
 
 
 



 

ค ำน ำ 
 

นับตั้งแต่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้เริ่มด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
โดยสร้างความตระหนัก สร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาแก่บุคลากร  
ของมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา มหาวิทยาลัยได้จัดให้มีการด าเนินการตามโครงสร้าง
และกระบวนการของการประกันคุณภาพ โดยมีการควบคุมคุณภาพตามวงจร  PDCA และ 
มีการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในจากคณะกรรมการตรวจสอบการประกันคุณภาพภายใน 
ของมหาวิทยาลัย เพ่ือเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐานพร้อมรับการตรวจประเมิน
คุณภาพจากหน่วยงานภายนอก  
 การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ด าเนินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใต้กรอบการประกันคุณภาพการศึกษาโดยใช้ตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ซึ่งในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
มหาวิทยาลัยได้ค านึงถึงความเป็นจุดเด่น และเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย เพ่ือให้เป็นมหาวิทยาลัย  
ที่มีมาตรฐานด้านต่าง ๆ เป็นสากล  
 เอกสารรายงานผลการประเมินตนเองของมหาวิทยาลัย เป็นเอกสารที่จัดท าขึ้นเพ่ือรายงานผล
การด าเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งรายงานดังกล่าวจะเป็นข้อมูลให้ประชาคม คณาจารย์ ข้าราชการ 
และบุคลากร ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้ทราบข้อมูล ข้อเสนอแนะและแนวทางต่าง ๆ ในการปรับปรุง
และพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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 บทสรุปผู้บริหาร 
 

 
     ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในตามแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์มาตรฐานระดับอุดมศึกษา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบในภาพรวม  
มีคุณภาพอยู่ ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.69 เมื่อพิจารณาวิเคราะห์ผลการประเมินตามระบบ พบว่า  
ด้านปัจจัยน าเข้าคุณภาพอยู่ในระดับดี ค่าเฉลี่ย 4.21 ด้านกระบวนการอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.84   
และด้านผลผลิตอยู่ในระดับดีมาก ค่าเฉลี่ย 4.59 โดยมีผลการประเมินตนเองรายองค์ประกอบสรุปได้ดังนี้ 
 

องค์ประกอบคุณภาพ  คะแนนเฉลี่ย ผลการประเมิน 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 4.44 ดี 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 4.96 ดีมาก 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 5.00 ดีมาก 

องค์ประกอบที่ 4 ด้านศลิปวฒันธรรมและความเปน็ไทย 4.50 ดี 
องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 4.85 ดมีาก 

คะแนนเฉลี่ยรวม  5 องค์ประกอบ 4.69 ดีมาก 

 

 ผลการประเมินตนเองตามองค์ประกอบคุณภาพ 
 

 องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต  ผลการประเมินตนเองในภาพรวมขององค์ประกอบได้  
ค่าเฉลี่ย 4.44 อยู่ ในระดับดี โดยมีผลการด าเนินการด้านปัจจัยน าเข้าอยู่ ในระดับ ดี (ค่าเฉลี่ย 3.82)  
ด้านกระบวนการอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 5.00) และด้านผลผลิตอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.93) 
 องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย  ผลการประเมินตนเองในภาพรวมขององค์ประกอบได้ค่าเฉลี่ย 4.96 
อยู่ในระดับดีมาก โดยมีผลการด าเนินการด้านปัจจัยน าเข้าอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 5.00)  ด้านกระบวนการ
อยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 5.00) และด้านผลผลิตอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.93) 
 องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ ผลการประเมินตนเองในภาพรวมขององค์ประกอบได้
ค่าเฉลี่ย 5.00 อยู่ในระดับดีมาก โดยมีผลการด าเนินการด้านกระบวนการอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 5.00) 
และด้านผลผลิตอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 5.00) 
 องค์ประกอบที่ 4  ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ผลการประเมินตนเองในภาพรวมของ
องค์ประกอบได้ค่าเฉลี่ย 4.50 อยู่ ในระดับดี โดยมีผลการด าเนินการด้านกระบวนการอยู่ ในระดับดี 
(ค่าเฉลี่ย 4.00)  และด้านผลผลิตอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 5.00) 



 

 

 องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ  ผลการประเมินตนเองในภาพรวมขององค์ประกอบ 
ได้ค่าเฉลี่ย 4.85 อยู่ในระดับดีมาก โดยมีผลการด าเนินการด้านกระบวนการอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.80) 
และด้านผลผลิตอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.41) 
  เมื่อพิจารณาในภาพรวมของผลการประเมินรายองค์ประกอบ พบว่า องค์ประกอบที่มีคุณภาพ  
ในระดับดีมาก คือ องค์ประกอบด้านการบริการวิชาการ (ค่าเฉลี่ย 5.00) องค์ประกอบด้านการวิจัย  
(ค่าเฉลี่ย 4.96) และองค์ประกอบด้านบริหารจัดการ (ค่าเฉลี่ย 4.85)  องค์ประกอบที่มีคุณภาพในระดับดี  
คือ องค์ประกอบด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (ค่าเฉลี่ย 4.50) และองค์ประกอบด้านการผลิตบัณฑิต 
(ค่าเฉลี่ย 4.44)   
  



 

 

ส่วนท่ี 1 

 

ประวัติและความเป็นมา 

  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายตั้งอยู่เลขที่ 80 หมู่ 9 ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

พ้ืนที่จ านวน 940 ไร่ 93 ตารางวาและพ้ืนที่อ าเภอเชียงแสน 19 ไร่ 1 งาน 73 ตารางวา รวมทั้งรับผิดชอบดูแล
สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์เชียงรายอีกจ านวน 625 ไร่ รวมมีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด 1,584 ไร่ 2 งาน  
65 ตารางวา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พัฒนาจากโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรการศึกษา สู่การเป็นวิทยาลัย
ครูเชียงราย  สถาบันราชภัฏเชียงราย  และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  โดยมีประวัติพัฒนาการ ตามล าดับดังนี้ 
 โรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา 

วันที่ 11 กันยายน 2512 จังหวัดเชียงรายได้เสนอเรื่องขอตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประกาศนียบัตร  
วิชาการศึกษาต่ออธิบดีกรมการฝึกหัดครูโดยเสนอให้ใช้พ้ืนที่บริเวณอ่างเก็บน้ าหนองบัว ต าบลบ้านดู่  
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นสถานที่ในการจัดตั้ง 

 วิทยาลัยครูเชียงราย 
วันที่ 29 กันยายน 2516 คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติให้จัดตั้งวิทยาลัยครูเชียราย  
ปี พ.ศ. 2518 เริ่มเปิดอบรมการศึกษาภาคฤดูร้อนส าหรับครูประจ าการ และเปิดรับนักศึกษา 

ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา (ป.กศ.) เป็นรุ่นแรก และระดับประกาศนียบัตร วิชาการศึกษาชั้นสูง 
(ป.กศ.สูง) ในปีต่อมา  

ปี พ.ศ. 2520 มีพระราชกฤษฎีกาประกาศยกฐานะวิทยาลัยครูเชียงรายเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัย 
สามารถเปิดสอนได้ถึงระดับปริญญาตรี และเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในปี พ.ศ. 2522 จ านวน 2 สาขา
วิชาเอก คือ สาขาวิชาภาษาไทย และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

ปี พ.ศ. 2528 เปิดรับนักศึกษาในสาขาวิชาชีพอ่ืนในระดับอนุปริญญา สาขาวิชาศิลปศาสตร์  
และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการให้แบ่งส่วนราชการของวิทยาลัยครู
เชียงราย ออกเป็น 10 หน่วยงาน เพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจของวิทยาลัยครูและให้รวมกลุ่มเป็นสหวิทยาลัย  
โดยให้วิทยาลัยครูเชียงรายรวมอยู่ในกลุ่ม “สหวิทยาลัยล้านนา”  
 สถาบันราชภัฏเชียงราย 

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2535 ได้รับพระราชทานชื่อสถาบันว่า "สถาบันราชภัฏเชียงราย" แทนชื่อ
วิทยาลัยครูเชียงรายเดิม เพ่ือให้สอดคล้องกับความหลากหลายในการผลิตบัณฑิต  

วันที่ 6 มีนาคม 2538 ได้รับพระราชทานตราสัญลักษณ์ประจ าสถาบัน เพ่ือเป็นสิริมงคลแก่สถาบันราชภัฏ
โดยมีตราพระราชลัญจกรในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันอยู่ในวงรี และในวงรอบนอกด้านบนมี



 

 

ตัวอักษรภาษาไทยว่า สถาบันราชภัฏเชียงราย ด้านล่างมีอักษรภาษาอังกฤษว่า RAJABHAT INSTITUTE 
CHIANGRAI  
 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

วันที่ 10 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงลงพระปรมาภิไธย 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 
2547 ส่งผลให้สถาบันราชภัฏเชียงรายได้รับการยกฐานะและปรับเปลี่ยนสถานภาพเป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย” ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน  2547 เป็นต้นมา  

 

ตราสัญลักษณ์ สีและตันไม้ประจ ามหาวิทยาลัย 
 

 ตราสัญลักษณ์ 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าพระราชทาน 
ตราสัญลักษณ์ประจ ามหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นตราพระราชลัญจกรประจ าพระองค์รัชกาลที่ 9 เป็นรูปพระที่นั่ง  
อัฐทิศ ประกอบด้วย วงจักร กลางวงจักรมีอักขระเป็น “อุ” หรือเลข 9 รอบวงจักรมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบ 
เหนือจักรเป็นรูปเศวตฉัตรเจ็ดชั้น ฉัตรตั้งอยู่บนพระที่นั่งอัฐทิศ แปลความหมายว่า ทรงมีพระบรมราชานุภาพ
ในแผ่นดิน ประกอบด้วยสีต่าง ๆ ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

สีประจ ามหาวิทยาลัย 

   
 

ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย 
 “ต้นกาสะลองค า”  

คือ ต้นไม้ประจ ามหาวิทยาลัย มีดอกสีแสด มีทรงพุ่มกว้าง ปลูกง่าย 
ทนทาน โตเร็ว สื่อความหมายถึง ความเรียบง่าย ความแข็งแกร่ง ความ
รุดหน้า และความร่มเย็น 

    สีน้ าเงิน  แทนค่า   สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้ก าเนิดและ                          
           พระราชทานนาม “ราชภัฏ” 
    สีเขียว    แทนค่า   แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง 
                             ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สวยงาม 

       สีทอง     แทนค่า   ความเจริญรุ่งเรืองแห่งปัญญา 
    สีส้ม      แทนค่า   ความรุ่งเรืองทางศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น  

                             ที่ก้าวไกลใน 40 มหาวิทยาลัย 
    สีขาว     แทนค่า    ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์ 

                        แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

 



 

ทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย 
 

 ปรัชญา 
 สถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลอย่างยั่งยืน 
 

 วิสัยทัศน์ 
 เป็นศูนย์กลางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นสู่สากล 
 

 พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตที่มีทักษะเด่น มีความรู้ดี มีคุณธรรม และตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 
2. ผลิตผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาค

อาเซียน 
3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น ประเทศ และ ภูมิภาค

อาเซียน 
4. สืบสาน และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น และของชาติ 
5. พัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มีคุณภาพและมีธรรมาภิบาล 

 

อัตลักษณ์บัณฑิต : ทักษะเด่น ความรู้ดี มีคุณธรรม 
 

เอกลักษณ์มหาวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 

ค่านิยมร่วมขององค์กร : สร้างความรู้ เชิดชูภูมิปัญญา พัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 
 

วัฒนธรรมองค์กร : ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา 
 
 เป้าหมายหลักของความส าเร็จตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 

1. บัณฑิตมีความรู้  มีคุณธรรม มีความสามารถในการคิดเชิงสร้างสรรค์ คิดเชิงวิ เคราะห์   
และมีสมรรถนะวิชาชีพตรงความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

2. บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
3. บัณฑิตครูของมหาวิทยาลัย  ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นผู้ที่มีคุณลักษณะแห่งสตวรรษที่ 21  
4. มีจิตวิญญาณความเป็นครู เป็นคนเก่ง คนดี มีความรับผิดชอบ รู้ เท่าทันเทคโนโลยี และ  

การเปลี่ยนแปลง 
5. ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ เป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ และได้รับการน าไป ใช้

ประโยชน์ ในการพัฒนาท้องถิ่น ประเทศ และภูมิภาคอาเซียน 



 

 

6. เป็นผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน และเป็นศูนย์กลาง  
การเรียนรู้  ด้านภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยส าหรับชาวต่างชาติ 

7. เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่น และของชาติ 
8. เป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น มีธรรมาภิบาล ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม  

มีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ เป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหลัก 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพการศึกษา 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบุคลากร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การผลิตและพัฒนาครู 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาท้องถิ่น 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

 
โครงสร้างองค์กรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย 
 

 
 
 



 

คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย 
 

 นายกสภามหาวิทยาลัย 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส สุวรรณ (อุปนายกสภามหาวทิยาลัย ท าหน้าท่ีแทนนายกสภามหาวิทยาลัย)  

 

 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.มนัส  สุวรรณ 

 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง 
1. นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร   ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
3. อาจารย์สุรชัย อุฬารวงศ์      ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 

 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. ศาสตราจารย์ ดร.โกสินทร์ จ านงไทย 
 2. ศาสตราจารย์ พล.ต.ต.ดร.โสภณ ศรีวพจน์ 
 3. ศาสตราจารย์ ดร.ปฐม หงษ์สุวรรณ 
 4. นายแพทย์ปลื้ม ศุภปัญญา    
 5. นายมนูญ ใยบัวเทศ   
 6. รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา  
 7. นายรัชกฤช สถิรานนท์ 
 8. ศาสตราจารย์ ดร.สมพงศ์ วิทยศักดิ์พันธุ์ 
 9. ศาสตราจารย์กิตติคุณอัจฉรา ชีวพันธ ์

 10. นายอาสา เม่นแย้ม 
 

 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจ า 
1. อาจารย์ ดร.ธีระศักดิ์  อรัญพิทักษ์ 
2. รองศาสตราจารย์พัชรา ก้อยชูสกุล 
3. อาจารย์ ดร.ศิวพงษ์ ตันสุวรรณวงค์ 
4. อาจารย์ ดร.สมลักษณ์  เลี้ยงประยูร 

 
 กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้บริหาร 

1. อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช 

2. อาจารย์ ดร.พิรภานุวัตณ์ ชื่นวงศ์ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรนิทรีย์ เยาว์ธานี 
4. อาจารย์ ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ 



 

 

 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ 

 

คณะกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

 ประธานสภาวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง 

 
 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยกนิฎฐ์ โชติวนิช 
 2. ศาสตราจารย์ ดร.ปิยะ โควินท์ทวีวัฒน์ 
 3. รองศาสตราจารย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยา 
 4. ศาสตราจารย์ ดร.ศุภลักษณ์ พินิจภูวดล 
 5. รองศาสตราจารย์ ดร.ส าราญ มีแจ้ง 
 6. ศาสตราจารย์นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา 

 
 กรรมการ 
 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสริมศิริ นิลด า  กรรมการจากคณะวิทยาการจัดการ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏพัินธ์ อุทยานุกูล  กรรมการจากคณะมนุษยศาสตร์ 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิ่งขวัญ สมพฤกษ์  กรรมการจากคณะเทคโนโลยี 
         อุตสาหกรรม 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยิ่งยง เทาประเสริฐ  กรรมการจากวิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบ้าน 

 และการแพทย์ทางเลือก 
 5. อาจารย์ ดร.สฤทธิ์พร วิทยผดุง   กรรมการจากคณะวิทยาศาสตร์และ 
         เทคโนโลยี 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนสุรณ์ ตองอ่อน  กรรมการจากคณะครุศาสตร์ 
 
 กรรมการและเลขานุการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสงี่ยม บุญพัฒน์ 
 
 
 
 



 

คณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

 ประธานกรรมการ 
 นายกรพจน์ อัศวินวิจิตร 

 

