
กระบวนการจัดการความรู้และพันธกิจสัมพันธ์ก าหนดประเด็นความรู้ ได้แก่  โครงการเสริมสมรรถนะนักวิจัย
เชิงพ้ืนที่และพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม  การถอดบทเรียนการวิจัยเชิงพ้ืนที่เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ คือ มีผู้
ได้รับทุนวิจัย ทั้งภายในและภายนอกจ านวน 11 ทุน ซึ่งถือได้ว่าประสบความส าเร็จในการจัดการความรู้ด้าน
การวิจัยนักวิจัยที่มีจ านวนนักวิจัยเพ่ิมขึ้นและในปีการศึกษา 2564  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี
ก าหนดจะจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขอทุนวิจัยในหน่วยงานอ่ืน ๆ เช่น สสส. กระทรวงวัฒนธรรมและ
จังหวัดเพ่ือเป็นการเพ่ิมจ านวนนักวิจัยและผลงานวิจัยให้มมีากขึ้น 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 5.2-5(1) แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2564 
 5.2-5(2) การสรุปองค์ความรู้ Start up 
 5.2-5(3) หน้าเว็บไซต์การจัดการความรู้ (KM) ของคณะ 
 5.2-5(4) ข้อมูลบุคลากรสายวิชาการและนักศึกษาผู้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   
 5.2-5(5) ผลการประกวด Startup Thailand 
 5.2-5(6) รายงานการประชุมคณะครั้งที่ 1/2565 วันที่ 20 มกราคม 2565 
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 5.2-5(7) สรุปองค์ความรู้โครงการเสริมสมรรถนะนักวิจัยเชิงพ้ืนที่และพันธกิจสัมพันธ์กับสังคม      
การถอดบทเรียนการวิจัยเชิงพ้ืนที่ 

5.2-5(8) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน ปีงบประมาณ 2565 และ     
ผลการคัดเลือกข้อเสนอการวิจัย ปีงบประมาณ 2565 
 

6. การก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ
และสายสนับสนุน 
     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีแผนบริหารและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน พร้อมการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
               1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการวิเคราะห์โครงสร้างบุคลากรทั้งสายวิชาการและสาย
สนับสนุน เพ่ือจัดท าแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร จากการวิเคราะห์พบว่าคณะมีบุคลากรสายวิชาการทั้งสิ้น 
86 คน และสายสนับสนุน 16 คนรวมทั้งสิ้น 102 คน (5.2-6(1))  ในปีการศึกษา 2564 มีบุคลากรสายวิชาการ
ซ่ึงแต่ละหลกัสูตรมีอาจารย์ประจ าหลักสูตรครบ 5 คน เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานปริญญาตรี ระดับอุดมศึกษา 
              2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร ดังนี้ 
         2.1 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้บริหารแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาชีพ โดยส่งเสริมให้บุคลการสายวิชาการและสายสนับสนุนไปเข้า
ร่วมประชุมทางวิชาการ อบรม สัมมนาหรือดูงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ (5.2-6(2)) 
        2.2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการบริหารแผนพัฒนาบุคลากรด้านคุณวุฒิและด้าน
ต าแหน่งทางวิชาการ (5.2-6(3))  โดยจากการวิเคราะห์พบว่าบุคลากรที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกมี จ านวน         
30 คน แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายหลักสูตรแล้วพบว่า จ านวนอาจารย์ที่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกยังมี
จ านวนน้อยเม่ือเทียบสัดส่วนกับจ านวนอาจารย์ทั้งคณะ คณะจึงมีนโยบายให้แต่ละหลักสูตรเร่งพัฒนาอาจารย์
ให้มีจ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกอย่างน้อยหลักสูตรละ 1 คน เพ่ือให้อาจารย์มีคุณวุฒิใน
ระดับที่สูงขึ้น และตอบโจทย์ในการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยในปีการศึกษา 2564 มีอาจารย์ลาศึกษาต่อ
(เต็มเวลา) จ านวน 2 คน อาจารย์ที่ก าลังศึกษาต่อ (บางเวลา) จ านวน 2 คน และมีอาจารย์ที่ได้รับต าแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 1 คน 

   2.3 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้บริหารแผนด้านต าแหน่งทางวิชาการโดยจัดตั้งคลินิก
วิชาการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (5.2-6(4))  เพ่ือแจ้งข้อมูลและให้ค าปรึกษาในการท าผลงาน
ด้านวิชาการและให้สิ่งสนับสนุน การท าผลงานทางวิชาการไว้บริการที่คณะเพ่ือส่งเสริมให้อาจารย์เข้าสู่
กระบวนการก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น  เนื่องจากสัดส่วนของผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเมื่อ
เทียบกับจ านวนอาจารย์ทั้งคณะถือว่ามีน้อยมากและคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ด าเนินการจัด
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการดังต่อไปนี้ 

2.3.1 คณะได้จัดโครงการโครงการพัฒนาผลิตผลงานทางวิชาการ : อบรมเชิงปฏิบัติการ
เทคนิคการเขียนเอกสารประกอบการสอน ต าราและวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2565 เพ่ือเป็นการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา มิถุนายน-กรกฎาคม 2563 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์เข้าสู่การก าหนดต าแหน่งทางวิชาการทั้งในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์และรอง
ศาสตราจารย์ และเพ่ือให้อาจารย์มีผลงานทางวิชาการตามเกณฑ์การขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ และ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาแห่งชาติ อีกทั้งตระหนักถึงความส าคัญของยุทธศาสตร์การวิจัย
และพันธกิจสัมพันธ์ และมีความรู้ ประสบการณ์ด้านการวิจัย และส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการ สามารถ
ผลิตผลงานวิจัยเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น  
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 2.3.2 คณะได้จัดโครงการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ “การเขียนบทความ ต าราวิชาการและงานวิจัยอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์” ปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 20 
เมษายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือพัฒนาส่งเสริมศักยภาพ ความสามารถทางวิชาการ และทักษะที่
สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ งานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ของบุคลากร
สายวิชาการ  

 2.3.3 คณะได้จัดชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาทักษะการสอนที่สอดคล้องกับการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21 บุคลากรสายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  “กิจกรรม: Upskill & 
Reskill ส าหรับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญเพ่ือพัฒนาส่งเสริม
ศักยภาพ ความสามารถทางวิชาการ และทักษะที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอน การเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ งานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ของบุคลากรสายวิชาการ ในระหว่างวันที่ 9-12 พฤษภาคม 2565        
ณ จังหวัดเพชรบุรี 
          3. คณะมีการก ากับติดตามผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
              3.1 คณะมีการก ากับการติดตามให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนน าความรู้และทักษะ
ที่ได้รับการพัฒนาใช้ในการจัดการเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ตลอดจนการปฏิบัติงาน        
ที่เก่ียวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ได้มีการติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงานตามแผนการบริหาร
และพัฒนาบุคลากร โดยคณะได้มีการควบคุมก ากับการด าเนินงานแผนปฏิบัติราชการ งบประมาณประจ าปี 
2565 โดยมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย ผู้ช่วย
คณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ และประธานหลักสูตร ท าหน้าที่รับผิดชอบ ควบคุมการด าเนินงานโครงการต่าง ๆ 
ให้บรรลุตามตัวบงชี้ ในแผนกลยุทธ์คณะ (5.2-6(6)) แผนปฏิบัติราชการ รายจ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2565 
(5.2-6(7)) แบบติดตามควบคุมแผนปฏิบัติราชการ งบประมาณประจ าปี 2565 (5.2-6(8)) แบบสรุป
แผนพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น (5.2-6(9)) แบบสรุปแผนพัฒนาด้านคุณวุฒิการศึกษา (5.2-6(10)) 
แบบรายงานผลการเรียนศึกษาต่อของบุคลากรระดับปริญญาเอก (5.2-6(11)) ค าสั่งแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งทาง
วิชาการ (5.2-6(12)) แบบสรุปแผนการเกษียณอายุราชการของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน (5.2-
6(13)) แบบสรุปบุคลากรสายวิชาการและนักศึกษาน าชื่อเสียงสู่คณะและหลักสูตร (5.2-6(14))  และแบบ
ประเมินแผนงานบริหารและพัฒนาบุคลากร (5.2-6(15))   
          จากผลการด าเนินงาน พบว่า บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนได้ไปเข้าร่วมประชุมทางวิชาการ 
อบรม สัมมนา หรือดูงานเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ ร้อยละ 50  ด้านการศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกยังมีบาง
หลักสูตรที่มีผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจ านวนน้อยและไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้  ในการนี้ทางคณะ
จึงกระตุ้นและส่งเสริมให้บุคลากรสายวิชาการไปศึกษาต่อเพ่ิมขึ้นในระดับปริญญาเอกอย่างน้อยหลักสูตรละ 1 
คน  อีกทั้งในด้านการท าผลงานทางวิชาการที่ยังไม่เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ ทางคณะจึงส่งเสริมการท าผลงาน
เชิงรุกและมีพ่ีเลี้ยงที่ช่วยอ่านผลงานทางวิชาการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีผลงานทางวิชาการมากข้ึน 

นอกจากนี้ คณะได้ส่งเสริมขวัญก าลังใจบุคลากรในการท างานบุคลากรที่มีผลงาน เช่น  การประกาศ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซด์ (5.2-6(16)) และจัดสวัสดิการให้แก่บุคลากรด้านต่าง ๆ โดยการ
จัดตั้งกองทุนคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (5.2-6(17)) 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 5.2-6(1) แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร คณะมนุษย์ฯ ปี 2560 - 2565 
 5.2-6(2) แบบรายงานผลการไปปฏิบัติราชการของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
 5.2-6(3) แผนพัฒนาบุคลากรด้านคุณวุฒิและด้านต าแหน่งทางวิชาการ 
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 5.2-6(4) คลินิกวิชาการ เว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 5.2-6(5) สรุปโครงการเสริมสมรรถนะอาจารย์ในการขอต าแหน่งทางวิชาการ  
 5.2-6(6) แผนกลยุทธ์คณะ 
 5.2-6(7) แผนปฏิบัติราชการ รายจ่ายงบประมาณ ประจ าปี 2565 
 5.2-6(8) แบบติดตามควบคุมแผนปฏบิัติราชการงบประมาณ ประจ าปี 2565 
 5.2-6(9) แบบสรุปแผนพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น 
 5.2-6(10) แบบสรุปแผนพัฒนาด้านคุณวุฒิการศึกษา 
 5.2-6(11) แบบรายงานผลการเรียนศึกษาต่อของบุคลากรระดับปริญญาเอก 
 5.2-6(12) ค าสั่งแต่งตั้งผู้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 5.2-6(13) แบบสรุปแผนการเกษียณอายุราชการของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
 5.2-6(14) แบบสรุปบุคลากรสายวิชาการและนักศึกษาน าชื่อเสียงสู่คณะและหลักสูตร 
 5.2-6(15) แบบประเมินแผนงานบริหารและพัฒนาบุคลากร 

5.2-6(16) ประกาศเกียรติบัตร/ภาพถ่ายต่าง ๆ 
5.2-6(17) ประกาศกองทุนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
7. ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่วน
หนึ่งของการบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และ
การประเมินคุณภาพ 

การตรวจสอบคุณภาพ 
- มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน และส่งผลให้มีการพัฒนา 

ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ โดยจัดท าเป็นแผนพัฒนาคุณภาพ และน าผลการ
ประเมินคุณภาพหรือข้อเสนอแนะ ไปพัฒนาการด าเนินงานของตัวบ่งชี้  

- คณะมีค าสั่งแต่งตั้งผู้ก ากับดูแลและรับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
ซึ่งมีหน้าที่ก ากับ ดูแลบริหารจัดการ และสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา  

- คณะมีการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพโดยผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้เขียนผลการด าเนินตามตัวบ่งชี้
และผู้รับผิดชอบรวบรวมหลักฐานเพ่ือประกอบผลการด าเนินงาน และคณะจัดท ารายงานการประเมินตนเอง
แก่คณะกรรมการประเมินเพ่ือประเมินผลการด าเนินงานของคณะ เพ่ือสร้างมาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้ดี
มากขึ้นในปีการศึกษาต่อไป 

- คณะ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ น าไปพัฒนาการด าเนินงานของตัวบ่งชี้    
ซึ่งจะระบุในแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2564-2568 
 

การประเมินคุณภาพ 
- คณะมีคู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

แห่งชาติประกาศใช้ และพัฒนาปรับใช้โดยส านักงานคณะกรรมการมาตรฐานคุณภาพการศึกษา (สมต.) จัดท า
เป็นคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ รวมทั้งสิ้น 25 ตัวบ่งชี้ 

- คณะมีก าหนดการประเมินตนเองระดับคณะ 
- การตรวจการประเมินคุณภาพของคณะนั้น มีคณะกรรมการตรวจประเมินจ านวน 7 ท่าน เป็น

ผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 4 ท่าน และผู้ช่วยเลขานุการ 3 ท่าน  
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- มีการเชิญบุคคลภายนอกมาสัมภาษณ์ ได้แก่ นักศึกษา อาจารย์ ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณฑิต  
- มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่รายงานข้อมูลการประเมินคุณภาพการศึกษาเสนอต่อมหาวิทยาลัย

ตามก าหนดเวลาตามก าหนดใน CHE QA Online  
 
เอกสาร/หลกัฐานอ้างอิง 
5.2-7(1) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
5.2-7(2) ก าหนดการประเมินตนเองระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 
5.2-7(3) แผนพัฒนาคุณภาพตามผลการประเมินคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2564  
5.2-7(4) ค าสั่งแต่งตั้งผู้ก ากับดูแลและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

คณะ ปีการศึกษา 2564 
5.2-7(5) รายงานการประเมินตนเอง คณะมนุษยศาสตร์ละสังคมศาสตร์ 
5.2-7(6) แผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ปี2564-2568)   
5.2-7(7) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2564 
5.2-7(8) หนังสือเชิญบุคคลภายนอกเพ่ือสัมภาษณ์ 
5.2-7(9) หน้าเว็บไซด์ CHE QA Online  
5.2-7(10) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 
 
สรุปตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

7  ข้อ  7  ข้อ  บรรลุ 5  คะแนน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



202 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร (ปีการศึกษา 2564) 
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 ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงาน
ผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบ  
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมิน  
ให้กรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา 

5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ  
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน 
 
ผลการด าเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับการด าเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

1. การเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  
    1.1 คณะวางแผนการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษาใหม่    
    1.2 คณะจัดเก็บข้อมูล และตรวจสอบข้อมูลกลาง รวมถึงรายการหลักฐานและจัดท ารายงาน
การประเมินตนเองระยะ 6 เดือน และระยะ 12 เดือน โดยต้องรายงานการประเมินตนเองทุกองค์ประกอบ 
และตัวบ่งชี้ตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ/ส่วนงานที่ มีการจัดการเรียนการสอน
ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  โดยจัดเก็บเอกสารหลักฐานเป็นไฟล์ไว้ที่ ESAR URU และเชื่อมโยง
กับรายงานการประเมินตนเองผ่านระบบบันทึกผลการประเมินตนเองออนไลน์ (CHE QA Online)  
    1.3 พิจารณาเสนอรายชื่อผู้ประเมิน โดยตรวจสอบคุณสมบัติผู้ประเมิน อย่างน้อย 3 คน ขึ้นอยู่
กับ ขนาดของหน่วยงาน โดยเป็นผู้ประเมินจากภายนอกอย่างน้อย 1 คน ตามช่วงเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  
เพ่ือเสนอรายชื่อให้มหาวิทยาลัยจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโดยคณะ
ต้องประสานเชิญและได้รับการตอบรับจากผู้ประเมินก่อนจึงเสนอชื่อผู้ประเมิน    
 1.3.1 ผู้ประเมิน ประกอบด้วย ประธานกรรมการ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ และ
กรรมการ และเลขานุการ   
 1.3.2 คุณสมบัติผู้ประเมิน  ประธานกรรมการ  ต้องเป็นผู้ประเมินที่ขึ้นบัญชีประธาน
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของ สกอ. หรือ กรณีเป็นผู้ประเมินภายในแต่ต้องอยู่นอก
สังกัดของหน่วยงานที่ประเมิน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการ/กรรมการและเลขานุการเป็นผู้ประเมินที่ผ่าน
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การฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินของ สกอ. หรือที่จัดโดยใช้หลักสูตรที่มหาวิทยาลัยก าหนดหรือเป็นผู้มีความรู้
และประสบการณ์สูงสามารถให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานที่ประเมินได้และเสนอชื่อผู้ประสานงาน 
จ านวน 1 คน เพ่ือท าหน้าที่ประสานงานกับผู้ประเมินและบุคลากรภายใน หน่วยงาน เพ่ือจัดเตรียมความ
พร้อมในการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน       
    1.4 คณะออกหนังสือเชิญคณะกรรมการฯ เมื่อได้รับค าสั่งแต่งตั้ง ฯ จากมหาวิทยาลัยแล้ว และ
เตรียมความพร้อมส าหรับการตรวจประเมินด้านอ่ืน ๆ   
    1.5 คณะจัดท าเล่มรายงานการประเมินตนเอง (SAR) พร้อมเอกสารหลักฐานเป็นรูปแบบ ตาม
จ านวน คณะกรรมการประเมินฯ หรือเชื่อมโยงหลักฐานประกอบการประเมิน พร้อมระบบบันทึกผลการ
ประเมินตนเองออนไลน์ (ESAR และ CHE QA Online) และจัดส่งให้คณะกรรมการประเมินฯ ก่อน
ก าหนดการประเมิน 15 วัน  
 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.3-1(1) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
5.3-1(2) ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ปีการศึกษา 2564       
5.3-1(3) แผนงานตามมาตรฐานคุณภาพตัวชี้วัด แผนงานประกันคุณภาพ คณะมนุษยศาสตร์ฯ

ปีงบประมาณ 2562  
5.3-1(4) รายงานการประชุมเตรียมความพร้อมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร 

 5.3-1(5) คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/หลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 

2. มีคณะกรรมการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงาน
ผลการติดตามให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

    2.1 คณะ/ผู้ประสานงานจัดท าตารางแผนการตรวจประเมินพร้อมส่งให้คณะกรรมการสรุป
รายละเอียด ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน 

    2.2 คณะ/ผู้ประสานงานอ านวยความสะดวกให้แก่คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา เรื่อง
การเดินทาง ที่พัก (ถ้ามี) การต้อนรับ การจัดเลี้ยงอาหารว่างและเครื่องดื่มรวมถึงอาหารกลางวันและอ่ืน ๆ 

    2.3 การเตรียมการรับการสัมภาษณ์ของผู้บริหาร บุคลากรของคณะ นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต 
รวมถึงเอกสารหลักฐานเพ่ิมเติมระหว่างการตรวจประเมิน ทั้งนี้การสัมภาษณ์อาจมีการสัมภาษณ์ผ่านระบบ
สารสนเทศ (ออนไลน์) ได้  

    2.4 คณะกรรมการ ฯ น าเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้วยวาจา และจัดท าสรุป
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ส่งให้คณะภายใน 7 วัน หลังวันประเมิน 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.3-2(1) ค าสั่งแต่งตั้งผู้ก ากับดูแลและผู้รับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ

คณะ ปีการศึกษา 2564 
 
 

http://esar.uru.ac.th/2556/user/doc/306_zskb1RqMLa.pdf
http://esar.uru.ac.th/2556/user/doc/306_zskb1RqMLa.pdf
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3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบ  
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

    ฝ่ายประกันคุณภาพมีการวางแผนในการจัดการทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร  
ฝ่ายประกันคุณภาพจดัท าแผนปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่ 5.1 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม 
พันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะ เกณฑ์มาตรฐาน ข้อ 7 ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในฯ และ 5.2 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยมีการอมรบเพ่ือเตรียมความพร้อมการประกัน
คุณภาพการศึกษาแก่บุคลากรของคณะ เพ่ือเตรียมความพร้อมการประเมินคุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา  
2564 
    3.1 คณะจัดส่งเล่มรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  ที่มีลายเซ็นจริงของ
คณะกรรมการ ประเมิน จ านวน 1 เล่ม มายังฝ่ายประกันคุณภาพ ฯ ภายใน 14 วันหลังวันที่ประเมิน  
    3.2 คณะจัดท ารายงานการประเมินตนเองบนระบบ  CHE QA Online และรายงานข้อมูลพ้ืนฐาน 
ให้เสร็จสิ้นภายใน ในปี พ.ศ. ที่ประเมิน และแจ้งมายังฝ่ายงานคุณภาพ เพ่ือประสานคณะกรรมการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ตรวจสอบและยืนยันผลการประเมิน คุณภาพการศึกษาในระบบ CHE QA Online  
 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.3-3(1) แผนงบประมาณประจ าปี 2565 งานประกันคุณภาพ 
 
4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามก าหนดเวลาทุกหลักสูตรและรายงานผลการประเมิน 

ให้กรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา 
    4.1 ฝ่ายประกันคุณภาพมีการก ากับติดตามการด าเนินงานด้านประกันคุณภาพ กล่าวคือ คณะได้รับ

นโยบายและแนวทางปฏิบัติจากมหาวิทยาลัยโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพเข้าร่วมประชุมรายงานประชุม
เตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร และการประชุม
อนุกรรมการบริหารงานประกันคุณภาพการศึกษาสายวิชาการและสายสนับสนุน และน ามาแจ้งต่อที่ประชุม
กรรมการประกันคุณภาพ ฯ ของคณะ คณะกรรมการบริหารคณะ และคณะแจ้งต่อคณะกรรมการประจ าคณะทุก
ภาคการศึกษาให้กรรมการประจ าคณะพิจารณา 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.3-4(1) คณะมีค าสั่งแต่งตั้งผู้ก ากับดูแลและรับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับคณะ 
5.3-4(2) แผนการก ากับติดตามการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ น าไปพัฒนาการด าเนินงานของ

ตัวบ่งชี้ ซึ่งจะระบุในแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2563-2567 
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5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ 
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

    คณะมีค าสั่งแต่งตั้งผู้ก ากับดูแลและรับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
ซึ่งมีหน้าที่ก ากับ ดูแลบริหารจัดการ และสรุปผลการด าเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา คณะ
มีการจัดท ารายงานการประเมินคุณภาพโดยผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี้เขียนผลการด าเนินตามตัวบ่งชี้และผู้รับผิดชอบ
รวบรวมหลักฐานเพ่ือประกอบผลการด าเนินงาน และคณะจัดท ารายงานผลการประเมินตนเองแก่
คณะกรรมการประเมินเพ่ือประเมินผลการด าเนินของคณะ เพ่ือสร้างมาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้ดีมากขึ้น
ในปีการศึกษาต่อไป 

    คณะก ากับติดตามการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ น าไปพัฒนาการด าเนินงานของตัวบ่งชี้  ซึ่ง
จะระบุในแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2563-2567 ผู้บริหารคณะน าผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน มาจัดท าแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา  
เพ่ือวางแผนปรับปรุงการด าเนินงานแผนปฏิบัติการประจ าปี และ/หรือแผนกลยุทธ์ในปีถัดไป  และส่งเอกสาร
แผนพัฒนาคุณภาพท่ีมีการลงนามของคณบดีพร้อมไฟล์มาท่ีฝ่ายงาน 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.3-5(1) คณะมีค าสั่งแต่งตั้งผู้ก ากับดูแลและรับผิดชอบตัวบ่งชี้ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

ระดับคณะ 
5.3-5(2) แผนการก ากับติดตามการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ น าไปพัฒนาการด าเนินงานของ

ตัวบ่งชี้ ซึ่งจะระบุในแผนกลยุทธ์การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปี 2563-2567 
 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การก ากับมาตรฐาน 
 

ล าดับที่ ชื่อหลักสูตร/สาขาวิชา ผ่าน/ไม่ผ่าน 

1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผ่าน 
2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย ผ่าน 
3 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต  ผ่าน 
4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาญี่ปุ่นธุรกิจ ผ่าน 
5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยว ผ่าน 
6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ผ่าน 
7 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ผ่าน 
8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาดนตรี ผ่าน 
9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน ผ่าน 
10 หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปกรรม ผ่าน 
11 หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ ผ่าน 
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.3-6(1) การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 6/2565  

วันที่28 มิ.ย. 65 
  
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

6  ข้อ  6  ข้อ  บรรลุ 5  คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 6 ผลการด าเนินงานตามการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ 
 
ตัวบ่งชีท้ี ่6.1  อัตราการได้งานท าในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต (บัณฑิตจบปีการศึกษา 2563) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
  สัดส่วนร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ได้งานหรือประกอบอาชีพในพ้ืนที่หรือ
ภูมิภาค หลังส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี 
สูตรค านวณ 
  ค านวณค่าร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ได้งานหรือประกอบอาชีพในพ้ืนที่หรือ
ภูมิภาค หลังส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี จากสูตร 

 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 1 - 20 ร้อยละ 21 - 40 ร้อยละ 41 - 60 ร้อยละ 61 - 80 ร้อยละ 81 - 100 

 
หมายเหตุ :  
 1. จ านวนบัณฑิตทั้งหมดที่ส าเร็จการศึกษา หมายถึง บัณฑิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ส าเร็จ
การศึกษาที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
 2. รัศมี 350 กม.โดยรอบ คลอบคลุมพื้นที่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าพูน ล าปาง แพร่ 
น่าน พะเยา สุโขทัย ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี เลย ชัยภูมิ 
หนองบัวล าภู อุดรธานี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ได้งานหรือประกอบอาชีพ 
ในพ้ืนที่หรือภูมิภาคหลังส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี X 100 

จ านวนบัณฑิตท้ังหมดที่ส าเร็จการศึกษา 
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ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 

บัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ได้งานหรือ
ประกอบอาชีพในพ้ืนที่หรือภูมิภาคหลังส าเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลา 1 ปี 

คน 
 

151 

จ านวนบัณฑิตท้ังหมดที่ส าเร็จการศึกษา คน 245 
ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ได้งาน
หรือประกอบอาชีพในพ้ืนที่หรือภูมิภาค หลังส าเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 
 

61.63 

คะแนนที่ได้  คะแนน 4 
 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 6.1 อัตราการได้งานท าในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

ร้อยละ 4 ร้อยละ 61.63 บรรลุ 4  คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 6.2 การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development) (ปีงบประมาณ 2565) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

สัดส่วนร้อยละโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based 
สูตรค านวณ 
 ค านวณค่าร้อยละโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based จากสูตร 

 
 

 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 1 - 20 ร้อยละ 21 - 40 ร้อยละ 41 - 60 ร้อยละ 61 - 80 ร้อยละ 81 - 100 

 
หมายเหตุ : 

1. จ านวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based หมายถึง 
รายการโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สังคม ของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

2. จ านวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด หมายถึง รายการโครงการบริการวิชาการทั้งหมดของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีรายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา  

ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 

จ านวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการ        
ที่ตอบสนองต่อ Area Based 

โครงการ 
18 

จ านวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด โครงการ 18 
ค่าร้อยละโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการ    
ที่ตอบสนองต่อ Area Based 

ร้อยละ 
100 

คะแนนที่ได้  คะแนน 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ  
Area Based X 100 

จ านวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 
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ข้อมูลประกอบ 
 

ที ่
 

โครงการด้านการบริการวิชาการหรือ 
โครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based 

 

1 
ชุดโครงการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตสู่อัตลักษณ์บัณฑิต ดี เก่ง มีจิตอาสา พัฒนาให้เป็น
ผู้ประกอบการ ด้วยกระบวนการอาสาประชารัฐ (ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น)  
ชื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและตัดต่อวีดีโอส าหรับใช้ในงานสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือชุมชน 

2 

ชุดโครงการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตสู่อัตลักษณ์บัณฑิต ดี เก่ง มีจิตอาสา พัฒนาให้เป็น
ผู้ประกอบการ ด้วยกระบวนการอาสาประชารัฐ (ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น)  
ชื่อ สื่อประชาสัมพันธ์ สมุดสะสมตราประทับใจและเส้นทางท่องเที่ยว โฮมสเตย์ บ้านนาต้นจั่น   
อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

3 

ชุดโครงการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตสู่อัตลักษณ์บัณฑิต ดี เก่ง มีจิตอาสา พัฒนาให้เป็น
ผู้ประกอบการ ด้วยกระบวนการอาสาประชารัฐ (ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น)  
ชื่อ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก พื้นท่ีต าบลศรีพนมมาศ 
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