 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
1. นายกนก วิศวะกุล 12. นายมนัส พิรณฤทธิ์ 
2. นายแพทย์กอบชัย จิตรสกุล 13. นางรัตนา จงสุทธานามณี 
3. นายกิตติพงษ์ เตรัตนชัย 14. ดร.สมชาย กุละปาลานนท์ 
4. นายค า ไพศาลสิทธิกานต์ 15. นายสิงห์ชัย ทุ่งทอง 
5. นายเชิญพร เต็งอ านวย 16. นายเสริมชัย กิตติรัตนไพบูลย์ 
6. ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ 17. นายสุรพล มณีพงษ์ 
7. พลต ารวจโท ทวีศักดิ์ ตู้จินดา 18. ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา 
8. นายธัญญณัฐ ชาวเหนือ 19. นายนันต์ เหล่าธรรมทัศน์ 
9. นายนพดล โปธิตา 20. ดร.อนุรัตน์ อินทร 
10. พลโท ดร.พิเชษฐ คงศรี 21. นางอรพินทร์ พญาพิทักษ์สกุล 
11. นายมงคลชัย ดวงแสงทอง 22. นายอายุ จือปา 

 

 กรรมการโดยต าแหน่ง 
1. ประธานสภานักศึกษา  
2. นายกองค์การนักศึกษา  

 

 ที่ปรึกษา 

 1. นายคณิต วัลยะเพ็ชร์ 
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉลียว ประสิทธิ์วิเศษ 
 3. ดร.ธะนาชัย ธีรพัฒนวงศ์ 
 4. นายประวิทย์ จิตนราพงศ์ 
 5. นายวรวิทย์ เจนธนากุล 
 6. นายอภิศักดิ์ ธนเศรษฐกร 
 7. นายอัศวิน เตชะเจริญวิกุล 

 

 เลขานุการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทรีย์ เยาว์ธานี 
 
 



 

 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

 อธิการบด ี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง 
 

 รองอธิการบด ี
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ ารัส กลิ่นหนู 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นาวิน  พรมใจสา 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวีณา ลี้ตระกูล  
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยิ่งศักดิ์ เพชรนิล  

 

 ผู้ช่วยอธิการบดี 
1. อาจารย์ ดร.ณัฏฐพล สันธิ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุลสุทธิ 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริพฒัน์ แก้วศรี  
4. อาจารย์ ดร.อนันต์ แก้วตาติ๊บ  

 

 ผู้บริหารหน่วยงานจัดการศึกษา   
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนุสรณ์  ตองอ่อน  คณบดีคณะครุศาสตร์  
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยพร  ศรีสม  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
3. รองศาสตราจารย์ ดร.คมสัน  รัตนะสิมากูล  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มิ่งขวัญ สมพฤกษ์  คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปฏิพันธ์ อุทยานุกูล  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ 
6. อาจารย์ณิศรา  ชัยวงค์    คณบดีวิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบ้านและ 

การแพทย์ทางเลือก     

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลหลา้ ตรีเอกานุกูล  คณบดีส านักวิชาสังคมศาสตร์ 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปานฉัตร อาการักษ์  คณบดีส านักวิชาบัญชี 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญพัฒน์  คณบดีส านักวิชาการท่องเที่ยว 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์  ดวงตั้ง  คณบดีส านักวิชาคอมพิวเตอร์และ 

เทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

5. อาจารย์สุพรรณ วนิชปริญญากุล   คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
6. อาจารย์เนรมิต  จิตรรักษา    คณบดีส านักวิชาบริหารรัฐกิจ 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพร  มูลรัตน์   คณบดีส านักวิชานิติศาสตร์ 

 

 ผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา  
1. นางผ่องศรี  ธนกุลพรรณ    ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 
2. อาจารย์ ดร.ปรมินทร์ อริเดช    ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา  
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  ศรีสม  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและ 
       เทคโนโลยีสารสนเทศ  
3. อาจารย์ ดร.อดิเทพ  วงค์ทอง   ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรพัฒน์ อุปถัมภ์   ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการและ 
       งานทะเบียน  

 

 ผู้บริหารหน่วยงานสนับสนุนการจัดการศึกษา 
1. อาจารย์ ดร.จินดา ศิริตา    ผู้อ านวยการบัณฑิตวิทยาลัย 
2. อาจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ ตุ่นแก้ว   ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิต 
3. อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์  สุขกาย   ผู้อ านวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยี  

นวัตกรรมและบริการวิชาการ 
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวภรณ์  สองแสน  ผู้อ านวยการสถาบันเรียนรู้ตลอดชีวิต 
5. อาจารย์ ดร.กษิรา ภิวศ์กูร    ผู้อ านวยการกองการสื่อสารองค์กรและ 

ประชาสัมพันธ์ 
6. อาจารย์อดิสรณ์ ประทุมถ่ิน    ผู้อ านวยการสถาบันภาษาและ 

       กิจการต่างประเทศ  
  

 ผู้บริหารหน่วยงานบริการและจัดหารายได ้
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูริพฒัน์  แก้วศรี  รักษาการแทนผู้อ านวยการส านักบริหาร 

จัดการทรัพย์สินและกิจการพิเศษ  
   

 ผู้บริหารหน่วยงานสังกัดส านักงานอธิการบดี 
1. นางสาวพรรณี  ศรีสงคราม        ผู้อ านวยการกองกลาง 
2. นางนิตยา ยืนยง         ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
3. นางสาวปราณี ทาสีลา        ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
4. นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน        ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
5. นายราชันย์ ทนันชัย        ผู้อ านวยการกองบริหารกายภาพสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 
6. นางกัญญาภัทร  หาญสุขพัฒนา   ผู้อ านวยการกองคลัง 



 

 

หลักสูตรท่ีเปิดสอน 
 

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการศึกษาจ านวน 13 หน่วยงาน 
ได้แก่  คณะครุศาสตร์  คณะเทคโนโลยี อุตสาหกรรม คณะมนุษยศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ    
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือก ส านักวิชาสังคมศาสตร์  
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิชานิติศาสตร์  
ส านักวิชาบริหารรัฐกิจ ส านักวิชาบัญชี ส านักวิชาการท่องเที่ยว  

ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีหลักสูตรที่เปิดสอนทั้งสิ้น 68 หลักสูตร แบ่งเป็น 
ระดับปริญญาตรี 54 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 8 หลักสูตร และ 
ระดับปริญญาเอก 5 หลักสูตร รายละเอียดมีดังนี้ 
 
 จ านวนหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามคณะ 
 

ชื่อคณะ/วิทยาลัย/ส านักวชิา 
ระดับการศึกษา 

รวม 
ปริญญาตรี ป.บัณฑิต ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1.  คณะครุศาสตร ์ 15 1 1 1 18 
2.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 5 - - - 5 
3.  คณะมนุษยศาสตร ์ 8 - 3 - 11 
4.  คณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 4 - - - 4 

5.  คณะวิทยาการจดัการ 3 - 2 2 7 
6.  วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก 

1 - 1 1 3 

7.  ส านักวิชาสังคมศาสตร ์ 5 - - 1 6 
8. ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

5 - - - 5 

9.  ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 2 - - - 2 
10. ส านักวิชาบัญช ี 1 - 1 - 2 

11. ส านักวิชาการท่องเที่ยว 2 - - - 2 
12. ส านักวิชาบริหารรัฐกจิ 2 - - - 2 

13. ส านักวิชานิติศาสตร ์ 1 - - - 1 
รวม 54 1 8 5 68 

 (79.41) (1.47) (11.76) (7.35) (100.00) 
  
 
 

 



 

รายชือ่หลกัสูตรท่ีเปิดสอน ปีการศึกษา 2563 
 

1. คณะครุศาสตร์ 
ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ) สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี 

ครุศาสตรบณัฑติ  ค.บ. 1. สาขาวิชาสังคมศึกษา  
  2. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  3. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  

  4. สาขาวิชาพลศึกษา 
  5. สาขาวิชาภาษาไทย  

  6. สาขาวิชาการสอนภาษาจีน  
  7. สาขาวิชาคณิตศาสตร์  
  8. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  
  9. สาขาวิชาเคมี  
  10. สาขาวิชาชีววิทยา  

  11. สาขาวิชาฟิสิกส ์
  12. สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  

  13. สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ  
  14. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์

  15. สาขาวิชาอุตสาหกรรมศลิป์  
ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต 
ประกาศนียบตัรบณัฑติวิชาชีพครู ป.บัณฑิต วิชาชีพครู 
ระดับปริญญาโท 
ครุศาสตรมหาบณัฑิต ค.ม. การบริหารการศึกษา 

ระดับปริญญาเอก 
ครุศาสตรดุษฎีบณัฑิต ค.ด. การบริหารการศึกษา 

 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ) สาขาวิชา 
ระดับปริญญาตรี 

วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. 1. สาขาวิชาคณิตศาสตร ์
  2. สาขาวิขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

  3. สาขาวิชาชีววิทยา 
  4. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดลอ้ม 

  5. สาขาวิชาการพยาบาลสตัว์ 

 
 



 

 

3. คณะมนุษยศาสตร์ 
ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ) สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี 
ศิลปศาตรบณัฑิต  ศศ.บ. 1. สาขาวิชาภาษาจีน 
  2. สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก 
  3. สาขาวิชาภาษาไทย 

  4. สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย 
  5. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

  6. สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา  (นานาชาติ) 
  7. สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการค้าฯ 

  8. สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร ์
ระดับปริญญาโท 

ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต ศศ.ม. 1. ภาษาอังกฤษ 
  2. การสอนภาษาจีน 
  3. การสอนภาษาไทย 

 
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ) สาขาวิชา 
ระดับปริญญาตรี 

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วศ.บ. 1. สาขาวิชาวิศวกรรมโลจสิติกส์       
  2. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน    

วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. 1. สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง   
สถาปัตยกรรมบณัฑติ  สถ.บ. 1. สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ 

 

5. คณะวิทยาการจัดการ 
ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ) สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี 
บริหารธรุกิจบัณฑิต  บธ.บ. 1. สาขาการจัดการโลจสิติกส ์

  2. สาขาวิชาบริหารธรุกิจ 
นิเทศศาสตรบณัฑิต นศ.บ. 1. สาขาวิชานิเทศศาสตร ์

ระดับปริญญาโท 
บริหารธรุกิจมหาบณัฑติ บธ.ม. 1. สาขาวิชาบริหารธรุกิจ 

นิเทศศาสตรมหาบัณฑติ นศ.ม. 2. สาขาวิชานิเทศศาสตร ์
ระดับปริญญาเอก 

นิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต นศ.ด. 1.  สาขาวิชานิเทศศาสตร ์
บริหารธรุกิจดุษฎีบณัฑติ บธ.ด. 2.  สาขาวิชาบริหารธุรกจิ 



 

6. วิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือก 
ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ) สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี 
การแพทย์แผนไทยบัณฑิต พท.บ. 1. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย  
ระดับปริญญาโท 
การแพทย์แผนไทยมหาบณัฑติ พท.ม. 1. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 

ระดับปริญญาเอก 
การแพทย์แผนไทยดุษฎีบณัฑติ พท.ด. 1. สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 

 
7. ส านักวิชาสังคมศาสตร์ 

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ) สาขาวิชา 
ระดับปริญญาตรี 

ศิลปศาสตรบณัฑติ ศศ.บ. 1. สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  
  2. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยกุต์ 

  3. สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษย์วิทยา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. 1. สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม  

  2. สาขาวิชาระบบสารสนเทศภมูิศาสตร์ 
ระดับปริญญาเอก 
ปรัชญาดุษฎีบณัฑติ ปร.ด. 1. สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 

 
8. ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ) สาขาวิชา 
ระดับปริญญาตรี 

วิทยาศาสตรบัณฑิต  วท.บ. 1. สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  
  2. สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริหารธรุกิจบัณฑิต บธ.บ. 1. สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกจิ 
ศิลปศาสตรบณัฑติ  ศศ.บ. 1. สาขาวิชากราฟิกดีไซน ์

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  วศ.บ. 1. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

 
9. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ) สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี 
วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. 1. สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์  
  2. สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

 
 



 

 

10. ส านักวิชาบัญชี 
ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ) สาขาวิชา 

ระดับปริญญาตรี 
บัญชีบัณฑิต บช.บ. 1. สาขาวิชาการบัญชี 
ระดับปริญญาโท 
บัญชีมหาบณัฑิต บช.ม. 1. สาขาวิชาการบัญชี 

 
11. ส านักวิชาการท่องเที่ยว 

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ) สาขาวิชา 
ระดับปริญญาตรี 

ศิลปศาสตรบณัฑติ ศศ.บ. 1. สาขาวิชาการจัดการการท่องเทีย่ว 
2. สาขาวิชาการบริหารโรงแรม 

 
12. ส านักวิชาบริหารรัฐกิจ 

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ) สาขาวิชา 
ระดับปริญญาตรี 

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต   รป.บ. 1. สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
2. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 

 
13. ส านักวิชานิติศาสตร์ 

ชื่อหลักสูตร ชื่อปริญญา (ชื่อย่อ) สาขาวิชา 
ระดับปริญญาตรี 
นิติศาสตร์บณัฑิต  น.บ. 1. สาขาวิชานิติศาสตรบณัฑิต 

 
 
 
 

 
  



 

ข้อมูลนักศึกษา 
 

 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
 ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีนักศึกษาทั้งหมด จ านวนทั้งสิ้น  11,701 คน  

โดยจ าแนกได้ดังนี้ 
 

 จ านวนนักศึกษาทั้งหมด ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

หน่วยงาน 
ระดับการศึกษา 

รวม ร้อยละ ปริญญา
ตรี 

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

1. คณะครุศาสตร์ 2,663 242 62 20 2,987 25.53 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 185 - - - 185 1.58 

3. คณะวิทยาการจัดการ 1,892 - 69 26 1,987 16.98 
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 259 - - - 259 2.21 
5. คณะมนุษยศาสตร์ 2,262 - 64 - 2,326 19.88 
6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและ 

การแพทย์ทางเลือก 
220 - 32 7 259 2.21 

7. ส านักวิชาสังคมศาสตร์ 577 - 
 

22 599 5.12 

8. ส านักวิชาบัญช ี 400 - 15 - 415 3.55 
9. ส านักวิชาการท่องเที่ยว 450 - - - 450 3.85 
10. ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
589 - - - 589 5.03 

11. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 347 - - - 347 2.97 
12. ส านักวิชาบริหารรัฐกิจ 893 - - - 893 7.63 
13. ส านักวิชานิติศาสตร์ 405 - - - 405 3.46 

รวม 
11,142 
(95.22) 

242 
(2.07) 

242 
(2.07) 

75 
(0.64) 

11,701 
(100.00) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวนทั้งสิ้น 3,339 คน            

โดยจ าแนกได้ดังนี้ 
 
 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

หน่วยงาน 
ระดับการศึกษา 

รวม ร้อยละ ปริญญา
ตรี 

ประกาศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญา
โท 

ปริญญา
เอก 

1. คณะครุศาสตร์ 679 161 9 4 853 25.55 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 104 - - - 104 3.11 

3. คณะวิทยาการจัดการ 652 - 12 1 665 19.92 

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 116 -  - 116 3.47 
5. คณะมนุษยศาสตร์ 357 - 16 - 373 11.17 

6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและ 
การแพทย์ทางเลือก 

77 - 15 1 93 2.79 

7. ส านักวิชาสังคมศาสตร์ 183 - - 4 187 5.60 
8. ส านักวิชาบัญชี 235 - 9  244 7.31 

9. ส านักวิชาการท่องเที่ยว 171 - - - 171 5.12 
10. ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

55 - - - 55 1.65 

11. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 98 - - - 98 2.94 

12. ส านักวิชาบริหารรัฐกิจ 262 - - - 262 7.91 
13. ส านักวิชานิติศาสตร์ 118 - - - 118 3.53 

รวม 
3,107 
(93.05) 

161 
(4.82) 

61 
(1.83) 

10 
(0.30) 

3,339 
(100.00) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ข้อมูลบุคลากร 
  

ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีบุคลากร จ านวนทั้งสิ้น 1,024  คน  ประกอบด้วย
บุคลากรสายวิชาการ 471 คน สายบริหาร 9 คน และสายสนับสนุนวิชาการ 544 คน  โดยจ าแนกได้ดังนี้ 
 

 จ านวนบุคลากรทั้งหมด จ าแนกตามประเภทบุคลากร  
 

ประเภทบุคลากร 
สายงาน 

รวม ร้อยละ 
วิชาการ ผู้บริหาร 

สนับสนุน
วิชาการ 

1. ข้าราชการพลเรือน 63 8 1 72 7.03 

2. พนักงานราชการ - - 24 24 2.34 
3. ลูกจ้างประจ า - - 11 11 1.07 

4. พนักงานมหาวิทยาลัย 408 1 508 917 89.56 

รวม 
471 9 544 1,024 100.00 

(46.00) (0.88) (53.12)   

 

 จ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 
 

ชื่อคณะ/วิทยาลัย/ส านักวชิา 
คุณวุฒิการศึกษา 

รวม 
ป.ตรี ป.โท ป.เอก 

1. คณะครุศาสตร์ 0 39 48 87 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 10 25 35 
3. คณะวิทยาการจัดการ 0 21 20 41 
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 31 9 40 
5. คณะมนุษยศาสตร์ 4 49 25 78 
6. วิทยาลัยการแพทย์พืน้บา้น 3 38 7 48 
7. ส านักวิชาสังคมศาสตร ์ 0 21 18 39 
8. ส านักวิชาบัญช ี 0 6 6 12 
9. ส านักวิชาการท่องเที่ยว 0 13 5 18 
10. ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 0 17 10 27 
11. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 15 4 20 
12. ส านักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 0 13 4 17 
13. ส านักวิชานิติศาสตร ์ 0 9 0 9 

รวม 8 282 181 471 
(2.00) (59.87) (38.43) (100.00) 

  



 

 

 จ านวนอาจารย์ประจ า จ าแนกตามต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ชื่อคณะ/วิทยาลัย/ส านักวิชา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

รวม 
อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

1. คณะครุศาสตร์ 57 27 3 0 87 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 19 1 0 35 

3. คณะวิทยาการจัดการ 18 20 3 0 41 

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 28 11 1 0 40 

5. คณะมนุษยศาสตร์ 64 13 1 0 78 

6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 47 1 0 0 48 

7. ส านักวิชาสังคมศาสตร์ 18 20 1 0 39 

8. ส านักวิชาบัญชี 4 6 2 0 12 

9. ส านักวิชาการท่องเท่ียว 16 2 0 0 18 

10. ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 18 9 0 0 27 

11. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 12 7 1 0 20 

12. ส านักวิชาบริหารรัฐกิจ 12 5 0 0 17 

13. ส านักวิชานิติศาสตร์ 2 6 1 0 9 

รวม 
311 146 14 0 471 

(66.03) (31.00) (2.97) (0.00) (33.97) 
 

 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ 
 

ชื่อคณะ/วิทยาลัย/ส านักวิชา ปฏิบัติงานจริง ลาศึกษาต่อ รวม 
1. คณะครุศาสตร์ 87 0 87 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 35 0 35 
3. คณะวิทยาการจัดการ 41 0 41 
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 39 1 40 
5. คณะมนุษยศาสตร์ 77 1 78 
6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน 48 0 48 
7. ส านักวิชาสังคมศาสตร์ 39 0 39 
8. ส านักวิชาบัญชี 11 1 12 
9. ส านักวิชาการท่องเท่ียว 17 1 18 
10. ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 27 0 27 
11. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 0 20 
12. ส านักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 16 1 17 
13. ส านักวิชานิติศาสตร์ 9 0 9 

รวม 
466 5 471 

(98.94) (1.06) (100.00) 



 

อาคารสถานท่ี และระบบสาธารณูปโภค 
 

 ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีพ้ืนที่ ณ Main Campus จ านวน 940 ไร่ 93 
ตารางวา พ้ืนที่ ณ อ าเภอเชียงแสน จ านวน 19 ไร่ 1 งาน 72 ตารางวา และยังรับผิดชอบดูแลสวนสมเด็จพระ
ศรีนครินทร์เชียงรายอีก จ านวน 625 ไร่ รวมมีพ้ืนที่รับผิดชอบทั้งหมด จ านวน 1,584 ไร่ 2 งาน 65 ตารางวา 
  

ที ่ ชื่ออาคาร 
พื้นที่ใช้สอย 

(ตร.ม.) 
ลักษณะของ

อาคาร 

ปีท่ี
ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

อาคารเรียนและอาคารปฏิบัติการ จ านวน 55 หลัง 
1.  อาคารโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร์ 1,434 อาคาร 1 ชั้น 2518 
2.  อาคารคณะครุศาสตร ์ 2,267 อาคาร 3 ชั้น 2519 
3.  อาคารปฏิบัติการนิเทศศาสตร ์ 592 อาคาร 1 ชั้น 2519 
4.  อาคาร Biotech 1 

(อาคารศูนย์วิจัยและพฒันาผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น) 
1,313 อาคาร 2 ชั้น 2519 

5.  อาคารคณะมนุษยศาสตร ์ 2,280 อาคาร 3 ชั้น 2520 
6.  อาคารคณะวิทยาการจัดการ 2,294 อาคาร 3 ชั้น 2520 
7.  อาคารคณะสังคมศาสตร ์ 1,047 อาคาร 2 ชั้น 2522 
8.  อาคารโรงเรียนสาธิตส่วนประถมศึกษา (อาคาร 1) 932 อาคาร 2 ชั้น 2424 
9.  อาคารโรงเรียนสาธิตส่วนบริการ (อาคาร 2) 932 อาคาร 2 ชั้น 2524 
10.  อาคารศิลปะ 550 อาคาร 1 ชั้น 2525 
11.  อาคารฝึกปฏิบัติการวิชาชีพธุรกิจ (โรงแรมราชภัฏอินน์) 2,528 อาคาร 4 ชั้น 2532 
12.  อาคารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 5,760 อาคาร 4 ชั้น 2537 
13.  อาคารศูนย์แพทย์พืน้บา้น (ส่งเสริมสุขภาพพื้นบ้าน) 132 อาคาร 1 ชั้น 2538 
14.  อาคารเรียนรวม 1 (อาคาร 25 ปี) 6,208 อาคาร 8 ชั้น 2539 
15.  อาคารโรงพยาบาลสัตว ์ 1,110 อาคาร 2 ชั้น 2540 
16.  อาคารปฏิบัติการเซรามิกส ์

(คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2) 
1,636 อาคาร 1 ชั้น 2540 

17.  อาคารนาฏศิลป ์ 550 อาคาร 1 ชั้น 2542 
18.  อาคารศูนย์ภาษา 862 อาคาร 2 ชั้น 2543 
19.  อาคารเรียนรวม 2 640 อาคาร 2 ชั้น 2544 
20.  อาคารปฏิบัติการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 800 อาคาร 3 ชั้น 2544 
21.  อาคารสปาล้านนา 108 อาคาร 1 ชั้น 2544 
22.  อาคารแพทย์พื้นบ้าน 672 อาคาร 2 ชั้น 2544 



 

 

ที ่ ชื่ออาคาร 
พื้นที่ใช้สอย 

(ตร.ม.) 
ลักษณะของ

อาคาร 

ปีท่ี
ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

23.  อาคารศูนย์การศึกษานานาชาติ 1,300 อาคาร 2 ชั้น 2545 
24.  อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ 10,100 กลุ่มอาคาร 2545 
25.  อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารส านักงานคณบดี) 5,085 กลุ่มอาคาร 2545 
26.  อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารเรียน 5 ชั้น) 975 กลุ่มอาคาร 2545 
27.  อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารโยธา) 820 กลุ่มอาคาร 2545 
28.  อาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (อาคารศิลปะอุตสาหกรรม) 820 กลุ่มอาคาร 2545 
29.  อาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 600 อาคาร 2 ชั้น 2546 
30.  อาคารหอดูดาว 950 อาคาร 3 ชั้น 2548 
31.  อาคารวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 352 อาคาร 2 ชั้น 2549 
32.  อาคารยุพราชวทิยมงคล 12,887 อาคาร 4 ชั้น 2550 
33.  อาคารภาษาและวฒันธรรมจีน 989 กลุ่มอาคาร 2550 
34.  อาคารศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ 896 อาคาร 2 ชั้น 2550 
35.  อาคารราชภัฏพัฒนา 2,051 อาคาร 2 ชั้น 2550 
36.  อาคารปฏิบัติการการแพทย์แผนไทย 692 อาคาร 2 ชั้น 2550 
37.  อาคารโรงเรียนสาธิต 658 อาคาร 2 ชั้น 2551 
38.  อาคารการศึกษาและเอนกประสงค์  

(คณะมนุษยศาสตร์) 
1,431.60 อาคาร 2 ชั้น 2552 

39.  อาคารการศึกษาและเอนกประสงค์ 
(คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

1,431.60 อาคาร 2 ชั้น 2552 

40.  อาคารคณะวิทยาการจัดการ 540 อาคาร 3 ชั้น 2554 
41.  อาคารการแพทย์แผนจนี 354 อาคาร 2 ชั้น 2554 
42.  อาคารการศึกษาพิเศษ 525 คสล. 1 ชั้น 2554 
43.  อาคารส านักวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1,028.12 คสล. 2 ชั้น 2555 
44.  อาคารส านักวิชาบัญช ี 1,028.12 คสล. 2 ชั้น 2555 
45.  อาคารเรียนวิทยาลัยการแพทยพ์ื้นบา้นและการแพทย์

ทางเลือก 
428 คสล. 1 ชั้น 2555 

46.  อาคารเรียนรวมและเอนกประสงค์ 16,556 คสล. 3 ชั้น 2558 
47.  อาคารเรียนสถาปัตยกรรม 844 คสล. 3 ชั้น 2558 
48.  อาคารสถานพยาบาล อาคารแพทย์แผนไทย 1,397 คสล. 3 ชั้น 2559 
49.  อาคารศูนย์การเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติในพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 
4,921 คสล. 3 ชั้น 2559 



 

ที ่ ชื่ออาคาร 
พื้นที่ใช้สอย 

(ตร.ม.) 
ลักษณะของ

อาคาร 

ปีท่ี
ก่อสร้าง
แล้วเสร็จ 

50.  อาคารโรงผลิตน้ าดื่มราชภัฏเชียงราย 145 คสล. 2 ชั้น 2559 
51.  อาคารเรียนส านักวิชาการท่องเที่ยว 1,025 คสล. 3 ชั้น 2559 
52.  อาคารปฏิบัติการเฉพาะวิชาชีพคหกรรมศาสตร์ 2,243 คสล. 3 ชั้น 2560 
53.  อาคารเรียนคณะครุศาสตร ์ 4,963 คสล. 3 ชั้น 2560 
54.  อาคารฝึกประสบการณ์วชิาชีพผลิตยาไทย 320 คสล. 1 ชั้น 2560 
55.  อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยี 1,500 คสล. 3 ชั้น 2561 
56.  อาคารเรียนภาควิชาศิลปกรรม 1,224 คสล. 2 ชั้น 2562 

อาคารส านักงาน จ านวน 23 หลัง 
1.  อาคารส านักงานอธิการบด ี 1,140 อาคาร 2 ชั้น 2517 
2.  อาคารสาธารณูปโภค ประปา น้ าดื่ม 277 อาคาร 1 ชั้น 2519 
3.  อาคาร Visitor Center 918 อาคาร 2 ชั้น 2521 
4.  อาคารส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 592 อาคาร 2 ชั้น 2523 
5.  อาคารศิลปวฒันธรรม 239 อาคาร 1 ชั้น 2527 
6.  อาคารส านักวิทยบริการ 2,145 อาคาร 4 ชั้น 2535 
7.  อาคารหอแสดงศิลปวัฒนธรรม 361 อาคาร 1 ชั้น 2540 
8.  อาคารส านักงานกิจการนักศึกษา 590 อาคาร 1 ชั้น 2541 
9.  อาคารฝ่ายยานพาหนะ 375 อาคาร 1 ชั้น 2543 
10.  อาคารกิจกรรมสหกรณ์ร้านค้า 250 อาคาร 1 ชั้น 2543 
11.  อาคารศูนย์สุขภาพ 1,326 อาคาร 2 ชั้น 2543 
12.  อาคารกองอาคารสถานที่และยานพาหนะ  

(อาคารศูนย์พฒันาภูมิทัศน์) 
232 อาคาร 1 ชั้น 2544 

13.  อาคารฝ่ายยามรักษาความปลอดภัย 18 อาคาร 1 ชั้น 2544 
14.  อาคารความหลากหลายทางชีวภาพ (อาคารปฏิบัติการพืช) 300 อาคาร 1 ชั้น 2544 
15.  อาคารส านักศิลปะและวฒันธรรม  128 อาคาร 1 ชั้น 2545 
16.  อาคารองค์การนักศึกษา 144 อาคาร 1 ชั้น 2545 
17.  อาคารพิพิธภัณฑ์ชวีิต 1 109 อาคาร 1 ชั้น 2545 
18.  อาคารพิพิธภัณฑ์ชวีิต 2 36 อาคาร 1 ชั้น 2548 
19.  อาคารสถาบนัวิจัยและพัฒนา 560 กลุ่มอาคาร 2552 
20.  โรงผลิตน้ าประปาผิวดนิ 135 คสล. 1 ชิ้น 2553 
21.  อาคารองค์การนักศึกษา 1,050 คสล. 3 ชั้น 2557 
22.  อาคารบริหารงานกลาง 28,100 คสล. 3 ชั้น 2558 
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23.  อาคารยุ้งฉางตามภูมิปัญญาไทยวน 36 คสล. 2 ชั้น 2558 

อาคารหอประชุมและโรงอาหาร จ านวน 5 หลัง 
24.  อาคารหอประชุมกาสะลองค า 1,586 อาคาร 1 ชั้น 2519 

25.  อาคารโรงอาหารโรงเรียนสาธิต (อาคารสาธติ 3) 400 อาคาร 1 ชั้น 2524 

26.  อาคารหอประชุมสุพรรณิการ ์ 1,036 อาคาร 1 ชั้น 2540 

27.  อาคารศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
(Food Center) 

1,652 อาคาร 1 ชั้น 2540 

28.  อาคารศูนย์การประชุมนานาชาติ 13,230 คสล. 2 ชั้น 2552 

อาคารหอพักและบ้านพัก จ านวน 9 หลัง 
29.  Uni Dorm 1 1,350 อาคาร 3 ชั้น 2520 
30.  Uni Dorm 2 1,350 อาคาร 3 ชั้น 2520 
31.  Uni Dorm 3   1,350 อาคาร 3 ชั้น 2520 
32.  Uni Dorm 4  1,350 อาคาร 3 ชั้น 2520 
33.  Uni Dorm 5  1,350 อาคาร 3 ชั้น 2520 
34.  Uni Dorm 6  1,350 อาคาร 3 ชั้น 2520 
35.  Uni Dorm 7   1,500 อาคาร 3 ชั้น 2547 
36.  Uni House (Single) 1,882 อาคาร 4 ชั้น 2545 
37.  Uni House (Family) 2,645 อาคาร 4 ชั้น 2545 
38.  อาคารหอพักราชภัฏรวมใจ 1 2,100 คสล. 3 ชั้น 2562 

สนามกีฬาและโรงยิม จ านวน 4 หลัง 
39.  อาคารพลศึกษา 120 อาคาร 1 ชั้น 2545 

40.  อาคารไดร์กอล์ฟ 288 อาคาร 2 ชั้น 2547 

41.  อาคารศูนย์กีฬาเอนกประสงค ์ 11,132 กลุ่มอาคาร 2554 

42.  อาคารเอนกประสงค์ (ข้างสนามกีฬาเอนกประสงค์) 540 คสล. 1 ชั้น 2554 

อาคารที่อยู่ระหว่างก่อสร้าง จ านวน 2 หลัง 
1. อาคารหอพักราชภัฏรวมใจ 2 2,100 คสล. 3 ชั้น 2563 

2. อาคารเรียนบริบาลโรงเรียนสาธติ 208 คสล. 1 ชั้น 2563 
 
 
  



 

 ระบบสาธารณูปโภค 
• ถนนมหาวิทยาลัย ความยาวทั้งสิ้น 16 กิโลเมตร 
• ระบบประปามหาวิทยาลัย  ก าลังการผลิต 200 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 
• ระบบไฟฟ้า สามารถจ่ายพลังงานได้ 15,260 KVA. 
• ระบบโทรศัพท์ จ านวน 600 เลขหมาย สามารถรองรับคู่สายได้มากกว่า 1,000 เลขหมาย มีคู่สาย

ภายนอก 16 วงจร 
• ระบบบ าบัดน้ าเสีย ความสามารถในการบ าบัดน้ าเสียวันละ 40 ลูกบาศก์เมตร 
• อ่างเก็บน้ าเพื่อการผลิตน้ าประปา ความจุทั้งสิ้น 1,018,293 ลูกบาศก์เมตร 

 

งบประมาณ 
 

 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีงบประมาณส าหรับใช้ในการด าเนินงาน 
ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย จ านวนทั้งสิ้น 766,591,900 บาท จ าแนกได้ดังนี้ 
 