4 

ชุดโครงการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตสู่อัตลักษณ์บัณฑิต ดี เก่ง มีจิตอาสา พัฒนาให้เป็น
ผู้ประกอบการ ด้วยกระบวนการอาสาประชารัฐ (ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น)  
ชื่อ การจัดการสารสนเทศชุมชนเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเพ่ือสังคมต าบลต าหนักธรรม 
อ าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 

5 

ชุดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (ยุทธศาสตร์พัฒนา
ท้องถิ่น) ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 
ชื่อ การบริหารจัดการกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริม  
การท่องเที่ยวชุมชนตามวิถี  New  Normal ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 

6 

ชุดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (ยุทธศาสตร์พัฒนา
ท้องถิ่น)  
ชื่อ การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามวิถี New  Normal     
ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 

7 

ชุดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (ยุทธศาสตร์พัฒนา
ท้องถิ่น) 
ชื่อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตาม
วิถี New  Normal ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 

8 

ชุดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (ยุทธศาสตร์พัฒนา
ท้องถิ่น)  
ชื่อ การสร้างสื่อทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามวิถี New  
Normal ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 

9 
ชุดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (ยุทธศาสตร์พัฒนา
ท้องถิ่น) ชื่อ การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามวิถี  
New  Normal 
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ที ่
 

โครงการด้านการบริการวิชาการหรือ 
โครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based 

 

10 

ชุดโครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน (ยุทธศาสตร์
ยกระดับคุณภาพการศึกษา) 
ชื่อ การพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนทุ่งยั้งในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น 3 ภาษา (ไทย 
อังกฤษ ญี่ปุ่น) ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

11 

ชุดโครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน (ยุทธศาสตร์
ยกระดับคุณภาพการศึกษา) 
ชื่อ การยกระดับคุณค่าจากทุนวัฒนธรรมของกระเทียมปลอดสารบ้านพงสะตือต าบลบ้านแก่ง  
อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

12 

ชุดโครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน (ยุทธศาสตร์
ยกระดับคุณภาพการศึกษา) 
ชื่อ การพัฒนาเรื่องเล่า (Storytelling) สู่การสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารผ่านของกิ๋น
พ้ืนถิ่นบ้านไตลื้อ จังหวัดแพร่ (Local  Ingredient  To  LerkaDishers) 

13 

ชื่อโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนส าหรับผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยบนพ้ืนฐานการใช้ประโยชน์จาก    
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากลของชุมชนต้นแบบในพ้ืนที่จังหวัดน่าน  พ้ืนที่จังหวัดน่าน 5 
อ าเภอ ประกอบด้วย อ าเภอบ่อเกลือ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กระทรวง
การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ้ืนที่อ าเภอสันติสุข อ าเภอปัว  อ าเภอแม่จริม  
อ าเภอเวียงสา 

14 
ชื่อโครงการวิถีลาวเวียง การท่องเที่ยวเพ่ือสร้างการเรียนรู้สู่การยกระดับชุมชน ต.คอรุม อ.พิชัย  
จ.อุตรดิตถ์  ภายใต้ชุดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 
มหาวิทยาลัย)  

15 
ชื่อโครงการคนลาวเวียง : creative economy สู่การยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต าบล 
หาดสองแคว อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์” ภายใต้ชุดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย)  

16 

ชื่อ โครงการพัฒนายกระดับเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกรสู่การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์ ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ภายใต้ชุดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย)  
 

17 

ชื่อโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” ต.น้ าไคร้ อ.น้ าปาด  
จ.อุตรดิตถ์  ภายใต้ชุดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 
มหาวิทยาลัย)  
 

18 

ชื่อโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน” ต.ข่อยสูง อ.ตรอน  
จ.อุตรดิตถ์   ภายใต้ชุดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 
มหาวิทยาลัย)  
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ที ่ โครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

1 
 ชุดโครงการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตสู่อัตลักษณ์บัณฑิต ดี เก่ง มีจิตอาสา พัฒนาให้เป็น
ผู้ประกอบการ ด้วยกระบวนการอาสาประชารัฐ (ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น)  
ชื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและตัดต่อวีดีโอส าหรับใช้ในงานสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือชุมชน 

2 

ชุดโครงการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตสู่อัตลักษณ์บัณฑิต ดี เก่ง มีจิตอาสา พัฒนาให้เป็น
ผู้ประกอบการ ด้วยกระบวนการอาสาประชารัฐ (ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น)  
ชื่อ สื่อประชาสัมพันธ์ สมุดสะสมตราประทับใจและเส้นทางท่องเที่ยว โฮมสเตย์ บ้านนาต้นจั่น  
อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

3 

ชุดโครงการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตสู่อัตลักษณ์บัณฑิต ดี เก่ง มีจิตอาสา พัฒนาให้เป็น
ผู้ประกอบการ ด้วยกระบวนการอาสาประชารัฐ (ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น)  
ชื่อ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก พื้นท่ีต าบลศรีพนมมาศ 
อ าเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

4 

ชุดโครงการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตสู่อัตลักษณ์บัณฑิต ดี เก่ง มีจิตอาสา พัฒนาให้เป็น
ผู้ประกอบการ ด้วยกระบวนการอาสาประชารัฐ (ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น)  
ชื่อ การจัดการสารสนเทศชุมชนเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเพ่ือสังคม  ต าบลต าหนักธรรม 
อ าเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ 

5 

ชุดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (ยุทธศาสตร์พัฒนา
ท้องถิ่น) ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 
ชื่อ การบริหารจัดการกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริม  
การท่องเที่ยวชุมชนตามวิถี  New  Normal  ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 

6 
ชุดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (ยุทธศาสตร์พัฒนา
ท้องถิ่น) ชื่อ การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามวิถี  New  
Normal  ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 

7 
ชุดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (ยุทธศาสตร์พัฒนา
ท้องถิ่น) ชื่อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนตามวิถี  New  Normal ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 

8 
ชุดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (ยุทธศาสตร์พัฒนา
ท้องถิ่น) ชื่อ การสร้างสื่อทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามวิถี 
New  Normal  ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 

9 
ชุดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (ยุทธศาสตร์พัฒนา
ท้องถิ่น) ชื่อ การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามวิถี New  
Normal 

10 

ชุดโครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน (ยุทธศาสตร์
ยกระดับคุณภาพการศึกษา) 
ชื่อ การพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนทุ่งยั้งในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น 3 ภาษา (ไทย 
อังกฤษ ญี่ปุ่น)ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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ที ่ โครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

11 

ชุดโครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน (ยุทธศาสตร์
ยกระดับคุณภาพการศึกษา) 
ชื่อ การยกระดับคุณค่าจากทุนวัฒนธรรมของกระเทียมปลอดสารบ้านพงสะตือต าบลบ้านแก่ง  
อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

12 

ชุดโครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน (ยุทธศาสตร์
ยกระดับคุณภาพการศึกษา) 
ชื่อ การพัฒนาเรื่องเล่า (Storytelling) สู่การสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารผ่านของกิ๋น
พ้ืนถิ่นบ้านไตลื้อ จังหวัดแพร่ (Local  Ingredient  To  LerkaDishers) 

13 

ชื่อโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนส าหรับผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยบนพ้ืนฐานการใช้ประโยชน์จากภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากลของชุมชนต้นแบบในพ้ืนที่จังหวัดน่าน พ้ืนที่จังหวัดน่าน 5 อ าเภอ 
ประกอบด้วย อ าเภอบ่อเกลือ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ กระทรวงการ
อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ้ืนที่ อ าเภอสันติสุข อ าเภอปัว  อ าเภอแม่จริม  อ าเภอ
เวียงสา 

14 
ชื่อโครงการวิถีลาวเวียง การท่องเที่ยวเพ่ือสร้างการเรียนรู้สู่การยกระดับชุมชน ต.คอรุม อ.พิชัย      
จ.อุตรดิตถ์  ภายใต้ชุดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 
มหาวิทยาลัย)  

15 
ชื่อโครงการคนลาวเวียง : creative economy สู่การยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต าบลหาด
สองแคว อ าเภอ ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์” ภายใต้ชุดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบล
แบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย)  

16 
ชื่อ โครงการพัฒนายกระดับเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรให้กับเกษตรกรสู่การพัฒนา
ผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์ ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ภายใต้ชุดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย)  

17 
ชื่อโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์”  ต.น้ าไคร้  อ.น้ าปาด      
จ.อุตรดิตถ์  ภายใต้ชุดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 
มหาวิทยาลัย)  

18 

ชื่อโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพ่ือสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยชุมชน”  ต.ข่อยสูง  อ.ตรอน   
จ.อุตรดิตถ์  ภายใต้ชุดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 
มหาวิทยาลัย)  
 

 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 6.2 การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

ร้อยละ100 ร้อยละ 100 บรรลุ 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.3        การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พื้นที่ หรือภูมิภาค (ปีงบประมาณ 2565)  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
  สัดส่วนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่ มีส่วนร่วม
ในโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม/การน้อมน าแนวพระราชด าริ
สู่การปฏิบัติ 
สูตรค านวณ 
 ค านวณโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ มีส่วนร่วม
ในโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม/การน้อมน าแนวพระราชด าริ
สู่การปฏิบัติ จากสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 1 - 20 ร้อยละ 21 - 40 ร้อยละ 41 - 60 ร้อยละ 61 - 80 ร้อยละ 81 - 100 
 
หมายเหตุ : 
 1. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน หรือหน่วยงานในพ้ืนที่มีส่วนร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม หมายถึง จ านวนโครงการหรือกิจกรรม       
ที่บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดและ/หรือด าเนิน
โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม/การน้อมน าแนวพระราชด าริ
สู่การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
 2. จ านวนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนสังคมทั้งหมด
หมายถึง โครงการหรือกิจกรรมเ พ่ือแก้ ไข /ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน/การน้อมน า                  
แนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ ทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