งบประมาณ จ าแนกตามประเภทงบประมาณ 

  (หน่วย : บาท) 
ประเภทงบประมาณ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1. งบประมาณแผ่นดิน 603,236,000 78.69 
2. เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 163,355,900 21.31 

รวม 766,591,900 100.00 
 
งบประมาณ จ าแนกตามประเภทงาน 

  (หน่วย : บาท) 

ประเภทงาน 
ประเภทงบประมาณ 

รวม 
งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 

จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 
1. รายการบุคลากรภาครัฐ 378,228,700 62.70 44,358,700 27.16 422,587,400 55.13 

2. งานภารกิจพื้นฐานและงาน
จุ ด เ น้ น ก า ร พั ฒ น า ต า ม
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน 

201,590,500 33.42 118,957,200 72.82 320,547,700 41.81 

3. งานจุ ดเน้นการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

23,416,800 3.88 40,000 0.02 23,456,800 3.06 

รวม 603,236,000 100.00 163,355,900 100.00 766,591,900 100.00 

 
 



 

 

 
งบประมาณ จ าแนกตามงบรายจ่าย 

  (หน่วย : บาท) 

งบรายจ่าย 

ประเภทงบประมาณ 
รวม 

งบประมาณแผ่นดิน งบประมาณเงินรายได้ 
จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ จ านวนเงิน ร้อยละ 

1. งบบุคลากร 59,374,800 9.84 29,391,400 17.99 88,766,200 11.58 

2. งบด าเนินงาน 10,127,600 1.68 952,200 0.58 11,079,800 1.44 
3. งบลงทุน 149,661,500 24.81 4,035,200 2.47 153,696,700 20.05 

4. งบเงินอุดหนุน 384,072,100 63.67 116,351,600 71.23 500,423,700 65.28 
5. งบรายจ่ายอ่ืน - - 12,625,500 7.73 12,625,500 1.65 

รวม 603,236,000 100.00 163,355,900 100.00 766,591,900 100.00 

 
งบกองทุนส าหรับพัฒนางานด้านต่าง ๆ จ าแนกตามประเภทกองทุน 

(หน่วย : บาท) 

ประเภทกองทุน จ านวนเงิน ร้อยละ 
1. กองทุนส ารองเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย 112,182,561.57 60.22 

2. กองทุนพัฒนาบุคลากร 28,429,118.55 15.26 
3. กองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา 6,972,811.30 3.74 

4. กองทุนพัฒนานักศึกษา 8,321,782.20 4.47 
5. กองทุนสวัสดิการบุคลากร 30,389,345.50 16.31 

รวม 186,295,619.12 100.00 
 

  



 

 

ส่วนท่ี 2 

 
ใน พ.ศ. 2561 ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ  

ได้ตระหนักเห็นถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาของกลุ่มมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏ ซึ่งมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและสนองต่อพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 10) ที่ก าหนดให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จึงเสนอให้มีการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏที่ส่งเสริมต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏและจากประกาศกฎกระทรวง  
การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561 ได้ยกเลิกกฎกระทรวงว่าด้วยระบบหลักเกณฑ์ และวิธีการประกัน
คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 และให้มหาวิทยาลัยราชภัฏแต่ละแห่งจัดให้มีระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน โดยการก าหนดมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแต่ละ
ระดับและประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนดพร้อมทั้งจัดท าแผนพัฒนา
การจัดการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่มุ่งคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยติดตามผลการด าเนินการ  
เพ่ือพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา และจัดส่งรายงานผลการประเมินตนเอง
ให้แก่หน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่ก ากับดูแลมหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นประจ าทุกปี 
 จากกฎกระทรวงดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ร่วมกันพัฒนามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลังสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันขึ้นโดย
มีมหาวิทยาลัยราชภัฏเข้าร่วมพัฒนา และได้เริ่มใช้ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตั้งแต่ ปีการศึกษา 
2562 เป็นต้นไป 
 องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏได้พัฒนาขึ้น ครอบคลุมพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา 
ทั้ง 4 ด้าน ซึ่งท าการเพ่ิมตัวบ่งชี้ที่สอดคล้องกับบริบทการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยก าหนด
องค์ประกอบดังนี้ 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ได้แก่   
องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 
อาจารย์ องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และองค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรครอบคลุม เรื่องการส่งเสริม พัฒนา
นักศึกษา การวางระบบกระบวนการจัดการเรียนการสอน จ านวนอาจารย์ต่อนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
(โดยเฉพาะการคุมวิทยานิพนธ์ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร) ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยของ
คณาจารย์ สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน ห้องสมุด และแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ การด าเนินการตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งคุณภาพบัณฑิต ซึ่งจะพิจารณาจากการมีงานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ 



 

 

คุณภาพผลงานตีพิมพ์และเผยแพร่ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังเพ่ิมตัวบ่งชี้ที่ใช้วัดคุณภาพ 
ของการจัดการศึกษาให้แก่บัณฑิตโดยอ้างอิงจากตัวบ่งชี้ของการประเมินของเครือข่ายการประกันคุณภาพ
มหาวิทยาลัยอาเซียน (AUN-QA) เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สามารถทัดเทียมกับสากลได้ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1  
การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 
ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยและองค์ประกอบที่ 5 การบริหาร จัดการตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะให้ครอบคลุมการด าเนินงานของคณะเพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียน  
การสอนของแต่ละหลักสูตรที่คณะดูแล รวมทั้งกิจกรรมนักศึกษา การบริการนักศึกษา การให้บริการ 
ทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการและการประกันคุณภาพของคณะ โดยเพ่ิมตัวบ่งชี้ที่สะท้อน 
การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นในองค์ประกอบที่ 3  
และองค์ประกอบที่ 4 

การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่   
องค์ประกอบที่  1 การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่  2 การวิจัย องค์ประกอบที่  3 การบริการวิชาการ 
องค์ประกอบที่ 4 ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และองค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน พิจารณาให้เป็นไปตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ 
มาตรฐานด้านศักยภาพและความพร้อมในการจัดการศึกษาประกอบด้วยด้านกายภาพ ด้านวิชาการ  
ด้านการเงินด้านการบริหารจัดการมาตรฐาน ด้านการด าเนินการตามภารกิจของสถาบั นอุดมศึกษา 
ประกอบด้วย ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยเพ่ิมตัวบ่งชี้ที่สะท้อนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นในองค์ประกอบที่ 3 และองค์ประกอบที่ 4 ทั้งนี้ ควรมุ่งเน้นการประกันคุณภาพการ
ด าเนินการของสถาบัน เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแต่ละคณะ โดยครอบคลุมในด้านกายภาพ
และภารกิจของสถาบัน รวมถึงการประกันคุณภาพในภาพรวมจุดมุ่งหมายของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในแต่ละระดับ เพ่ือการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ 
การจัดการศึกษาในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันให้ได้ข้อมูลที่ชี้ผลการบริหารจัดการหลักสูตรที่
ได้คุณภาพตามมาตรฐานการอุดมศึกษาของแต่ละคณะ และภาพรวมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ อันจะน าไปสู่  
การก าหนดแนวทางและพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์และมาตรฐานที่ตั้งไว้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน เสนอต่อส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาทุกปีการศึกษา 
ตลอดจนเพ่ือรองรับการติดตามตรวจสอบ อย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปีตามกฎกระทรวงฯ รวมทั้งการสร้าง
ความมั่นใจต่อสังคมในเรื่องคุณภาพ บัณฑิตโดยผู้เรียนมีงานท า ผู้เรียนมีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติและเพ่ือประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 อย่างไรก็ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน จะมุ่งเน้นที่ 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรให้มีการด าเนินการตั้งแต่การวางระบบคุณภาพการควบคุม 



 

คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการประเมินคุณภาพและการพัฒนาคุณภาพ เพ่ือสร้างความมั่นใจให้กับ
ผู้ใช้บัณฑิตและส่งเสริมสนับสนุนก ากับติดตามการด าเนินงานของคณะ และมหาวิทยาลัยให้เป็นไปตาม
มาตรฐาน และวิสัยทัศน์ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏก าหนด โดยให้สะท้อนผลการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ  
มีการควบคุมคุณภาพในทุกขั้นตอนของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษาโดยคณะกรรมการประจ าหลักสูตร 
มีการตรวจสอบติดตามคุณภาพผลการผลิตบัณฑิตโดยคณะกรรมการประจ าคณะและคณะกรรมการระดับ
สถาบันในทุกปีการศึกษา มีความเชื่อมโยงกับระบบการประเมินคุณภาพภายนอก ที่จะมีการรับรองคุณภาพ
การศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพเพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของ
การผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา ที่จะรับรองคุณภาพการศึกษาระดับชาติ รวมทั้งมีการประเมินคุณภาพ
เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพที่สะท้อนผลของการผลิตบัณฑิตในแต่ละปีการศึกษา เพ่ือสร้าง
ความเชื่อมั่นในคุณภาพของบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 

มาตรฐานการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงราย 
 

  ตามที่กฎกระทรวง โดยกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2561  
ได้ก าหนดให้สถานศึกษาแต่ละแห่งก าหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับ และประเภทการศึกษาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประกาศก าหนด  ดังนั้น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจึงได้จัดท ามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน  
ของชาติและมาตรฐานการอุดมศึกษา เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและใช้เป็นกรอบแนวทางใน  
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัย มาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ประกอบด้วย มาตรฐาน 5 ด้าน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 มาตรฐานที่ 1 ด้านผลลัพธ์ผู้เรียน 
 1.1  เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ และความรอบรู้ด้านต่าง ๆ ในการสร้างสัมมาอาชีพ 
ความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเป็นผู้มี
คุณธรรม ความเพียร มุ่งม่ัน มานะ บากบั่น และยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  1.2 เป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม มีทักษะศตวรรษที ่21 มีความสามารถในการบูรณาการศาสตร์ต่าง 
ๆ เพ่ือพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาสังคม มีคุณลักษณะความเป็นผู้ประกอบการรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
ของโลก สามารถสร้างโอกาสและเพ่ิมมูลค่าให้กับตนเอง ชุมชนสังคม และประเทศ 
 1.3 เป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง มีความกล้าหาญทางจริยธรรม ยึดมั่นในความถูกต้องรู้คุณค่าและ 
รักษ์ความเป็นไทย ร่วมมือรวมพลังเพ่ือสร้างสรรค์การพัฒนาและเสริมสร้างสันติสุขอย่างยั่งยืนทั้งในระดับ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประชาคมโลก 
 มาตรฐานที่ 2 ด้านการวิจัยและนวัตกรรม 
  มหาวิทยาลัยมีผลงานวิจัยที่เป็นการสร้างและประยุกต์ใช้องค์ความรู้ใหม่ สร้างสรรค์นวัตกรรมหรือ
ทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรมหรือสิ่งแวดล้อมตามศักยภาพและ 
อัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน มีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งใน



 

 

และต่างประเทศ ผลงานวิจัยและนวัตกรรมตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ความต้องการจ าเป็นของสังคม ชุมชน 
ภาครัฐและเอกชน และประเทศ ผลลัพธ์ของการวิจัยและนวัตกรรมมีผลกระทบสูงต่อการพัฒนาผู้เรียน การสร้าง
คุณภาพชีวิต หรือการสร้างโอกาสมูลค่าเพ่ิม และขีดความสามารถของประเทศในการแข่งขันระดับนานาชาติ 
  มาตรฐานที ่3 ด้านการบริการวิชาการ 
 มหาวิทยาลัยให้บริการวิชาการเหมาะสม สอดคล้องกับบริบทและตอบสนองความต้องการ 
ของท้องถิ่น ชุมชน และสังคม ตามระดับความเชี่ยวชาญและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน โดยมีการบริหาร
จัดการที่ประสานความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ และ 
มีความโปร่งใส ชัดเจน และตรวจสอบได้ ผลลัพธ์ของการบริการวิชาการน าไปสู่การเสริมสร้างความเข้มแข็งและ
ความยั่งยืนของผู้เรียน ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
  มาตรฐานที ่4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
  มหาวิทยาลัยมีการจัดการเรียนรู้ การวิจัย หรือการบริการวิชาการซึ่งน าไปสู่การสืบสานการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมทั้งของไทยและต่างประเทศอย่าง
เหมาะสม ตามศักยภาพและอัตลักษณ์ของประเภทสถาบัน ผลลัพธ์ของการจัดการด้านศิลปวัฒนธรรมท าให้เกิด
ความภาคภูมิใจในความเป็นไทย หรือการสร้างโอกาสและมูลค่าเพ่ิมให้กับผู้เรียน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
  มาตรฐานที ่5 ด้านการบริหารจัดการ 
  5.1 มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาผู้เรียนแบบบูรณาการเพ่ือให้มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติและความต้องการที่หลากหลายของประเทศ ทั้งในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนสังคม สถานประกอบการ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน 
  5.2 มหาวิทยาลัยมีการบริหารงานตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของสถาบันอุดมศึกษาตลอดจน 
มีการบริหารจัดการบุคลากรและทรัพยากรการเรียนรู้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  ค านึงถึงความหลากหลาย
และความเป็นอิสระทางวิชาการ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ยืดหยุ่นคล่องตัวโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
  5.3 มหาวิทยาลัยมีระบบประกันคุณภาพ มีการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนา การจัดการ
ศึกษาระดับหลักสูตร คณะ และสถาบันที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีการก ากับให้การจัดการศึกษาและ
การด าเนินงานตามพันธกิจเป็นไปตามกฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  สอดคล้องตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษากรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  และมาตรฐานอ่ืน ๆ 
ที่กระทรวงศึกษาธิการก าหนด 
 

นโยบายการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

  เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมหาวิทยาลัย  
ราชภัฏเชียงรายได้ก าหนดนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการ ดังนี้ 
 1.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีระบบการควบคุมคุณภาพการตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ โดยเน้นให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 



 

  2.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีระบบกลไกในการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา 
และให้ถือว่าการประกันคุณภาพเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารจัดการที่ต้องด าเนินการเพ่ือให้เกิดการ
พัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง 
  3.  เร่งรัดและพัฒนาให้เกิดระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสามารถใช้งานร่วมกัน
ได้ทุกระดับ เพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานติดตามตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา 
   4.   ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการตรวจสอบ และประเมินผลคุณภาพการศึกษาจากผู้ทรงคุณวุฒิ
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง และน าผลการประเมินคุณภาพการศึกษามาใช้ในการก าหนด
นโยบายและแผนงานของหน่วยงานและมหาวิทยาลัย 
   5.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับบุคคล องค์กร  
และหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือการสร้าง
เครือข่ายการประกันคุณภาพการศึกษา 
   6.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการน าข้อมูล ข่าวสาร และผลจากกิจกรรมการประเมินคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้รับทราบ 
 

แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นไปอย่างต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยได้ก าหนดแนว
ทางการประกันคุณภาพ ดังนี้ 
  1.  ก าหนดให้มีองค์กร/หน่วยงานที่ท าหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบการด าเนินงานด้านการประกัน
คุณภาพทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับหน่วยงานภายใน  
  2.  ก าหนดให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยจัดตั้งระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
โดยจัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัย จัดตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาในระดับคณะรวมถึงคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพ่ือด าเนินการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษา 
  3.  พัฒนามาตรฐาน ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประเมินคุณภาพให้เหมาะสมกับมหาวิทยาลัย และ
พร้อมรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก 
  4.  พัฒนาระบบการวางแผนคุณภาพ การควบคุมคุณภาพ และการปรับปรุงคุณภาพให้สามารถ
น าไปปฏิบัติได้จริงกับทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 
  5.  ส่งเสริมและสนับสนุนในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยให้กับบุคลากร และนักศึกษา เพ่ือให้มีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะและมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพ
ของมหาวิทยาลัย 



 

 

  6.  ก าหนดให้มีมีกิจกรรมตรวจสอบคุณภาพและประเมินคุณภาพ โดยจัดให้มีการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในทุกหน่วยงานเพ่ือให้ทราบสถานภาพการด าเนินงาน อันจะน าไปสู่การก าหนดแนวทางและ
พัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้อย่างต่อเนื่อง 
  7.  เร่งรัดให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมเพ่ือรับการประเมินจากองค์กรภายนอก 
 8.  สนับสนุนและส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานมีฐานข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษาและให้
เผยแพร่กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาสู่สาธารณชน 
    9.  ส่งเสริมให้มีเครือข่ายความร่วมมือเกี่ยวกับงานประกันคุณภาพและการประเมินคุณภาพการศึกษา  
เพ่ือพัฒนาระบบกลไกการประกันคุณภาพ รวมถึงการตรวจประเมินคุณภาพโดยผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก 
 

ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 1.  ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ด าเนินนโยบายการประกันคุณภาพการศึกษาภายใต้กรอบมาตรฐาน
คุณภาพระดับอุดมศึกษา (สมศ.,สกอ.,ก.พ.ร.) โดยเน้นระบบการควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ  
และการประเมินคุณภาพ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ระดับอุดมศึกษาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
   1.1  การควบคุมคุณภาพ  

   การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) เป็นการจัดท ากิจกรรมหรือการปฏิบัติการเพ่ือ
ควบคุมคุณภาพการศึกษาที ่มีการก าหนดนโยบายและแนวปฏิบัติโดยมีผู ้บริหารทุกระดับและบุคลากร  
ที่เกี่ยวข้องร่วมกันมีหน่วยงานและบุคลากรรับผิดชอบการด าเนินการอย่างต่อเนื่องมีกลไกการ ด าเนินงาน 
มีการก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้คุณภาพ มีระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายข้อมูล มีการตรวจสอบติดตามผลและ
ประเมินคุณภาพ มีการรายงานผลและน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนาหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับ
มหาวิทยาลัย คณะ/ส านัก/สถาบันและโปรแกรมวิชา ทั้งนี้เพ่ือให้การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และสอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและความคาดหวังของสังคม    
   1.2  การตรวจสอบคุณภาพ 

การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) เป็นการตรวจสอบการด าเนินงานของระบบกลไก
การควบคุมคุณภาพที่มหาวิทยาลัยจัดให้มีขึ้น เพ่ือพิจารณาว่ามหาวิทยาลัยมีระบบการควบคุมคุณภาพ และมี
การด าเนินงานท าให้เป็นที่เชื่อถือและยอมรับได้ว่า การจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพ   
   1.3  การประเมินคุณภาพ 

การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) เป็นการประเมินผลการด าเนินงานในภาพรวม
ของหน่วยงานหลังจากที่ได้รับการใช้ระบบควบคุมคุณภาพแล้ว ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงคุณภาพมากน้อย
เพียงใด เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีมาตรฐานสูงขึ้น    
  



 

ระบบการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 2.  กลไกการประกันคุณภาพการศึกษา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายด าเนินงานตามขั ้นตอนการปฏิบัติงานและการขับเคลื่อนจากหน่วยงานต่าง ๆ 
ตามกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ดังนี้ 
 1.  แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  เพ่ือด าเนิน
นโยบายด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย 
  2.  กองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานที่ขับเคลื่อนภารกิจด้านการประกัน
คุณภาพตามนโนบายที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา  รวมถึงการสนับสนุนงาน
ด้านการประกันคุณภาพให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
   3.  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพในระดับคณะ  และแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงาน 
ด้านประกันคุณภาพของหน่วยงาน เพ่ือด าเนินการด้านการประกันคุณภาพในระดับคณะ/หน่วยงานก าหนด
มาตรฐานและตัวชี้วัดของมหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ 
   4.  จัดท าคู่มือการประกันคุณภาพและเอกสารการจัดการความรู้ ให้กับหน่วยงาน 
   5.  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในเพ่ือติดตามและตรวจสอบการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 
   6.  มีการวิเคราะห์ตนเองของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  โดยจัดท ารายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ทั้งระดับคณะ และหน่วยงานสายสนับสนุน 
   7.  มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกปีการศึกษา รวมถึงการประเมินผลการปฏิบัติ
ราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการ 
  8.  การปรับปรุงและการพัฒนาผลการด าเนินงานที่ยังเป็นจุดอ่อน 
  9.  สร้างระบบฐานข้อมูลและติดตามผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
  10. สร้างระบบติดตามการด าเนินงานตามโครงการที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพอย่าง
สม่ าเสมอ 
  11. สร้างระบบการสื่อสารข้อมูลในหน่วยงานย่อยของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  12. ถ่ายทอดองค์ความรู้ และน าไปสู่การวัดผลผลิต และผลลัพธ์เพ่ือท าการประกันคุณภาพ
การศึกษาในทุกขั้นตอน ในการมอบหมายความรับผิดชอบ และอ านาจหน้ าที่ที่สอดคล้องกับพันธกิจ
มหาวิทยาลัยรวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติงานที่สามารถตรวจสอบได้โดยตัวชี้วัดที่ชัดเจน 
   13.  การสร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพกับหน่วยงานภายในและภายนอก 
   14.  การประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านการประกันคุณภาพให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
อย่างต่อเนื่อง 

 



 

แนวปฏิบัติในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

 เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาเกิดประโยชน์จึงควรมีแนวทางการจัดกระบวนการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในตามวงจรคุณภาพ ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ การวางแผน (Plan) การด าเนินงาน และเก็บข้อมูล (Do) 
การประเมินคุณภาพ (Check/Study) และการเสนอแนวทางการปรับปรุง (Act) โดยมี รายละเอียด ดังนี้ 

P = เริ่มกระบวนการวางแผนการประเมินต้ังแต่ต้นปีการศึกษา โดยน าผลการประเมินปีก่อนหน้านี้  
มาใช้เป็นข้อมูลในการวางแผน โดยต้องเก็บข้อมูลต้ังแต่ต้นปีการศึกษา  

D = ด าเนินงานและเก็บข้อมูลบันทึกผลการด าเนินงานต้ังแต่ต้นปีการศึกษา คือ เดือนแรกจนถึงเดือน 
สุดท้ายของปีการศึกษา  

C/S = ด าเนินการประเมินคุณภาพในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน เป็นระยะอย่างต่อเนื่อง  
A = วางแผนปรับปรุงและด าเนินการปรับปรุงตามผลการประเมิน โดยคณะกรรมการบริหารระดับ 

หลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยน าข้อเสนอแนะและผลการประเมินของคณะกรรมการประเมิน 
คุณภาพภายในมาวางแผนปรับปรุงการด า เนินงาน (รวมท้ังข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาจัดท า 
แผนปฏิบัติการประจ าปีและเสนอต้ังงบประมาณปีถัดไป หรือจัดท าโครงการพัฒนาและเสนอใช้งบประมาณกลางปี
หรืองบประมาณพิเศษก็ได้  

วิธีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ก าหนดไว้ ดังนี้  
1. มหาวิทยาลัยวางแผนการประกันคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษาใหม่  
2. มหาวิทยาลัยเก็บข้อมูลระยะ 12 เดือน ตามตัวบ่งชี้ท่ีได้ประกาศใช้บนระบบ CHE QA Online และให้มี

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นประจาทุกปี ท้ังระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน  
3. หลักสูตรเตรียมการประเมินตนเองระดับหลักสูตรและจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร

ผ่านระบบ CHE QA Online  
4. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าน าผลการประเมินระดับหลักสูตรมาจัดท ารายงานการประเมินตนเองระดับคณะ  
5. คณะหรือหน่วยงานเทียบเท่าประเมินตนเองบนระบบ QAS และยืนยันผลการประเมิน หลักสูตรท่ีได้รับ

การประเมินแล้ว  
6. มหาวิทยาลัยน าผลการประเมินระดับหลักสูตร ผลการประเมินระดับคณะมาจัดท ารายงาน  

การประเมินตนเองระดับสถาบัน  
7. มหาวิทยาลัยประเมินตนเองบนระบบ QAS และยืนยันผลการประเมินตนเองระดับ หลักสูตร ระดับคณะ 

พร้อมน าผลการประเมินเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาวางแผนพัฒนามหาวิทยาลัยในปีการศึกษาถัดไป  
8. ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมินคุณภาพ 

ภายในท่ีมหาวิทยาลัยแต่งต้ัง (รวมท้ังข้อเสนอแนะของสภามหาวิทยาลัย) มาวางแผนปรับปรุงการด าเนินงาน 
แผนปฏิบัติการประจ าปี และแผนกลยุทธ์  

9. ส่งรายงานประจ าปีท่ีเป็นรายงานการประเมินคุณภาพภายใน ผ่านระบบ CHE QA Online ภายใน 
120 วัน นับจากสิ้นปีการศึกษา  
 



 

 

ตัวบ่งชี้ และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
 

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจึงได้ก าหนดตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามเกณฑ์
และตัวบ่งชี้ที่มาจากการพิจารณาร่วมกันของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  ประกอบด้วยการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 3 ระดับ ได้แก่ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ดังนี้ 
  1. ระดับหลักสูตร  ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ  14 ตัวบ่งชี้  
  2. ระดับคณะ  ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ  18 ตัวบ่งชี้ 
  3. ระดับสถาบัน  ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ  20 ตัวบ่งชี้ 
  ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ก าหนดตามตัวบ่งชี้  
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ  โดยมีตัวบ่งชี้และค่าเป้าหมาย  
การด าเนินงานตามเกณฑ์การประเมินในแต่ละระดับดังนี้ 
 

1. ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 

องค์ประกอบ 
 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์การประเมิน 

1. การก ากับมาตรฐาน  1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรท่ี
ก าหนดโดย สกอ.  

ผ่านมาตรฐาน 

2. บัณฑิต  2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ  

คะแนนเฉลี่ย 4.00 

2.2 (ระดับปริญญาตรี) ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีท่ีได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

ร้อยละ 90 

2.2 (ระดับปริญญาโท) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาใน
ระดับปริญญาโทท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 35 

2.2 (ระดับปริญญาเอก) ผลงานของนักศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา
ในระดับปริญญาเอกท่ีได้รับการตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

ร้อยละ 50 

3. นักศึกษา  3.1 การรับนักศึกษา  ปฏิบัติไดต้ามเกณฑ์ 4 คะแนน 

3.2 การส่งเสริมและพัฒนานักศึกษา ปฏิบัติไดต้ามเกณฑ์ 4 คะแนน 

3.3 ผลท่ีเกิดกับนักศึกษา ปฏิบัติไดต้ามเกณฑ์ 4 คะแนน 

4. อาจารย์  4.1 การบริหารและพัฒนาอาจารย์  ปฏิบัติไดต้ามเกณฑ์ 4 คะแนน 

4.2 คุณภาพอาจารย์ ปฏิบัติไดต้ามเกณฑ์ 4 คะแนน 

4.3 ผลท่ีเกิดกับอาจารย์ ปฏิบัติไดต้ามเกณฑ์ 4 คะแนน 

5. หลักสูตร การเรียน 
การสอน การประเมิน
ผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร  ปฏิบัติไดต้ามเกณฑ์ 4 คะแนน 

5.2 การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียนการสอน ปฏิบัติไดต้ามเกณฑ์ 4 คะแนน 

5.3 การประเมินผู้เรียน ปฏิบัติไดต้ามเกณฑ์ 4 คะแนน 

5.4 ผลการด าเนินงานหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ร้อยละ 90 

6. สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  ปฏิบัติไดต้ามเกณฑ์ 4 คะแนน 



 

2.  ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 
 

องค์ประกอบ 
 

ตัวบ่งชี้ 
เป้าหมายการด าเนินงาน 
ตามเกณฑ์การประเมิน 

1. การผลิตบัณฑิต  1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  คะแนนเฉลี่ย 3.60 

1.2 อาจารย์ประจ าคณะท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 25 

1.3 อาจารย์ประจ าคณะท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ  ร้อยละ 30 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ด าเนินการตามเกณฑ์ได้ 6 ข้อ 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ด าเนินการตามเกณฑ์ได้ 6 ข้อ 

1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  ด าเนินการตามเกณฑ์ได้ 5 ข้อ 

1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล  ด าเนินการตามเกณฑ์ได้ 5 ข้อ 

1.8 ร้อยละของหลักสูตรท่ีนักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม  

ร้อยละ 100 

2. การวิจัย  2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม  ด าเนินการตามเกณฑ์ได้ 7 ข้อ 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  - วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

= 60,000 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ  = 50,000 

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ = 25,000 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย  - กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี (ร้อยละ 30) 

- กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ(ร้อยละ 30)  

- กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ (ร้อยละ 20) 

2.4 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมท่ีน าไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชน  

ร้อยละ 30 

3. การบริการวิชาการ  3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ชุมชน หรือสังคม  

ด าเนินการตามเกณฑ์ได้ 5 ข้อ 

3.2 จ านวนชุมชนเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  

ร้อยละ 20 

4. ด้านศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทย  

4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  ด าเนินการตามเกณฑ์ได้ 5 ข้อ 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน ด าเนินการตามเกณฑ์ได้ 5 ข้อ 

5.2 การบริหารของคณะเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตาม
พันธกิจ      กลุ่มสถาบัน และเอกลักษณ์ของคณะ  

ด าเนินการตามเกณฑ์ได้ 7 ข้อ 

5.3 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตร ด าเนินการตามเกณฑ์ได้ 6 ข้อ 

 



 

 

3.  ตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน 
 

องค์ประกอบ 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์การประเมิน 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
และจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. การผลิตบัณฑิต  1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตร
โดยรวม  

คะแนนเฉลี่ย 3.60 กองนโนบายและแผน 

1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันท่ีมี
คุณวุฒิปริญญาเอก  

ร้อยละ 35 กองบริหารงานบุคคล 

1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันท่ีด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการ  

ร้อยละ 35 กองบริหารงานบุคคล 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  

ด าเนินการตามเกณฑ์ได้ 
6 ข้อ 

กองพัฒนานักศึกษา 

1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี  

ด าเนินการตามเกณฑ์ได้ 
6 ข้อ 

กองพัฒนานักศึกษา 

1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ  

ด าเนินการตามเกณฑ์ได้ 
5 ข้อ 

ส ถ า บั น ภ า ษ า แ ล ะ กิ จ ก า ร
ต่างประเทศ 

1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและ
ทักษะด้านดิจิทัล  

ด าเนินการตามเกณฑ์ได้ 
5 ข้อ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1.8 หลักสูตรท่ีนักศึกษามีส่วนร่วม
ในการสร้างนวัตกรรม  

คะแนนเฉลี่ย 5.00 กอ งมาตรฐ านวิ ช าก า รและ
ประกันคุณภาพ 

2. การวิจัย  2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งาน
สร้างสรรค์ และนวัตกรรม  

ด าเนินการตามเกณฑ์ได้ 
7 ข้อ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์  

ค่าเฉลี่ย 4.51 กองนโนบายและแผน 

2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัย  

ค่าเฉลี่ย 4.51 กองนโนบายและแผน 

2.4 ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
หรือนวัตกรรมท่ีน าไปใช้ประโยชน์
ต่อชุมชน  

ร้อยละ 30 กองนโนบายและแผน 

3. การบริการวิชาการ  3.1 ระบบและกลไกการพัฒนา
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  

ด าเนินการตามเกณฑ์ได้ 
6 ข้อ 

สถาบันถ่ ายทอดเทคโนโ ลยี  
นวัตกรรมและบริการวิชาการ 

3.2 ชุมชนเป้าหมายท่ีได้รับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผน
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  

ร้อยละ 50 สถาบันถ่ ายทอดเทคโนโ ลยี  
นวัตกรรมและบริการวิชาการ 

4. ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย  

4.1 ระบบและกลไกด้าน
ศิลปวัฒนธรรม และความเป็นไทย  

ด าเนินการตามเกณฑ์ได้ 
7 ข้อ 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

4.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย  

10 เรื่อง ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 



 

องค์ประกอบ 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์การประเมิน 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
และจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 

5. การบริหารจัดการ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณา
การกับการท างาน 

ด าเนินการตามเกณฑ์ได้ 
5 ข้อ 

สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อการ
ก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ  
กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของ
สถาบัน  

ด าเนินการตามเกณฑ์ได้ 
7 ข้อ 

 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการ
วิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์
ของสถาบัน และพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและ
แผนปฏิบัติการประจ าปีตาม
กรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตาม
ตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผน
กลยุทธ ์

 กองนโยบายและแผน 
 

2. การก ากับติดตามส่ ง เ ส ริ ม
ส นั บ ส นุ น ใ ห้ ทุ ก ค ณ ะ
ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
การ เงิ น ท่ีประกอบไปด้ วย
ต้ น ทุ นต่ อ ห น่ ว ย ใ น แ ต่ ล ะ
หลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อ
พัฒนา นัก ศึกษา  อาจารย์  
บุคลากร การจัดการเรียนการ
ส อ น อ ย่ า ง ต่ อ เ น่ื อ ง  เ พื่ อ
วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการ
บริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต 
และโอกาสในการแข่งขัน 