 
 
 
 
 

จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและ
เอกชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/

ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม/การน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ 
 

X 100 
จ านวนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของ

ชุมชน สังคม/การน้อมน าแนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติทัง้หมด 
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ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 

จ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน หรือ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมใน
โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของชุมชน สังคม/การน้อมน าแนวพระราชด าริสู่
การปฏิบัติ 

โครงการ 

 
 

12 

จ านวนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/
ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม/การน้อมน าแนว
พระราชด าริสู่การปฏิบัติทั้งหมด 

โครงการ 
 

12 

ร้อยละจ านวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน หรือ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมใน
โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของชุมชน สังคม/การน้อมน าแนวพระราชด าริสู่
การปฏิบัติ 

ร้อยละ 

 
 

100 

คะแนนที่ได้  คะแนน 5 
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ข้อมูลประกอบ 

ที ่
โครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่มีส่วนร่วม 

ในโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม/การน้อมน า 
แนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ 

1 
 ชุดโครงการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตสู่อัตลักษณ์บัณฑิต ดี เก่ง มีจิตอาสา พัฒนาให้เป็น
ผู้ประกอบการ ด้วยกระบวนการอาสาประชารัฐ (ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น)  
ชื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและตัดต่อวีดีโอส าหรับใช้ในงานสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือชุมชน 

2 

ชุดโครงการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตสู่อัตลักษณ์บัณฑิต ดี เก่ง มีจิตอาสา พัฒนาให้เป็น
ผู้ประกอบการ ด้วยกระบวนการอาสาประชารัฐ (ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น)  
ชื่อ สื่อประชาสัมพันธ์ สมุดสะสมตราประทับใจและเส้นทางท่องเที่ยว โฮมสเตย์ บ้านนาต้นจั่น  
อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

3 

ชุดโครงการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตสู่อัตลักษณ์บัณฑิต ดี เก่ง มีจิตอาสา พัฒนาให้เป็น
ผู้ประกอบการ ด้วยกระบวนการอาสาประชารัฐ (ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น)  
ชื่อ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก พื้นท่ีต าบลศรีพนมมาศ 
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

4 

ชุดโครงการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตสู่อัตลักษณ์บัณฑิต ดี เก่ง มีจิตอาสา พัฒนาให้เป็น
ผู้ประกอบการ ด้วยกระบวนการอาสาประชารัฐ (ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น)  
ชื่อ การจัดการสารสนเทศชุมชนเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเพ่ือสังคมต าบลต าหนักธรรม 
อ าเภอหนองม่วงไข่  จังหวัดแพร่ 

5 

ชุดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (ยุทธศาสตร์พัฒนา
ท้องถิ่น) ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 
ชื่อ การบริหารจัดการกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริม  
การท่องเที่ยวชุมชนตามวิถี  New  Normal  ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 

6 
ชุดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (ยุทธศาสตร์พัฒนา
ท้องถิ่น) ชื่อ การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามวิถี New  
Normal  ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 

7 
ชุดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (ยุทธศาสตร์พัฒนา
ท้องถิ่น) ชื่อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนตามวิถี New  Normal ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 

8 
ชุดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (ยุทธศาสตร์พัฒนา
ท้องถิ่น) ชื่อ การสร้างสื่อทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามวิถี 
New  Normal ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 

9 
ชุดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (ยุทธศาสตร์พัฒนา
ท้องถิ่น) ชื่อ การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามวิถี  
New  Normal 

10 

ชุดโครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน (ยุทธศาสตร์
ยกระดับคุณภาพการศึกษา) 
ชื่อ การพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนทุ่งยั้งในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น 3 ภาษา (ไทย 
อังกฤษ ญี่ปุ่น)ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
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ที ่
โครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่มีส่วนร่วม 

ในโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม/การน้อมน า 
แนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติ 

11 

ชุดโครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน (ยุทธศาสตร์
ยกระดับคุณภาพการศึกษา) 
ชื่อ การยกระดับคุณค่าจากทุนวัฒนธรรมของกระเทียมปลอดสารบ้านพงสะตือต าบลบ้านแก่ง   
อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

12 

ชุดโครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน (ยุทธศาสตร์
ยกระดับคุณภาพการศึกษา) 
ชื่อ การพัฒนาเรื่องเล่า (Storytelling) สู่การสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารผ่านของกิ๋น
พ้ืนถิ่นบ้านไตลื้อ จังหวัดแพร่ (Local  Ingredient  To  LerkaDishers) 

 

ที ่
โครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม/การน้อมน า 

แนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติทั้งหมด 

1 
 ชุดโครงการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตสู่อัตลักษณ์บัณฑิต ดี เก่ง มีจิตอาสา พัฒนาให้เป็น
ผู้ประกอบการ ด้วยกระบวนการอาสาประชารัฐ (ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น)  
ชื่อ การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและตัดต่อวีดีโอส าหรับใช้ในงานสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือชุมชน 

2 

ชุดโครงการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตสู่อัตลักษณ์บัณฑิต ดี เก่ง มีจิตอาสา พัฒนาให้เป็น
ผู้ประกอบการ ด้วยกระบวนการอาสาประชารัฐ (ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น)  
ชื่อ สื่อประชาสัมพันธ์ สมุดสะสมตราประทับใจและเส้นทางท่องเที่ยว โฮมสเตย์ บ้านนาต้นจั่น  
อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

3 

ชุดโครงการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตสู่อัตลักษณ์บัณฑิต ดี เก่ง มีจิตอาสา พัฒนาให้เป็น
ผู้ประกอบการ ด้วยกระบวนการอาสาประชารัฐ (ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น)  
ชื่อ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก พื้นท่ีต าบลศรีพนมมาศ 
อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

4 

ชุดโครงการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตสู่อัตลักษณ์บัณฑิต ดี เก่ง มีจิตอาสา พัฒนาให้เป็น
ผู้ประกอบการ ด้วยกระบวนการอาสาประชารัฐ (ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น)  
ชื่อ การจัดการสารสนเทศชุมชนเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจเพ่ือสังคมต าบลต าหนักธรรม 
อ าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 

5 

ชุดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (ยุทธศาสตร์พัฒนา
ท้องถิ่น) ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 
ชื่อ การบริหารจัดการกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวชุมชนตามวิถี New  Normal ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 
 

6 

ชุดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (ยุทธศาสตร์พัฒนา
ท้องถิ่น) ชื่อ การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามวิถี New  
Normal ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 
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ที ่
โครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม/การน้อมน า 

แนวพระราชด าริสู่การปฏิบัติทั้งหมด 

7 
ชุดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (ยุทธศาสตร์พัฒนา
ท้องถิ่น) ชื่อ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนตามวิถี New  Normal ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 

8 
ชุดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (ยุทธศาสตร์พัฒนา
ท้องถิ่น) ชื่อ การสร้างสื่อทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามวิถี 
New  Normal ต.นางพญา อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์ 

9 
ชุดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (ยุทธศาสตร์พัฒนา
ท้องถิ่น) ชื่อ การพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามวิถี  
New  Normal 

10 

ชุดโครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน (ยุทธศาสตร์
ยกระดับคุณภาพการศึกษา) 
ชื่อ การพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนทุ่งยั้งในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น 3 ภาษา (ไทย 
อังกฤษ ญี่ปุ่น)ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

11 

ชุดโครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน (ยุทธศาสตร์
ยกระดับคุณภาพการศึกษา) 
ชื่อ การยกระดับคุณค่าจากทุนวัฒนธรรมของกระเทียมปลอดสารบ้านพงสะตือต าบลบ้านแก่ง  
อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

12 

ชุดโครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน (ยุทธศาสตร์
ยกระดับคุณภาพการศึกษา) 
ชื่อ การพัฒนาเรื่องเล่า (Storytelling) สู่การสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารผ่านของกิ๋น
พ้ืนถิ่นบ้านไตลื้อ จังหวัดแพร่ (Local  Ingredient  To  LerkaDishers) 
 

 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 6.3 การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พื้นที่ หรือภูมิภาค 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 บรรลุ 5 คะแนน 

 
 
 
 
 



219 
 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 6.4  ความสอดคล้องของหลักสูตร (Curriculum Alignment) (ปีงบประมาณ 2565) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 สัดส่วนจ านวนร้อยละหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชนต่อหลักสูตรทั้งหมด
ของคณะ 
สูตรค านวณ 
 ค านวณค่าร้อยละหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชนต่อหลักสูตรทั้งหมดของ
คณะ จากสูตร 

 
 

 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 1 - 20 ร้อยละ 21 - 40 ร้อยละ 41 - 60 ร้อยละ 61 - 80 ร้อยละ 81 - 100 

หมายเหตุ : 
1. จ านวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่ หมายถึง หลักสูตรตอบสนองต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่         

ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
2. จ านวนหลักสูตรทั้งหมด หมายถึง หลักสูตรทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รายงานในระบบ 

CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

ผลการด าเนินงาน 
ในปีการศึกษา 2564 คณะมนุษยศาสตร์ได้ด าเนินงานโครงการต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับความต้องการ

ของชุมชนภายใต้งบพันธกิจสัมพันธ์ตามนโยบายของทางมหาวิทยาลัย จ านวน 7 หลักสูตร ดังนี้  
1. โครงการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตสู่อัตลักษณ์บัณฑิต ดี เก่ง มีจิตอาสา พัฒนาให้เป็น