 กองนโยบายและแผน 
 

3. ด าเนินงานตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ท่ีเป็นผลจากการ
วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่
เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือ
ปัจจัยท่ีไม่สามารถควบคุมได้ท่ี
ส่งผลต่อการด าเนินงานตาม
พันธกิจของสถาบันและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม 
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

 กองนโนบายและแผน 



 

 

องค์ประกอบ 
 

ตัวบ่งชี้ เป้าหมายการ
ด าเนินงาน 

ตามเกณฑ์การประเมิน 

หน่วยงานท่ีรับผิดชอบตัวบ่งชี้ 
และจัดเก็บรวบรวมข้อมูล 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิ
บาลอย่ างครบถ้ วน ท้ั ง  10 
ป ร ะ ก า ร ท่ี อ ธิ บ า ย ก า ร
ด าเนินงานอย่างชัดเจน 

 กองบริหารงานบุคคล/กองกลาง 
 

5. การก ากั บติ ดตามส่ ง เ สริ ม
สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานใน
สถาบันมีการด าเนินการจัดการ
ความรู้ตามระบบ 

 กองนโนบายและแผน 

6. ก า ร ก า กั บ ติ ด ต า ม ผ ล ก า ร
ด าเนินงานตามแผนการบริหาร
และแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน 

 กองบริหารงานบุคคล 

7. ก า ร ก า กั บ ติ ด ต า มส่ ง เ ส ริ ม
สนับสนุนให้ ทุกหน่วยงานใน
สถาบันมีการด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพภายในตาม
ร ะ บบแ ล ะ ก ล ไ ก ท่ี ส ถ า บั น
ก าหนด ประกอบด้วย  การ
ควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประ เ มิ น
คุณภาพ 

 กองนโนบายและแผน 

5.3 ผลการบริหารงานของคณะ  ค่าเฉลี่ย 4.51 กองนโนบายและแผน 

5.4 ระบบก ากับการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ  

ด าเนินการตามเกณฑ์ได้ 
6 ข้อ 

กองนโนบายและแผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

การน าผลการประเมินท่ีผ่านมาไปใช้ปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในมาอย่างต่อเนื่อง และจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 
2562 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้น าเอาผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในและข้อเสนอแนะต่างๆ มาเป็น
แนวทางในการปรับปรุงพัฒนาการด าเนินงานปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 
 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

1. ควรส่งเสริมและสนับสนุนให้อาจารย์มี
คุณวุฒิปริญญาเอก และการเข้าสู่ต าแหน่ง
ทางวิชาการ 

มหาวิทยาลัยมีการพัฒนาบุคลากรและสนับสนุนให้อาจารย์
ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก และให้ทุนท าผลงานทางวิชาการใน
ทุกระดับ ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยได้ด า เนินการจัดตั้ง
งบประมาณ ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย  
แผนพัฒนาบุคลากร และด าเนินงานตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยในปี
การศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยได้สนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรของ
มหาวิทยาลัย โดยมีการสนับสนุนการเพิ่มวุฒิของบุคลากร  และ
สนับสนุนทุนเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ จากงบกองทุนพัฒนา
บุคลากร  ดังนี้  

สนับสนุนการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 42 ราย ดังนี้ 
- ได้รับการด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 41 ราย 

และ ระดับรองศาสตราจารย์จ านวน 1 ราย 
 อยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 33 ราย 

         - ผู้ช่วยศาสตราจารย์  จ านวน 28  ราย 
         - รองศาสตราจารย์    จ านวน  5 ทุน     
         - ศาสตราจารย์         จ านวน  - ทุน     

สนับสนุนการเพ่ิมคุณวุฒิปริญญาโท-เอก ดังนี้ 
- ทุนต่อเนื่อง  จ านวน 30 ทุน ระดับปริญญาโท 1 ทุน  

ระดับปริญญาเอก จ านวน 29 ทุน 
- ทุนใหม่  ระดับปริญญาเอก จ านวน 5 ทุน 



 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

2. ควรเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ
นักศึกษา ในเรื่องนวัตกรรมและการใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว 
 

มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานเสริมสร้างองค์ความรู้ให้กับ
นักศึกษา โดยจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “วิศวกรสังคม (Social 
Engineer) ส าหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนา
ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ส าคัญคือ การฝึกอบรมนักศึกษาให้มี
ความรู้ความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงเหตุผล สามารถมองเห็น
ปัญหาเป็นเรื่องท้าท้าย ส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการมี
ส่วนร่วมของนักศึกษาในการพัฒนาและแก้ไขปัญหาชุมชน สังคม และ
ประเทศชาติ ซึ่งท าให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการท างานผ่าน
กิจกรรมกลุ่ม เพื่อสร้างนวัตกรรมทางสังคม และบ่มเพาะนักศึกษาให้
มีความเป็นวิศวกรสังคม ซึ่งผลที่ได้จากฝึกอบรม คือ มหาวิทยาลัยได้
แกนน านักศึกษาราชภัฏวิศวกรสังคม ซึ่งแกนน ากลุ่มนี้ได้ด าเนินการ
ลงพื้นที่ เพื่อศึกษาและแก้ปัญหาชุมชน ตัวอย่างเช่น โครงการ   
การพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้  “พี่สอนน้อง” พื้นที่ศูนย์การ
เรียน ตชด. อินทรีย์อาสาบ้านห้วยน้ ากืน อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 
แกนน าได้ใช้ทักษะของวิศวกรสังคมดังนี้  (1) ทักษะการคิดวิเคราะห์
เชิงเหตุ-ผล เห็นปัญหาเป็นสิ่งท้าทาย (นักคิด) (2) ทักษะในการ
สื่อสารองค์ความรู้เพื่อการแก้ปัญหา(นักสื่อสาร) (3) ทักษะในการ
ท างานร่วมกับผู้อื่นระดมสรรพก าลังทรัพยากรเพื่อการแก้ปัญหา(นัก
ประสานงาน) และ (4) ทักษะการสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาสังคม
(นักสร้างนวัตกรรม)  ซึ่งจากการด าเนินงาน แกนน าได้ร่วมกัน
วิเคราะห์ปัญหาชุมชนและร่วมกันคิดรูปแบบการด าเนินกิจกรรม 
โดยใช้นวัตกรรมที่สร้างขึ้นเอง นั้นคือ รูปแบบการสอนแบบผสมการ
ให้ความรู้ควบคู่กับกิจกรรม 

 

3. จัดหาแหล่งทุนวิจัยภายนอกในระดับคณะ 
ส่ ง เสริมการตีพิมพ์ งานวิจัย ในวารสาร
ต่างประเทศให้เพิ่มมากขึ้น 

 

1. ในการด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 ที่ผ่านมานั้น 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการจัดกิจกรรมในหลายประเด็นเพื่อเป็น
การรองรับการเปลี่ยนแปลงสังกัดของมหาวิทยาลัยภายใต้กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) รวมถึงเป็น
การเตรียมความพร้อมให้กับอาจารย์ นักวิจัยในการเสนอขอรับทุน
จากแหล่งทุนภายนอก ในส่วนของการจัดสรรงบประมาณจากแหล่ง
ทุนภายนอก มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอกในปีการศึกษา 2563 เช่น งบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากส านักงาน



 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) รวม
เป็นเงินทั้งสิ้น  20,480,000 บาท 

2. สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการจัดให้มีนักบริหารจัดการ
งานวิจัย (RM) ระดับคณะ/ส านักวิชา เพื่อเป็นพี่ เลี้ยงในการ
ด าเนินการวิจัยและยังเป็นที่ปรึกษาในการท างานวิจัยและแนวทาง
ในการด าเนินการวิจัยของอาจารย์ในระดับคณะ/ส านักวิชาอีกด้วย 
อีกทั้งยังเป็นผู้ประสานงานการด าเนินงานต่างๆ ด้านการวิจัย และ
การประชาสัมพันธ์การประกาศรับข้อเสนอการวิจัย ของหน่วย
บริหารจัดการทุนและนวัตกรรม (PMU) จากแหล่งทุนภายนอกต่างๆ 
ระหว่างสถาบันวิจัยวิจัยและพัฒนากับนักบริหารจัดงานวิจัยระดับ
คณะ/ส านักวิชา เพื่อเป็นการแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับอาจารย์และ
นักวิจัยในระดับคณะ/ส านักวิชารับทราบข้อมูลข่าวสารการ
ด าเนินงานด้านการวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนี่อง ทัน
ต่อสถาณการณ์ปัจจุบัน และ ทั่วถึงทุกหน่วยงาน 

3. สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการสนับสนุนรางวัลการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับอาจารย์และนักวิจัย ที่ส่งบทความตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ โดยต้องเป็นวารสารที่อยู่ในฐาน 
TCI และฐาน SJR หากบทความของอาจารย์และนักวิจัยได้รับการ
ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว สามารถน าบทความนั้นมาติดต่อขอรับรางวัล
การตีพิมพ์และค่าลงทะเบียนตีพิมพ์ได้ 

 

3. ควรขยายพื้นที่การให้บริการวิชาการ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัย ได้จัดตั้งสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม
และบริการวิชาการ ในการจัดท าฐานข้อมูลทางด้านการบริการ
วิชาการ ท้องถิ่นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการด าเนินงาน เป็นแหล่ง
เรียนรู้ภายในมหาวิทยาลัยที่สามารถถ่ายทอดความรู้ให้กับท้องถิ่น 
และขยายพื้นที่ไปยังชุมชนต่างๆ พร้อมทั้งสนับสนุนการน าผลงาน
สร้างสรรค์และนวัตกรรมไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และขยายผลไปสู่ เชิงพาณิชย์  ท าให้คุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมและพัฒนาให้ดีขึ้นผ่าน
กระบวนการและวิธีการหลายหลายรูปแบบ  



 

 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

4. ขยายเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ
และทางวัฒนธรรมระหว่างประเทศ 

มหาวิทยาลัย โดยส านักศิลปและวัฒนธรรม ได้มีการพัฒนา
ทางด้านความร่วมมือทางด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่นและของชาติ อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานและส่งเสริมให้คงความ
เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและของชาติ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นของชาติ และพัฒนาระบบ
และกลไก การส่งเสริมและวิจัยด้านศิลปะวัฒนธรรม ในรูปแบบ
กิจกรรมทางวิชาการและวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มชาติพันธุ์ของ
ในล้ านนา  และกิ จกรรมวัฒนธรรมสัญจร โดยร่ วมมื อกับ
สถาบันการศึกษาเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศ   

 

5. มหาวิทยาลัยควรแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ร่วมกันระหว่างคณาจารย์ใน
สถานศึกษาและพี่เลี้ยงในสภาพจริงที่ร่วม
จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณการกับการ
ท างาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ก าหนดนโยบายการผลิต
บัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีทักษะ มีสมรรถนะ ที่บูรณาการ
องค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความมั่นคง
ให้กับประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการจัดสหกิจ
ศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน  (Cooperative 
and Work Integrated Education : CWIE) และการด าเนินงาน 
CRRU-WIL เพื่อเสริมกลไกและระบบการขับเคลื่องาน WIL ใน
ระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2563 มหาวิทยาลัยเน้นการขับเคลื่อน WIL 
ลงปฏิบัติในระดับหลักสูตร/สาขาวิชา โดยมีการปรับปรุง/พัฒนา
หลักสูตรให้อยู่ ในรูปแบบ WILจัดการเรียนสอนรูปแบบ WIL  
จ านวน 59 หลักสูตร  

การเสริมองค์ความรู้และความเข้าใจ WIL โดยกิจกรรมอบรม/
สัมมนาวิชาการให้กับคณบดี/ประธานหลักสูตร/สาขาวิชา 
คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงาน WIL ของหน่วยงานจัด
การศึกษา พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
กับหน่วยงานภายนอกและสถานประกอบการ ทั้ ง ในและ
ต่างประเทศมากกว่า 35 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชพี
ของนักศึกษาWIL ในช่วงท้ายปีงบประมาณมหาวิทยาลัยได้จัดการ
น าเสนอและประกวดผลการด าเนินงาน WIL ของหน่วยงานจัด
การศึกษาภายใน พร้อมทั้งแสดงนิทรรศการผลงานของนักศึกษา 
WIL เพื่อเป็นการติดตามผลการด าเนินงานและเชิดชูเกียรติผู้บริหาร 
คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษา WIL  

ทั้งนี้ การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา 
ด้วยการออกแบบหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน (Competency-



 

ข้อเสนอแนะจากการประเมิน แนวทางการปรับปรุงพัฒนา 

based Curriculum) โ ด ย ค ว าม ร่ ว มมื อ  ( Co-design design ) 
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการ พัฒนานักศึกษาให้
มีสมรรถนะและทักษะวิชาชีพ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้
เรียนรู้ในสภาวะการท างานจริง และใช้ทักษะ สมรรถนะที่มีอยู่เพื่อ
ช่วยแก้ปัญหาหรือสร้างนวัตกรรมในสายวิชาชีพปูทางสู่การประกอบ
อาชีพในอนาคต 

 

6. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมในการใช้ระบบ
การประกันคุณภาพที่มีความเป็นสากล  

มหาวิทยาลัย ได้มีการด าเนินงานพัฒนาและส่งเสริมให้การใช้
ระบบการประกันคุณภาพในรูปแบบ AUN-QA โดยในปีการศึกษา 
2563 ได้จัดอบรมให้ความรู้กับผู้บริหาร และอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตร ให้เห็นถึงแนวทาง ของรูปแบบการประกันคุณภาพ AUN-
QA แนวทางในการพัฒนา การมุ่งเน้นการเชื่อมโยงและสอดคล้อง
กันระหว่างการออกแบบเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้ เรียน การ
ออกแบบกลยุทธ์การเรียนการ และการออกแบบการประเมินผลการ
เรียนรู้ รวมไปถึงการมุ่งเน้นให้หลักสูตรมีความสอดคล้องระหว่าง
การออกแบบเป้าหมายการเรียนรู้ของผู้เรียนการออกแบบกลยุทธ์
การเรียนการสอนและการออกแบบการประเมินผลการเรียนรู้ เพื่อ
ไปสู่การประกันคุณภาพที่เป็นสากล  

 

 

  



 

 

  



 

 

ส่วนท่ี 3 
 

 

 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทาง  
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งในปีการศึกษา 2563 มีตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินจ านวนทั้งหมด 20 ตัวบ่งชี้ โดยตัวบ่งชี้ทั้งหมดอยู่ภายใต้องค์ประกอบคุณภาพ 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
   องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต   
   องค์ประกอบที่ 2  การวิจัย 
   องค์ประกอบที่ 3  การบริการวิชาการ 
   องค์ประกอบที่ 4  ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
   องค์ประกอบที่ 5  การบริหารจัดการ 
   ผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
ปีการศึกษา 2563 ทั้งหมด 5 องค์ประกอบ มีดังต่อไปนี้ 
 

องค์ประกอบท่ี  1  การผลิตบัณฑิต 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่  1.1  การบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม  
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้ ผู้จัดเก็บข้อมลู 
กองนโยบายและแผน 1) นางสาวญานิชา  จรุงจิตต ์

2) นางสาวชาริสา  เบก่ากู ่
 

ชนิดของตัวบ่งชี ้ : ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์การประเมิน : 
  ค่าเฉลี่ยของทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
สูตรการค านวณ 
 
 
 

 
 
 
 
 

คะแนนท่ีได้   = 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จ านวนหลักสตูรทั้งหมดที่สถาบันรบัผิดชอบ 



 

 

ผลการด าเนินงาน  
 

รายชื่อหลักสูตร ผลคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

 1. คณะครุศาสตร์   

ระดับปริญญาตรี  
  1. หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 3.68 ด ี

  2. หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีฯ 3.41 ด ี
  3. หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  3.50 ด ี

  4. หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3.42 ด ี
  5. หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  3.53 ด ี

  6. หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา  3.57 ด ี
  7. หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  3.49 ด ี

  8. หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์  3.64 ด ี
  9. หลักสูตรครุศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน  3.51 ด ี
  10. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ  3.30 ด ี

  11. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา  3.64 ด ี
  12. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส ์ 3.62 ด ี

  13. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี  3.55 ด ี
  14. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์ 3.16 ด ี