ผู้ประกอบการ ด้วยกระบวนการอาสาประชารัฐ (ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น)  มีหลักสูตรด าเนินการ จ านวน  3 
หลักสูตร รวมงบประมาณทั้งสิ้น 150,000 บาท รายละเอียดดังนี้ 

    1.1 หลักสูตรสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและตัดต่อ
วีดีโอส าหรับใช้ในงานสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อชุมชน ต าบลข่อยสูง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

    1.2 หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม ด าเนินงานโครงการสื่อประชาสัมพันธ์ สมุดสะสมตราประทับใจ
และเส้นทางท่องเที่ยวโฮมสเตย์ บ้านนาต้นจั่น อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

    1.3 หลักสูตรการพัฒนาชุมชน ด าเนินงานโครงการการจัดการสารสนเทศชุมชนเพ่ือการพัฒนา
ผู้ประกอบการธุรกิจเพ่ือสังคมต าบลต าหนักธรรม อ าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 

2. โครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน (ยุทธศาสตร์
ยกระดับคุณภาพการศึกษา) มีหลักสูตรด าเนินการ จ านวน 3 หลักสูตร รวมงบประมาณทั้งสิ้น 150,000 บาท 
รายละเอียดดังนี้ 

   2.1 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย  ด าเนินงานโครงการการพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนทุ่ง
ยั้งในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น) ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

จ านวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่ 
X 100 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 
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   2.2 หลักสูตรสาขาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา ด าเนินงานโครงการยกระดับคุณค่าจากทุน
วัฒนธรรมของกระเทียมปลอดสารบ้านพงสะตือ ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

   2.3 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว ด าเนินงานโครงการการพัฒนาเรื่องเล่า (Storytelling) สู่การ
สร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารผ่านของกิ๋นพ้ืนถิ่นบ้านไตลื้อ จังหวัดแพร่ (Local Ingredient To 
Lerka Dishers) 
          3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก (ยุทธศาสตร์พัฒนา
ท้องถิ่น) “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวตามชุมชนวิถี 
New  Normal ต าบลนางพญา อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์” หลักสูตรด าเนินการ จ านวน 4 หลักสูตร 
งบประมาณท้ังสิ้น 479,800 บาท (แต่มี 3 หลักสูตรที่ด าเนินการซ้ ากับโครงการที่ 1 และ 2 ท าให้ในโครงการนี้
สามารถนับได้เพียง 1 หลักสูตรเท่านั้น) รายละเอียดดังนี้  
             3.1 หลักสูตรสาขารัฐประศาสนศาสตร์  ด าเนินงานโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามวิถี New  Normal 
           

เกณฑ์การประเมิน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 

จ านวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่  หลักสูตร 7 
จ านวนหลักสูตรทั้งหมด หลักสูตร 11  
ร้อยละหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของ
สังคมและชุมชนต่อหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 

ร้อยละ 
63.63 

คะแนนที่ได้ คะแนน 4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



221 
 

 

ข้อมูลประกอบ 

ที ่ หลักสูตรเชิงพื้นที่ 

1 

การด าเนินงานโครงการยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตสู่อัตลักษณ์บัณฑิต ดี เก่ง มีจิตอาสา 
พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการ ด้วยกระบวนการอาสาประชารัฐ (ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น)  
หลักสูตรด าเนินงานงานภายใต้โครงการนี้ ประกอบด้วย  
1.1 หลักสูตรสาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ด าเนินงานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและตัดต่อวีดีโอ
ส าหรับใช้ในงานสื่อประชาสัมพันธ์เพ่ือชุมชน ต าบลข่อยสูง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

1.2 หลักสูตรสาขาวิชาศิลปกรรม ด าเนินงานโครงการสื่อประชาสัมพันธ์ สมุดสะสมตราประทับใจและ
เส้นทางท่องเที่ยวโฮมสเตย์ บ้านนาต้นจั่น อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 
 
1.3 หลักสูตรการพัฒนาชุมชน ด าเนินงานโครงการการจัดการสารสนเทศชุมชนเพื่อการพัฒนา
ผู้ประกอบการธุรกิจเพ่ือสังคมต าบลต าหนักธรรม อ าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 
 

2 

การด าเนินงานโครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิตวิศวกรสังคม คนของพระราชา ข้าของแผ่นดิน 
(ยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพการศึกษา) หลักสูตรด าเนินงานงานภายใต้โครงการนี้ ประกอบด้วย 
2.1 หลักสูตรสาขาวิชาภาษาไทย  ด าเนินงานโครงการการพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนทุ่งยั้ง
ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น) ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  
 
2.2 หลักสูตรสาขาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา ด าเนินงานโครงการยกระดับคุณค่าจากทุนวัฒนธรรม
ของกระเทียมปลอดสารบ้านพงสะตือ ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 
2.3 หลักสูตรสาขาวิชาการท่องเที่ยว ด าเนินงานโครงการการพัฒนาเรื่องเล่า (Storytelling) สู่การสร้าง
ประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงอาหารผ่านของกิ๋นพ้ืนถิ่นบ้านไตลื้อ จังหวัดแพร่ (Local Ingredient To 
Lerka Dishers) 
 

3 

การด าเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
(ยุทธศาสตร์พัฒนาท้องถิ่น) “โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวตามชุมชนวิถี New  Normal ต าบลนางพญา อ าเภอท่าปลา จังหวัด
อุตรดิตถ์”  
หลักสูตรด าเนินงานงานภายใต้โครงการนี้ ประกอบด้วย 

 3.1 หลักสูตรสาขารัฐประศาสนศาสตร์ ด าเนินงานโครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วย
ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามวิถี New  Normal 

 

3.2 หลักสูตรสาขาการพัฒนาชุมชน ด าเนินงานโครงการบริหารจัดการกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชุมชนด้วยฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตามวิถี New  Normal ต าบล
นางพญา อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 



222 
 

 

ที ่ หลักสูตรเชิงพื้นที่ 

 3.4 หลักสูตรสาขาศิลปกรรม ด าเนินงานโครงการการสร้างสื่อทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามวิถี New  Normal 

 3.5 หลักสูตรสาขาการท่องเที่ยว ด าเนินงานโครงการการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามวิถี New  Normal 

 
 

ที ่ หลักสูตรทั้งหมด 

1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
2 หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปกรรม 
3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
4 หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
7 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรี 

 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 6.4 ความสอดคล้องของหลักสูตร (Curriculum Alignment) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

ร้อยละ 50 ร้อยละ 63.63 บรรลุ 4 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.5 การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค  
  (Research/Service in Region) (ปีงบประมาณ 2565) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
  สัดส่วนร้อยละผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ต่อ
ผลงานทางวิชาการท่ีได้ด าเนินการทั้งหมด 
สูตรค านวณ 
 ค านวณค่าร้อยละผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมต่อผลงานทางวิชาการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด จากสูตร 

 
 
 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 1 - 10 ร้อยละ 11 - 20 ร้อยละ 21 - 30 ร้อยละ 31 - 40 ร้อยละ 41 ขึ้นไป 

 
หมายเหตุ : 

1. จ านวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม หมายถึง ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมตามนิยามประกาศ 
ของ ก.พ.อ. และ/หรือ กกอ. ของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

2. จ านวนผลงานทางวิชาการทั้งหมด หมายถึง ผลงานทางวิชาการตามนิยามประกาศของ ก.พ.อ . 
และ/หรือ กกอ. ทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการด าเนินงาน 

 ในปีการศึกษา 2564 อาจารย์ได้ด าเนินการจัดท าผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่เป็นไปตามประกาศ
ของ ก.พ.อ. พ.ศ. 2563 ดังนี้  

เกณฑ์การประเมิน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 

จ านวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ผลงาน 24  
จ านวนผลงานทางวิชาการท้ังหมด ผลงาน 40  
ร้อยละผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมต่อผลงาน                        
ทางวิชาการท่ีได้ด าเนินการทั้งหมด 

ร้อยละ 
60 

คะแนนที่ได้  คะแนน 5 
 
 
 
 

จ านวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 
X    100 

จ านวนผลงานทางวิชาการท้ังหมด 
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ข้อมูลประกอบ 
1. ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม  จ านวน 24 ผลงาน ประกอบด้วย 

 
ที ่ ผลงานทางวิชาการทั้งหมด 
1 ภีรวัฒน์ นนทะโชติ. (2564). การประเมินผลโครงการพัฒนาพ้ืนที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลัก

ทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคกหนองนาโมเดล" ในเขตพ้ืนที่อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย. วารสารพัฒนา
สังคม, 23 (2), 132-165. 

2 ภีรวัฒน์ นนทะโชติ, อนันต์ แย้มเยื้อน, สุวลักษณ์ อ้วนสะอาด, และธีระภัทร เอกผาชัยสวัสดิ์. (2564). การ
วิจัยเพื่อพัฒนาและประเมินเครื่องมือวัดพฤติกรรมรักษ์สิ่งแวดล้อมของเยาวชนในชุมชน. วารสารราชภัฎ
เพชรบูรณ์สาร, 23 (2), 107-114. 

3 พุทธินันทน์ บุญเรือง. (2564). รูปแบบการบริหารจัดการกลุ่มที่เอ้ือต่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนบนพื้นที่
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ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ณ แคว้นปกครองตนเองชนชาติไป้ เมืองต้หลี่ มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ซึ่งจัดขึ้นก่อนการประชุมสมัชชาภาคือนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 
15 (COP 15) 

40 อภินันท์ ปานเพชร. (2564). ผลงานการออกแบบ ต้นแบบของที่ระลึก โครงการยกระดับเศรษฐกิจและ
สังคมรายต าบลแบบบูรณาการ(มหาวิทยาลัยสู่ต าบล สร้างรากแก้วให้ประเทศ) เรื่องประกาศผลผลงานที่
ได้รับการคัดเลือก ประกวดต้นแบบของที่ระลึกศิลปะการแสดงกระตั้วแทงเสือ ภายใต้กิจกรรมแฮกกาธอน 
(U2T Hackathon2021) 21 ตุลาคม 2564 
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สรุปตัวบ่งช้ีที่ 6.5 การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค (Research/Service in Region) 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

ร้อยละ 50 รอ้ยละ 60 บรรลุ 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.6 การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน (Inclusive Community) (ปีงบประมาณ 2565) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 สัดส่วนของจ านวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงานในพ้ืนที่มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาได้มีโอกาสการก าหนดทิศทางการด าเนินงานในการสอนการบริหารต่อจ านวนหลักสูตร
ทั้งหมดของคณะ 
สูตรค านวณ 
 ค านวณค่าร้อยละหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงานในพ้ืนที่มีส่วนร่วม    
ในการจัดการศึกษา ต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ จากสูตร 

 
 

 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 1 - 10 ร้อยละ 11 - 20 ร้อยละ 21 - 30 ร้อยละ 31 - 40 ร้อยละ 41 ขึ้นไป 

 
หมายเหตุ : 
 1. จ านวนหลักสูตรที่ชุมชน องค์กร/หน่วยงานในพ้ืนที่ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา หมายถึง หลักสูตร          
ที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงานในพ้ืนที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งหลักสูตรในระดับ
ปริญญา (Degree) (ที่รายงานในระบบ CHE QA Online) และหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) อาทิ การก าหนด
ทิศทางการด าเนินงาน การสอน การบริหาร ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา  

2. จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ หมายถึง หลักสูตรทั้งหมดทั้งหลักสูตรในระดับปริญญา (Degree)              
(ที่รายงานในระบบ CHE QA Online) และหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ของคณะในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 

จ านวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต 
องค์กร/หน่วยงานในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

หลักสูตร 
11 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ หลักสูตร 11 
ร้อยละผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมต่อผลงาน                        
ทางวิชาการท่ีได้ด าเนินการทั้งหมด 

ร้อยละ 
100 

คะแนนที่ได้  คะแนน 5 
 
 
 
 
 

จ านวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/ 
หน่วยงานในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา X   100 

จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 
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ข้อมูลประกอบ 
 

ที ่
หลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงานในพื้นที่ 

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
2 หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปกรรม 
3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
4 หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
7 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรี 

 

ที ่ จ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 

1 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต 
2 หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปกรรม 
3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน 
4 หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาการออกแบบนิเทศศิลป์ 
5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพ่ือการพัฒนา 
7 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 
8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการท่องเที่ยว 
10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ 
11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรี 

 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 6.6 การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน (Inclusive Community) 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

ร้อยละ100 ร้อยละ100 บรรลุ 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.7 การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการด าเนินงานเพื่อพัฒนา 
  ชุมชนและสังคมในพื้นที่ (Integrated Government Budget) (ปีงบประมาณ 2565) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์  
เกณฑ์มาตรฐาน 
 สัดส่วนร้อยละของเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนเพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมต่องบด าเนินการทั้งหมด
ของสถาบัน 
สูตรค านวณ 
 ค านวณค่าร้อยละเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมต่องบด าเนินการทั้งหมด
ของคณะ จากสูตร 

 
 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 1 - 10 ร้อยละ 11 - 20 ร้อยละ 21 - 30 ร้อยละ 31 - 40 ร้อยละ 41 ขึ้นไป 

 
หมายเหตุ : 

1. จ านวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่ หมายถึง เงินทุน          
เงินบริจาคจากภาครัฐและเอกชนเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานการพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่ของคณะ
รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา 

2. งบด าเนินการทั้งหมด หมายถึง รายจ่ายที่ก าหนดให้จ่ายเพ่ือการบริหารงานประจ าของคณะในรอบ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

ผลการด าเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน หน่วยวัด ผลการด าเนินงาน 

จ านวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและ
สังคมในพ้ืนที่ 

บาท 5,759,284 บาท 

งบด าเนินการทั้งหมด บาท 2,753,000 บาท 
ร้อยละเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและ
สังคมต่องบด าเนินการทั้งหมด 

ร้อยละ ร้อยละ 209.20 

คะแนนที่ได้  คะแนน 5 
 
 
 
 
 
 
 

จ านวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ 
 X  100 

งบด าเนินการทั้งหมด 
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ข้อมูลประกอบ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรมจากภาครฐัและเอกชน 

เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่ 
 

จ านวนเงิน 

1 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างและตัดต่อวีดีโอส าหรับใช้ในงานสื่อ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือชุมชน 

50,000 

2 
โครงการสื่อประชาสัมพันธ์ สมุดสะสมตราประทับใจและเส้นทาง
ท่องเที่ยวโฮมสเตย์ บ้านนาต้นจั่น อ าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

50,000 

3 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐาน
ราก พื้นท่ีต าบลศรีพนมมาศ อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

50,000 

4 
โครงการการจัดการสารสนเทศชุมชนเพื่อการพัฒนาผู้ประกอบการ
ธุรกิจเพ่ือสังคมต าบลต าหนักธรรม อ าเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 

50,000 

5 
โครงการบริหารจัดการกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยฐาน
ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนตามวิถี New  
Normal 

100,000 

6 
โครงการการประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยว
โดยชุมชนตามวิถี New  Normal 

100,000 

7 
โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนตามวิถี New  Normal 

100,000 

8 
โครงการการสร้างสื่อทางการตลาดผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนตามวิถี New  Normal 

100,000 

9 
โครงการการพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชนเพ่ือส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนตามวิถี New  Normal 

100,000 

10 
โครงการการพัฒนาการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนทุ่งยั้งในรูปแบบ
การ์ตูนแอนิเมชั่น 3 ภาษา (ไทย อังกฤษ ญี่ปุ่น) ต าบลทุ่งยั้ง อ าเภอลับ
แล จังหวัดอุตรดิตถ์ 

50,000 

11 
โครงการยกระดับคุณค่าจากทุนวัฒนธรรมของกระเทียมปลอดสาร
บ้านพงสะตือ ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

50,000 

12 

โครงการการพัฒนาเรื่องเล่า (Storytelling) สู่การสร้างประสบการณ์
การท่องเที่ยวเชิงอาหารผ่านของก๋ินพ้ืนถิ่นบ้านไตลื้อ จังหวัดแพร่ 
(Local  Ingredient  To  Lerka  Dishers) 
 

50,000 

13 
โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ให้ได้รับการเสริมสมรรถนะหลักตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

48,000 

14 
โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ ด้านทักษะดนตรีและเทคโนโลยีทาง
ดนตรี 

48,000 

15 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสักเบื้องต้นเพ่ือเป็นแนวทางการ
สร้างสรรค์งานศิลปะและการประกอบอาชีพอิสระ 

50,000 

16 โครงการพัฒนาทักษะภาษาญี่ปุ่นเพื่อการเข้าสู่ตลาดแรงงาน 48,000 
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ที ่
โครงการ/กิจกรรมจากภาครฐัและเอกชน 

เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่ 
 

จ านวนเงิน 

17 
โครงการพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์และการ
น าเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยรูปแบบของสื่อมัลติมีเดีย 
 

48,000 

18 
โครงการพัฒนาทักษะและความรู้ทางวิชาชีพโรงแรมและทักษะตาม
สมรรถนะในงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม 
 

52,000 

19 
โครงการสื่อสารภาษาไทยและพัฒนาการใช้เทคโนโลยีสู่วิถกีารท างาน
ยุคใหม่ 

48,000 

20 
โครงการนักคิดเชิงระบบสู่การพิชิตการท างานเชิงสร้างสรรค์การบูร
ณาการแผนชุมชนสู่กับขับเคลื่อนเชิงนโยบาย 

50,000 

21 
โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์ในการเสริมสมรรถนะหลัก ตามความต้องการของ
ตลาดแรงงานภาครัฐและเอกชนในศตวรรษที่ ๒๑ 

60,000 

22 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะ
การสอบต ารวจสายสอบสวน 

30,000 

23 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเตรียมความพร้อมและพัฒนาทักษะ
การสอบใบอนุญาตทนายความ 

30,000 

24 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “โครงการพัฒนาทักษะ
นักศึกษาเพ่ือตอบโจทย์ตลาดแรงงาน ยุคศตวรรษที่ ๒๑ 

47,284 

25 
โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนส าหรับผู้สูงอายุผู้มีรายได้น้อยบน
พ้ืนฐานการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาสากล
ของชุมชนต้นแบบในพ้ืนที่จังหวัดน่าน 

350,000 

26 

โครงการวิถีลาวเวียง การท่องเที่ยวเพื่อสร้างการเรียนรู้สู่การยกระดับ
ชุมชน ต.คอรุม อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ ภายใต้ชุดโครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ ( 1 ต าบล  
1 มหาวิทยาลัย) 

800,000 

27 

creative economy สู่การยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชน ต าบล
หาดสองแคว อ าเภอ ตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์” 
ภายใต้ชุดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบ   
บูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 

800,000 

28 

โครงการพัฒนายกระดับเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรให้กับ
เกษตรกรสู่การพัฒนาผลิตภัณฑ์และการท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์ 
ต าบลไผ่ล้อม อ าเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 
ภายใต้ชุดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบ   
บูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 
 

800,000 
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ที ่
โครงการ/กิจกรรมจากภาครฐัและเอกชน 

เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่ 
 

จ านวนเงิน 

29 

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือรองรับการท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์” ต.น้ าไคร้ อ.น้ าปาด จ.อุตรดิตถ์ 
ภายใต้ชุดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบ   
บูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 