  15. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศลิป ์ 3.40 ด ี
ระดับปริญญาโท 
  16. หลักสูตรครุศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา  3.35 ด ี
ระดับประกาศนียบัตร    
  17. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู  3.33 ด ี
ระดับปริญญาเอก 
  18. หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบณัฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  3.48 ด ี

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

ระดับปริญญาตรี  

  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาชีววิทยา 3.73 ด ี
  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาคณิตศาสตร ์ 3.62 ด ี

  3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 3.71 ด ี
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3.67 ด ี

  5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาการพยาบาลสตัว์ 3.27 ด ี
    

    



 

รายชื่อหลักสูตร ผลคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

3. คณะวิทยาการจัดการ  
 

ระดับปริญญาตรี  
  1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาบริหารธุรกจิ 4.01 ดีมาก 

  2. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส ์ 3.81 ด ี
  3. หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร ์ 4.17 ดีมาก 

ระดับปริญญาโท 
  4. หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกจิ 3.78 ด ี

  5. หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์     3.92 ด ี
ระดับปริญญาเอก 

  6. หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์     4.21 ดีมาก 
  7. หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกจิ  3.27 ด ี
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

 
ระดับปริญญาตรี  
  1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์       3.45 ด ี
  2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน    3.62 ด ี
  3. หลักสูตรสถาปตัยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ      3.43 ด ี
  4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยีก่อสร้าง   3.30 ด ี
5. คณะมนุษยศาสตร์   

ระดับปริญญาตรี  
  1. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา(นานาชาติ) 3.40 ด ี
  2. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ 3.18 ด ี
  3. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 3.56 ด ี
  4. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3.54 ด ี

  5. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก 3.16 ด ี
  6. หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑติ สาขาวิชาภาษาจีน 3.35 ด ี

  7. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย 3.62 ด ี
  8. หลักสูตรศิลปศาสตร สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร ์ 3.46 ด ี
ระดับปริญญาโท  
  9. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการสอนภาษาไทย   3.82 ด ี

  10. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3.52 ด ี
  11. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน   3.56 ด ี
6. วิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบ้านฯ  

 
ระดับปริญญาตรี  
  1. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบณัฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 3.97 ด ี



 

 

รายชื่อหลักสูตร ผลคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

ระดับปริญญาโท 
  2. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 4.30 ดีมาก 
ระดับปริญญาเอก 
  3. หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฏีบัณฑติ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 4.24 ดีมาก 
7. ส านักวิชาสังคมศาสตร์  

 
ระดับปริญญาตรี 
  1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาระบบสารสนเทศภูมศิาสตร์ 3.52 ด ี

  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม  3.65 ด ี
  3. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา 3.35 ด ี

  4. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต ์ 3.57 ด ี
  5. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม  3.91 ด ี
ระดับปริญญาเอก 
  6. หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบณัฑติ สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 4.02 ดีมาก 
8. ส านักวิชาบัญช ี  

 
ระดับปริญญาตรี 
  1. หลักสูตรบัญชีบณัฑิต 3.62 ด ี

ระดับปริญญาโท 
  2. หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑติ 3.69 ด ี
9. ส านักวิชาการท่องเท่ียว  

 
ระดับปริญญาตรี  
  1. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการโรงแรม 4.07 ดีมาก 
  2. หลักสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 3.44 ด ี

10. ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 

ระดับปริญญาตรี  
  1.หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 3.79 ด ี
  2.หลักสูตรศลิปศาสตรบณัฑติ สาขาวิชากราฟิกดีไซน ์ 3.55 ด ี
  3.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร ์ 3.82 ด ี

  4.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.62 ด ี
  5.หลักสูตรบรหิารธรุกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.58 ด ี

11. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ   

ระดับปริญญาตรี  
  1.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ 4.05 ดีมาก 
  2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3.77 ด ี



 

รายชื่อหลักสูตร ผลคะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 

12. ส านักวิชาบริหารรัฐกิจ   
ระดับปริญญาตรี  

  1.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น 3.78 ด ี
  2.หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร ์ 3.64 ด ี

13. ส านักวิชานิติศาสตร์   
 ระดับปริญญาตรี  

  1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 3.58 ด ี
 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์
(ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนน

ประเมินหลักสูตร) 
การบรรลุเป้าหมาย ตัวต้ัง 

ตัวหาร  
ผลลัพธ ์

คะแนนเฉลีย่ 3.60 
246.25 

3.62 3.62 บรรลเุป้าหมาย 
68 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อหลักฐานอ้างอิง 
1.1-1 สรุปผลการประเมินคณุภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศกึษา 2563 

 

 
  



 

 

ตัวบ่งชี้ที่  1.2  อาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก  
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้ ผู้จัดเก็บข้อมลู 

นางสาวปราณี  ทาสีลา 
ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 

นายพงศ์เทพ  บุญไทยใหญ ่

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:   ปัจจัยน าเข้า 
 

เกณฑ์การประเมิน :    
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 
  
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

 
  

จ านวนอาจารย์ประจ าคณะทมีีคณุวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะทีม่ีคุณวุฒิปรญิญาเอก 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอกท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 



 

ผลการด าเนินงาน    
 
 ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรสายวิชาการโดยนับรวมจ านวนอาจารย์ที่ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ
ทั้งสิ้น 471 คน แยกเป็นระดับการศึกษาปริญญาเอก 181 คน คิดเป็นร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเท่ากับ 
38.43 รายละเอียดมีดังนี้ 
       

ชื่อคณะ/วิทยาลัย/ส านักวิชา 
คุณวุฒิการศึกษา 

รวม 
ป.ตร ี ป.โท ป.เอก 

1. คณะครุศาสตร์ 0 39 48 55.17 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 0 10 25 71.43 
3. คณะวิทยาการจัดการ 0 21 20 48.78 
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0 31 9 22.50 
5. คณะมนุษยศาสตร์ 4 49 25 32.05 
6. วิทยาลัยการแพทย์พืน้บา้น 3 38 7 14.58 
7. ส านักวิชาสังคมศาสตร ์ 0 21 18 46.15 
8. ส านักวิชาบัญช ี 0 6 6 50.00 
9. ส านักวิชาการท่องเที่ยว 0 13 5 27.78 
10. ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 0 17 10 37.04 
11. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 15 4 20.00 
12. ส านักวิชาบริหารรัฐกิจ 0 13 4 23.53 
13. ส านักวิชานิติศาสตร ์ 0 9 0 0.00 

รวม 
8 282 181 471 

(1.70) (59.87) (38.43) (100.00) 

  
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย 

ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ 
(ใช้บัญญัติไตรยางค์

เทียบร้อยละ 40 = 5) 
การบรรลุเป้าหมาย ตั้งตั้ง 

ตัวหาร 
 

X 100 ผลลัพธ์ 

ร้อยละ 35 
181 
471 

 

X 100 38.43 4.80 บรรลุเป้าหมาย 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 

หมายเลขเอกสาร ชื่อหลักฐานอ้างอิง 

1.2-1 รายชื่ออาจารย์ที่มีวุฒิปริญญาเอก  (http://service.crru.ac.th/hrm/cdms) 
 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ที่  1.3  อาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้ ผู้จัดเก็บข้อมลู 
นางสาวปราณี  ทาสีลา 

ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
นายพงศ์เทพ  บุญไทยใหญ ่

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้:   ปัจจัยน าเข้า 
 

เกณฑ์การประเมิน :    
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 - 5 
 

เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่ม ข และ ค2 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ 

รวมกันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 
 
สูตรการค านวณ 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าคณะที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
  
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเตม็ 5 

 
  

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
X 100 

จ านวนอาจารย์ประจ าสถาบันทั้งหมด 

คะแนนท่ีได้ = 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

X 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าสถาบันที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 



 

ผลการด าเนินงาน  
 

ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรสายวิชาการโดยนับรวมจ านวนอาจารย์ที่ปฏบิัติงานจริงและลาศึกษา
ต่อทั้งสิ้น 471 คน ด ารงต าแหน่งทางวิชาการทั้งสิ้น 160  คน คิดเป็นร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เท่ากับ 33.97 รายละเอียดมีดังนี้ 

 

ชื่อคณะ/วิทยาลัย/ส านักวิชา 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

รวม 
อาจารย์ ผศ. รศ. ศ. 

1. คณะครุศาสตร์ 57 27 3 0 87 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 15 19 1 0 35 

3. คณะวิทยาการจัดการ 18 20 3 0 41 
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 28 11 1 0 40 
5. คณะมนุษยศาสตร์ 64 13 1 0 78 

6. วิทยาลัยการแพทย์พืน้บา้นฯ 47 1 0 0 48 
7. ส านักวิชาสังคมศาสตร ์ 18 20 1 0 39 

8. ส านักวิชาบัญช ี 4 6 2 0 12 
9. ส านักวิชาการท่องเที่ยว 16 2 0 0 18 

10. ส านักวิชาคอมพิวเตอร์ ฯ 18 9 0 0 27 
11. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 12 7 1 0 20 

12. ส านักวิชาบริหารรัฐกิจ 12 5 0 0 17 
13. ส านักวิชานิติศาสตร ์ 2 6 1 0 9 

รวม 311 146 14 0 471 
(66.03) (31.00) (2.97) (0.00) (33.97) 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์

(ใช้บัญญัติไตรยางค์
เทียบร้อยละ 60 = 5) 

การบรรลุเป้าหมาย ตัวต้ัง 

ตัวหาร 
 

X 100 ผลลัพธ ์

ร้อยละ 35 
160 
471 

 

X 100 33.97 2.83 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อหลักฐานอ้างอิง 
1.3-1 รายชื่ออาจารย์ที่มตี าแหน่งทางวิชาการ (http://service.crru.ac.th/hrm/cdms) 



 

 

ตัวบ่งชี้ที่  1.4  การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบง่ชี ้ ผู้จัดเก็บข้อมูล 
นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน 

ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
นางสาวธัญณชน  ใจบุญตนั 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 

 

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 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 

ผลการด าเนินงาน    
 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

√ 1. จัดบริการให้ค าปรึกษา แนะแนวด้านการใช้ชีวิตและการเข้าสู่
อาชีพแก่นักศึกษา 
 

ตามที่มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายให้ทุกสาขาวิชาฯ ต้องมี
อาจารย์ที่ปรึกษาประจ าหมู่เรียน เพื่อให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาแล้ว 
ในส่วนของกองพัฒนานักศึกษา ยังแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
แนะแนวให้ค าปรึกษาโดยเฉพาะ (เอกสาร 1.4.1-1) ซึ่งมีห้องส าหรับ
ให้ค าปรึกษาอย่างชัดเจน และเพื่ออ านวยความสะดวกรวมถึงความ
เป็นส่วนตัวของนักศึกษา ทางกองพัฒนานักศึกษายังจัดให้มีการ
บริการให้ค าปรึกษาทางโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือเรียกว่า Hot line 
คลายทุกข์ 24 ช่ัวโมง จ านวน 1 หมายเลขคือ 082-7555010 และ
เพจแนะแนวและจัดหางานเพื่อให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา เพื่อ
ให้บริการในการให้ค าปรึกษาทั้งในและนอกเวลาราชการ  เช่น เรื่อง
ส่วนตัว การเรียน การลงทะเบียนทุนการศึกษา การปฏิบัติตนเป็นคน
ดี การแต่งกายที่ระเบียบการคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ รวมถึงการ
ปรับตัวที่เหมาะสม เพื่อให้สามารถด ารงชีวิตระหว่างก าลังศึกษาได้
อย่างมีความสุข สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาของตนเองได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตลอดจนส า เร็ จการศึกษาได้อย่ างตั้ ง ใจ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยส านักส่งเสริมวิชาการและงาน
ทะเบียนได้จัดท าคู่มือนักศึกษา ปีการศึกษา 2563เพื่อท าหน้าที่ให้
ค าปรึกษาแนะน าด้านวิชาการเกี่ยวกับหลักสูตร ระเบียบข้อบั งคับ 
ลักษณะรายวิชาที่เรียน การเลือกวิชาเรียน การลงทะเบียนเรียน และ

 
 
 
1.4.1-1 แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 

แนะแนวให้ค าปรึกษา (ค าสั่งที่  
344/2561) 

1.4.1-2 รายงานผลการด าเนินการบริการให้
ค าปรึกษา การแนะแนวการใช้ชีวิต
และการด าเนินงานการเข้าสู่อาชีพ
แก่นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563 

1.4.1-3 รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่
ความรู้ด้านสุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

การวัดผลประเมินผลความก้าวหน้าในด้านการเรียนและส่งเสริม
นักศึกษาให้สามารถพัฒนาการด าเนินชีวิตและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้
อย่างเหมาะสม ตั้งแต่นักศึกษาเริ่มเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย อีกท้ังยัง
มีการคณะกรรมการด าเนินงานหอพักเครือข่าย เพื่อให้ค าปรึกษาแก่
นักศึกษาที่อยู่หอพัก มีการด าเนินการการให้บริการแนะแนวการใช้
ชีวิตแก่นักศึกษา โดยมีการบริการให้ค าปรึกษาด้านการดูแลสุขภาพ 
การใช้ยาเวชภัณฑ์ที่ถูกต้องให้กับนักศึกษา โดยมีพยาบาลวิชาชีพ ซึ่ง
เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัย ท าหน้าที่บริการให้ค าปรึกษาในวัน
เวลาราชการ นอกจากนี้กองพัฒนานักศึกษา จึงได้จัดโครงการ 
เพื่อให้นักศึกษารู้จักเข้าใจตนเอง ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เข้ากับ
สภาพแวดล้อมรูปแบบการเรียน ในระดับอุดมศึกษามากขึ้น และ
สามารถพัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของโลก เช่น 

- โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563 
(เอกสาร1.4.1-4)  ออนไลน์โดยการรับชมผ่าน Video Streaming ใน
กลุ่ม Facebook แจ้งข่าวนักศึกษาใหม่ 2563  วันจันทร์  ที่  22 
มิถุนายน 2563 โดยเชิญ 4 หน่วยงาน ได้แก่ 1) กองคลัง 2) ส านัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 3) ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 4) กองพัฒนานักศึกษา มาบรรยายให้ความรู้แนะน า
แนวทางต่างๆในการใช้ชีวิตในรั้วมหาลัยวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมี 
การบรรยายพิเศษ หัวข้อแนะน าการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย โดย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้ายสุวรรณ์  รองอธิการบดี 

- บทความ 9 เรื่องควรรู้ เพื่อชีวิตในมหา’ลัย สุดแฮปปี้ เป็น 
การแนะน าการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยและเพื่อประชาสัมพันธ์ 
ให้นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยได้อ่านและปรับใช้กับชีวิตของตนเอง 
ได้อย่างมีความสุข (เอกสาร 1.4.1-5)  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.4.1-4 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 
1.4.1-5  บทความ 9 เรื่องควรรู้ เพื่อชีวิตใน

มหา’ลัย สุดแฮปปี้ 
1.4.1-6 Print out เพจศูนย์สุขภาพ กอง

พัฒนานักศึกษา มร.ชร. 
 