800,000 

30 

โครงการยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน เพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน” ต.ข่อยสูง อ.ตรอน จ.อุตรดิตถ์ 
ภายใต้ชุดโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 

800,000 

รวม 5,759,284 
 

ที ่ โครงการ/กิจกรรมจากงบด าเนินการทั้งหมด จ านวนเงิน 

1 โครงการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 10,000 

2 
โครงการพัฒนาส่งเสริมประสบการณ์ภาษาอังกฤษในยุคไทยแลนด์ 
4.0 และศตวรรษที่ 21 

20,000 

3 โครงการเตรียมความพร้อมและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 20,000 
4 โครงการบริการวิชาการและจิตอาสาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 10,000 
5 โครงการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 16,000 
6 โครงการแนะแนวนักศึกษาเพ่ือเตรียมเข้าสู่การศึกษาในศตวรรษที่ 21 5,000 

7 
โครงการเสริมสร้างทักษะทางภาษาไทยเพ่ือเตรียมเข้าสู่การศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21 

12,400 

8 
โครงการพัฒนาทักษะความรู้ทางภาษาไทยในหัวข้อ "ภาษาไทยเรานี้มี
ท านอง" 

10,000 

9 โครงการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 20,000 

10 
โครงการพัฒนาทักษะองค์ความรู้ด้านกฎหมายเพ่ือยกระดับคุณภาพ
การศึกษาของคนทุกช่วงวัย 

25,000 

11 
ครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้รับการเสริม
สมรรถนะสู่วิชาชีพนิติศาสตร์ 

6,000 

12 โครงการสืบสานวันรพี  พระบิดาแห่งกฎหมายไทย 3,000 
13 โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 6,000 
14 โครงการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาการเรียนการสอน 12,700 

15 
โครงการพัฒนาเครือข่ายทางวิชาการเสริมสร้างประสบการณ์ทาง
วิชาชีพ 

12,900 

16 โครงการเตรียมความพร้อม นศ. ใหม่สู่การเรียนรู้ระดับอุดมศึกษา 8,400 
17 โครงการเผยแพร่สารสนเทศทางรัฐประศาสนศาสตร์ 17,000 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรมจากงบด าเนินการทั้งหมด จ านวนเงิน 

18 
โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่นและการบริการวิชาการแก่
ชุมชน 

9,000 

19 โครงการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาการเรียนการสอน 5,000 

20 
โครงการปรับกระบวนทัศน์เสริมทักษะผู้เรียนสู่การเป็นนักพัฒนา
ชุมชนที่เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

13,000 

21 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาทักษะวิชาชีพการ
พัฒนาชุมชน 

13,000 

22 
โครงการอบรมสัมมนาวิชาการพัฒนาเพื่อการผสานพลังขบวนองค์กร
ชุมชนกับการวิเคราะห์ปัญหาสังคม 

13,000 

23 โครงการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาการเรียนการสอน 8,000 

24 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ 
ในศตวรรษที่ 21 

10,000 

25 
โครงการบูรณาการเรียนการสอนกับ พันธกิจสัมพันธ์ชุมชนท้องถิ่น 
เสริมสร้างจิตอาสาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

10,000 

26 โครงการบริการวิชาการ เพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 10,000 

27 
โครงการพัฒนาทักษะและเตรียมความพร้อมนักศึกษา ส าหรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจศึกษา 

6,000 

28 
โครงการโครงการบริการวิชาการเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวการเป็นเจ้า
บ้านที่ดี 

10,000 

29 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทักษะวิชาชีพเฉพาะด้านการ
ท่องเที่ยวตามข้อก าหนดของกรมการท่องเที่ยวเส้นทางสายภาคเหนือ 
(ล าปาง-ล าพูน-เชียงใหม่-เชียงราย) 

20,000 

30 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อฝึกทักษะการจัดประชุมสัมมนา
และสาธิตการจัดงานนิทรรศการแสดงสินค้า MICE 

10,000 

31 
โครงการอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อมปรับทักษะพ้ืนฐานและทักษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 2 

5,600 

32 
โครงการบริการวิชาการเครือข่ายด้วยศิลปะสาธารณะ จากพ่ีสู่น้อง
เพ่ือชุมชนสุนทรีย์ 

20,000 

33 
โครงการนิทรรศการผลงานทัศนศิลป์คณาจารย์และนักศึกษาศิลปิน
อิสระ ศิษย์เก่า 

20,000 

34 โครงการบริหารงานธุรการ หลักสูตรจัดหาวัสดุส านักงานหลักสูตรฯ 4,000 

35 
โครงการน าเสนอผลงานทางดนตรี(แสดงทักษะวิชาชีพ Recital     
ครั้งที่ 11) 

20,000 

36 โครงการวัสดุส านักงาน, วัสดุดนตรี 15,000 

37 โครงการเตรียมความพร้อมด้านการออกแบบนิเทศศิลป์และทักษะ 5,000 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรมจากงบด าเนินการทั้งหมด จ านวนเงิน 

วิชาชีพส าหรับนักศึกษาใหม่ 

38 
โครงการจัดซื้อวัสดุส านักงานกิจกรรมการเรียนการสอนและงาน
ประกันคุณภาพบริหารงานในหลักสูตร 

30,000 

39 
โครงการน าเสนอผลงานและจัดนิทรรศการศิลปนิพนธ์ออกแบบนิเทศ
ศิลป์ของนักศึกษาชั้นปีที่4 

9,000 

40 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตร 5,000 
41 โครงการบริหารจัดการและพัฒนาหลักสูตร 5,000 

42 
โครงการบริหารจัดการองค์กรและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน
ภาษาญี่ปุ่น 

8,000 

43 
โครงการบริการวิชาการ พัฒนาส่งเสริมทักษะและประสบการณ์
ภาษาญี่ปุ่นในศตวรรษที่ 21 

9,500 

44 โครงการส่งเสริมและแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 7,500 

45 
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ “การเขียนบทความ ต าราวิชาการและงานวิจัยอย่างไรให้ได้
ตีพิมพ์”งบประมาณ 83,890 บาท 

83,890  

46 

โครงการพัฒนาทักษะการสอนที่สอดคล้องกับการจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ 21 บุคลากรสายวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ “กิจกรรม: Upskill & Reskill ส าหรับการจัดการเรียน
การสอนในศตวรรษที่ 21”  

394,510 

47 

กิจกรรมให้ความรู้ เชิงปฏิบัติการให้บุคลากรสายสนับสนุนคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  พัฒนาทักษะความก้าวหน้าในอาชีพที่
สอดคล้องความก้าวหน้าในอาชีพกับการจัดการเรียนการสอนใน
ศตวรรษที่ 21 “โครงการพัฒนาความรู้เชิงปฏิบัติการบุคลากรสาย
สนับสนุนช านาญการ และช านาญงานหน้าใหม่  คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

64,000 

48 กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 510,000 
49 กิจกรรมสนับสนุนงานวิจัย 50,000 
50 กิจกรรมด้านบริการวิชาการ 50,000 
51 กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 40,000 
52 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตร 40,000 
53 กิจกรรมพัฒนาบุคลากร 260,000 
54 กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา 100,000 
55 กิจกรรมสนับสนุนงานวิทยบริการ 5,000 
56 กิจกรรมงานประกันคุณภาพ 70,000 
57 กิจกรรมบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการศึกษา 570,000 

รวม 2,753,000 
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สรุปตัวบ่งช้ีที่ 6.7 การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม     
ในพื้นที่ (Integrated Government Budget) 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

ร้อยละ 5 ร้อยละ 209.20 บรรลุ 5 คะแนน 
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บทท่ี 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง  

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
คะแนน 

ประเมินตนเอง 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 4.13 
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.58 

ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 4.41 

ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 1.08 

ตัวบ่งชี้ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 

ตัวบ่งชี้ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 
ตัวบ่งชี้ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 4 
ตัวบ่งชี้ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 5 
ตัวบ่งชี้ 1.8 ผลลัพธ์ของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 5 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 5.00 
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค ์หรือนวัตกรรม 5 
ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 5 
ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 5 
ตัวบ่งชี้ 2.4 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 5 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 

ตัวบ่งชี้ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 5 
ตัวบ่งชี้ 3.2 จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

5 

องคประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5.00 

ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 5 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 5.00 

ตัวบ่งชี้ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 5 

ตัวบ่งชี้ 5.2 การบริหารของคณะเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของคณะ 

5 

ตัวบ่งชี้ 5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร 5 

เฉลี่ยรวมองค์ประกอบ 1 – 5  4.62 

องค์ประกอบที่ 6 ผลการด าเนินงานตามการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ 
 

4.71 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
คะแนน 

ประเมินตนเอง 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 อัตราการได้งานท าในพ้ืนที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Area Based Development) 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พ้ืนที่ หรือภูมิภาค 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ความสอดคล้องของหลักสูตร (Curriculum Alignment) 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.5 การวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาในพ้ืนที่ภูมิภาค 
(Research/Service in Region) 

5 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.6 การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน (Inclusive Community) 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.7 การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการด าเนินงาน              
เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ (Integrated Government Budget) 

5 

เฉลี่ยรวมองค์ประกอบ 1 – 6 4.61 

 
ตารางการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ 

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 2.75 4.75 4.29 4.13 ดี 
องค์ประกอบที่ 2 4 5.00 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 2  5.00 5.00 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 4 1  5.00 - 5.00 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 5 3  5.00 - 5.00 ดีมาก 

รวม 18 3.50 4.90 4.72 4.62 ดีมาก 
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 - 5    

องค์ประกอบที่ 6 7 ดีมาก - 7 4.71 ดีมาก 
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 - 6 4.61 ดีมาก 

 