 

√ 2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอก
หลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา 
 

กองพัฒนานักศึกษาการให้ข้อมูลที่ให้บริการกิจกรรมพิเศษ
นอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษาที่เป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง  โดยมีการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารการรับสมัครงาน และข่าวสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา 
โดยเน้นการให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อช่องทางต่างๆ หลาย
ช่องทาง ได้แก่ ผ่านเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา (เอกสาร 1.4.2-1) 

 
 
 
 
 
 
 

1.4.2-1  Print out เว็บไซต์กองพัฒนา
นักศึกษา    

 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

และผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) (เอกสาร 1.4.2-2) 
ตลอดจน มีการจัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมต่างๆ เพื่อเสริมสร้าง
พัฒนาทักษะความรู้ เตรียมความพร้อม และการพัฒนาบุคลิกภาพแก่
นักศึกษาก่อนสู่โลกอาชีพ ให้แก่นักศึกษา อาทิเช่น 

1.  ศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน โดยมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย ร่วมกับส านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย ได้ท าบันทึก
ข้อตกลงในการจัดตั้งศูนย์แนะแนวอาชีพและจัดหางาน เพื่อให้
นักศึกษาได้รับการแนะแนวอาชีพให้รู้ศักยภาพของตนเอง มีความรู้
เรื่องแนวโน้มตลาดแรงงาน อบรมพัฒนาบุคลิกภาพ การทดสอบแบบ
วัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ และแบบทดสอบ
ทั ก ษ ะ ด้ า น ภ า ษ า อั ง ก ฤ ษ  ร ว ม ทั้ ง ไ ด้ ท ร า บ ถึ ง ขั้ น ต อ น 
การหางานหรือการสมัครงาน เทคนิคการสัมภาษณ์งาน และเตรียม
ความพร้อมแก่ก าลังแรงงานเพื่อการมีงานท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(เอกสาร 1.4.2 - 3) 

2.  ตู้งานอัจฉริยะ (JOB BOX) สนับสนุนโดย ส านักงาน
จัดหางานจังหวัดเชียงราย โดยตั้งให้บริการบริเวณด้านข้างกองวิเทศ
สัมพันธ์ ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (มร.ชร.) 
บริการตลอด 24 ช่ัวโมง เป็นตู้งานอัจฉริยะรองรับบริการจัดหางาน 
เช่น ค้นหาต าแหน่งงานว่าง สมัครงานได้สะดวกและรวดเร็ว อีกทั้งยัง
เป็นการลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง โดยใช้บัตรประชาชน (Smart 
Card) เพียงใบเดียวในการอ่านข้อมูลจากตู้งาน “จับคู่คนให้ตรงงาน 
จัดหางานให้ตรงใจ” (เอกสาร 1.4.2 - 4)   

นอกจากนี้กองพัฒนานักศึกษายังได้จัดท าใบลงทะเบียนรับ
สมัครนักศึกษาที่สนใจหารายได้พิเศษระหว่างเรียน เพื่อรองรับ
หน่วยงานภายนอกที่ติดต่อจ้างนักศึกษาท างานพิเศษ ตลอดจัดตั้ง 
“เพจแนะแนวจัดหางาน CRRU” เพื่อประชาสัมพันธ์ต าแหน่งงานว่าง
ต่างๆ ให้นักศึกษาได้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและง่ายมากขึ้นอีก
ด้วย (เอกสาร 1.4.2.5) 

 

1.4.2-2  Print out ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 
(Social Network)  

1.4.2-3  ภาพถ่ายศูนย์แนะแนวอาชีพและ
จัดหางาน 

1.4.2-4  ภาพถ่ายตู้งานอัจฉริยะ (JOB BOX) 
1.4.2-5  Print out เพจแนะแนวจัดหางาน

CRRU 
 
 
 

√ 3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานเมื่อส าเ ร็จ
การศึกษาแก่นักศึกษา 
 

กองพัฒนานักศึกษาได้มีการจัดโครงการปัจฉิมนิ เทศ
นักศึกษาข้ึนในวันที่ 19 ธันวาคม 2563  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้าง
แรงบันดาลใจและความพร้อมในการก้าวสู่วิชาชีพให้กับนักศึกษาที่
ส าเร็จการศึกษา และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พบปะแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นกับผู้มีประสบการณ์ท างานโดยตรงตลอดจนกระตุ้นให้

 
 
 
 
 
 



 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

นักศึกษาที่ก าลังจะส าเร็จการศึกษามีจิตส านึกที่ดีต่อการประกอบ
อาชีพอย่างมีจรรยาบรรณและพร้อมที่จะรับใช้สังคมต่อไป โดยใน 
การด าเนินกิจกรรม กองพัฒนานักศึกษาได้เชิญวิทยากรซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญมาบรรยายให้ความรู้และเทคนิคต่างๆ ดังนี้  

1.  บรรยายเรื่อง ความส าคัญของบุคลิกภาพในการสมัคร
งาน โดยคุณปภัสสร เหล่ายาว นักแนะแนวอาชีพ วิทยากร จาก
ส านักงานจัดหางานจังหวัดเชียงราย  

2.  บรรยายเรื่อง การเตรียมความพร้อมในการสมัครงาน
ก่อนจบ หลังยุคโควิด โดยคุณภูวดล ไชยสมบูรณ์วิทยากรบรรยาย
พิเศษจากบริษัท joptopgun จ ากัด  

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 200 คน 
และเมื่อเสร็จสิ้นการจัดกิจกรรม ได้มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม
ทั้ ง เ ชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ พบว่า ผู้ เข้าร่วมโครงการ มี 
ความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.46 
(เอกสาร 1.4.3-1) 

นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย ยังก าหนดให้ทุกหลักสูตรมีการให้
นักศึกษาทุกคนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับ
สาขาที่ก าลังศึกษา โดยมีทั้งการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและภาคเอกชน  

 

1.4.3-1 รายงานผลการด าเนินโครงการ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาก่อนส าเร็จ
การศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

√ 4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1-
3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 

กองพัฒนานักศึกษาได้ด า เนินการประเมินคุณภาพ 
การให้บริการนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยจาก ข้อที่ 1 – 
3 มีผลการประเมิน ดังนี้  

1.  ด้านการให้ค าปรึกษา มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก
ที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.74 (เอกสาร 1.4.4-1) 

2.  ด้านแนะแนวด้านการใช้ชีวิต มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ 
มากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.49 (เอกสาร 1.4.4-1) 

3.  ด้านการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.67 (เอกสาร 1.4.4-1) 

4.  ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา  
อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าระดับความพึงพอใจอยู่ที่ 4.74 (เอกสาร 

1.4.4-1) 

 
 
 
 
 
 
1.4.4-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพของ

การให้บริการให้ค าปรึกษาการแนะ
แนวการใช้ชีวิตและการด าเนินงาน
ก า ร เ ข้ า สู่ อ า ชี พ แ ก่ นั ก ศึ ก ษ า 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
 
 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

5. ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน 
เมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าระดับ
ความพึงพอใจอยู่ที่ 4.46 (เอกสาร  1.4.4-2) 

1.4.4-2 รายงานผลการด าเนินโครงการปจัฉมิ
นิเทศนักศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

√ 5. น าผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการ
และการให้ข้อมูล เพ่ือส่งให้ผลการประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตาม 
ความคาดหวังของนักศึกษา 
 

กองพัฒนานักศึกษา มีการน ารายงานผลการประเมินคุณภาพ
การให้บริการนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ไปรายงานในที่
ประชุมกองพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 3/2564 (เอกสาร 1.4.5-3) เพื่อ
น าไปพัฒนาและปรับปรุงแผนการให้บริการนักศึกษาในปีการศึกษา
ต่อไป โดยเมื่อเทียบผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา ดังนี้ 

1.  ด้านการจัดบริการให้ค าปรึกษา ปีการศึกษา 2562 มี
ค่าเฉลี่ย 4.73 (เอกสาร 1.4.5-1) ส่วนปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ย 4.78 
ซึ่งผลประเมินเพิ่มขึ้น 0.05 คิดเป็นร้อยละ 1.06 (เอกสาร 1.4.5-2) 

2.  ด้านแนะแนวการใช้ชีวิต ปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ย 
4.45 (เอกสาร 1.4.5-1) ส่วนปีการศึกษา 2563  มีค่าเฉลี่ย 4.49 ซึ่ง
ผลประเมินเพิ่มขึ้น 0.04 คิดเป็นร้อยละ 0.90 (เอกสาร 1.4.5-2) 

3.  ด้านการเข้าสู่อาชีพแก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 มี
ค่าเฉลี่ย 4.65 (เอกสาร 1.4.5-1) ส่วนปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ย 4.67 
ซึ่งผลประเมินเพิ่มขึ้น 0.02 คิดเป็นร้อยละ 0.43 (เอกสาร 1.4.5-2) 

4.  ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรม
พิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษา  
ปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ย 4.72 (เอกสาร 1.4.5-1) ส่วนปี
การศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ย 4.74 ซึ่งผลประเมินเพิ่มขึ้น 0.02 คิดเป็น
ร้อยละ 0.42 (เอกสาร 1.4.5-2) 

5.  ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการท างาน 
เมื่อส าเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา ปีการศึกษา 2562 มีค่าเฉลี่ย 4.35 
(เอกสาร 1.4.5-1) ส่วนปีการศึกษา 2563 มีค่าเฉลี่ย 4.46 ซึ่งผล
ประเมินเพิ่มขึ้น 0.11 คิดเป็นร้อยละ 2.53 (เอกสาร 1.4.5-2) 

โดยนักศึกษาได้เสนอให้มีการประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น ทั้งด้าน
การจัดบริการให้ค าปรึกษา ด้านแนะแนวการใช้ชีวิต ด้านการเข้าสู่
อาชีพแก่นักศึกษา และด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ 
กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและนอกเวลาแก่
นักศึกษา เพื่อที่นักศึกษาจะสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ ที่ เป็น

 
 
 
 

1.4.5-1 รายงานผลการประเมินคุณภาพ 
ข อ ง ก า ร จั ด ก า ร ด้ า น ก า ร ใ ห้
ค าปรึกษา ด้านการแนะแนวการใช้
ชีวิต และด้านการเข้าสู่อาชีพแก่
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 

1.4.5-2 รายงานผลการประเมินคุณภาพ 
ข อ ง ก า ร จั ด ก า ร ด้ า น ก า ร ใ ห้
ค าปรึกษา ด้านการแนะแนวการใช้
ชีวิต และด้านการเข้าสู่อาชีพแก่
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

1.4.5-3 รายงานการประชุมกองพัฒนา
นักศึกษา ครั้งท่ี 3/2564 



 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

ประโยชน์แก่ตัวนักศึกษาเอง เข้าถึงกระบวนการให้ค าปรึกษาด้าน
ต่าง ๆ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันท่วงทีและมีประสิทธิภาพมาก  
 

√ 6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพ 
แก่ศิษย์เก่า 

กองพัฒนานักศึกษามีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและ
ความรู้ต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพศิษย์เก่า ช่องทาง 
ผ่านเพจสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (เอกสาร 1.4.6-
1) ผ่านเพจแนะแนวจัดหางาน CRRU (เอกสาร 1.4.6-2)  และผ่าน
เ ว็ บ ไ ซ ต์ ก อ งพั ฒน า นั ก ศึ ก ษ า  ( เ อ ก ส า ร  1 . 4 . 6 - 3 )  เ ช่ น  
การประกาศรับสมัครงาน, การเรียนรู้ทักษะที่จ าเป็น สู่การท างานหลัง
โควิด-19 , การท างานที่บ้าน : เทรนด์การท างานในช่วงโควิด-19 ,  
การปรับตัวในวิถี new normal, เทคนิคการพัฒนาศักยภาพของตน 
เป็นต้น อีกท้ัง มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้เจ้าหน้าที่ประสานงานศิษย์
เก่าให้ข้อมูลความรู้ที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพตามร้องขอ 

นอกจากนี้ ในส่วนของคณะ/ส านักวิชา/วิทยาลัยยังได้จัด
กิจกรรมให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า ดังนี ้

1. คณะวิทยาการจัดการจัดกิจกรรม MS ผลิตสื่อเผยแพร่
ประเภท Video Presentation เพื่อพัฒนาศิษย์เก่า 

2.  ส านักวิชาการท่องเที่ยว เชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรม
สัมมนาทางวิชาการครั้งที่ 9 Tourism Imaginations ภายใต้หัวข้อ 
“We are Tourism : Virtual Tour การท่องเที่ยวแห่งอนาคต (VRT)”ั
ในวันท่ี 14  เดือนธันวาคม 2563 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และบริการ
วิชาการ และสร้างความร่วมมือในการน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษา 
ระดับอุดมศึกษาทั้งในและสถาบันใกล้เคียง  อีกท้ังยังมีเวที เสวนาใน
หัวข้อ สื่อสารการตลาดอย่างไรให้โดนใจนักท่องเที่ยว เชิงสุขภาพ  

3.  คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม อบรมเชิงปฏิบัติการ 
การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมของนักศึกษา นักศึกษาต่างชาติ บุคลากร 
ศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์ (ประดิษฐ์กระทงเล็ก) 

4.  ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีได้จัดกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาแอพพลิเคชั่นบนสมาร์ทโฟน 

 

 
 
1.4.6-1 Print out  เพจสมาคมศิษย์เก่า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
1.4.6-2  Print out  เพจแนะแนวจัดหางาน 

CRRU   
1 .4 .6 -3  Print out เ ว็บ ไซต์ กองพัฒนา

นักศึกษา   
1.4.6-4 กิจกรรม MS ผลิตสื่อเผยแพร่

ป ร ะ เ ภท  Video Presentation 
เพื่อพัฒนาศิษย์เก่า จัดโดย คณะ
วิทยาการจัดการ 

1.4.6-5 กิจกรรมสัมมนาทางวิชาการครั้งที่ 9 
Tourism Imaginations ภ า ย ใ ต้
หัวข้อ “We are Tourism : Virtual 
Tour การท่องเที่ยวแห่งอนาคต 
( VRT)” จั ด โ ด ยส า นั ก วิ ช า ก า ร
ท่องเที่ยว 

1.4.6-6  อบรมเชิงปฏิบัติการ การเรียนรู่ข้าม
วัฒนธรรมของนักศึกษา นักศึกษา
ต่างชาติ บุคลากร ศิษย์เก่า คณะ
มนุษยศาสตร์ (ประดิษฐ์กระทงเล็ก) 
จัดโดย คณะมนุษยศาสตร์ 

1.4.6-7  กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การพัฒนาแอพพลิเคช่ันบนสมาร์ท
โฟน จัดโดยส านักวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยี 

 

 

การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 



 

 

ตัวบ่งชี้ที่  1.5  กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้ ผู้จัดเก็บข้อมลู 

นายนิคม อัสสรัตนะสุขิน 
ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 

นางสาวธัญณชน ใจบุญตนั 
เจ้าหน้าทีบ่ริหารงานทั่วไป 

 

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 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน    
 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

√ 1. จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวม 

ของสถาบันโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการจัด

กิจกรรม 

กองพัฒนานักศึกษา ได้ด าเนินการจัดท าแผนการจัดกิจกรรม

พัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ในภาพรวมของ

มหาวิทยาลัย โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนา

กิจกรรมนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ซึ่ งประกอบด้วย

ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา เป็นประธาน เจ้าหน้าที่กองพัฒนา

นักศึกษา องค์การนักศึกษา สภานักศึกษา สโมสรนักศึกษา ท้ัง 13 

คณะ/ส านักวิชา/วิทยาลัย เป็นกรรมการ ซึ่งในการจัดท าแผนฯ กอง

พัฒนานักศึกษาได้ก าหนดจัดประชุม ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน  

2563 เพื่อปรึกษาหารือและร่วมกันกลั่นกรองกิจกรรมทุกกิจกรรม ทั้ง

ในด้านของกระบวนการด าเนินงานและผลเกิดจากการจัดกิจกรรม ให้

ครอบคลุมการส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้

ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 

อนึ่ง ในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งในการจัดท าแผนดังกล่าวได้น า

ประเด็นการปรับปรุงจากปีการศึกษา 2562 มาเป็นแนวทางใน 

การพัฒนาและปรับปรุงดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

1.  ปีการศึกษา 2562 มีกิจกรรมที่ไม่สามารถด าเนินการตาม

แผนฯ ได้ มีจ านวน 1 โครงการ คือ โครงการส่งมอบความสุขสู่ชุมชน 

ผู้รับผิดชอบโครงการคือ ชมรมอาข่า ทั้งนี้ เนื่องจากช่วงเวลาที่ก าหนด

มีกิจกรรมของคณะเข้ามาแทรกจึงไม่สามารถด าเนินการตามแผนได้ 

ทั้งนี้ ตัวแทนชมรมอาข่า ได้ก าหนดจัดกิจกรรมดังกล่าวทุกปี ดังนั้น 

จึงเพ่ิมกิจกรรมนี้บรรจุลงแผนฯ ด้วย 

2.  โครงการอบรมนักศึกษาใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562 

“ก้าวแรกสู่  CRRU” พบว่า มีปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับระบบการ

ลงทะเบียนที่ใช้พอสมควร ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป ควรจะจัด

ประชุมประธานสโมสรนักศึกษาทุกคณะ/ส านักวิชา/วิทยาลัย ให้นัด

หมายนักศึกษาใหม่หรือเปลี่ยนระบบการลงทะเบียนเป็นแบบใช้ QR 

code จะท าให้เกิดความรวดเร็วมากขึ้น แต่เนื่องจากในปีการศึกษานี้ มี

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 ส่งผลให้มีการงดการ

จัดกิจกรรมให้กับนักศึกษา ตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดฯ 

และตามประกาศ พรก.ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยฯ จึงปรับรูปแบบการจัด

กิจกรรม โดยใช้รูปแบบ On-Line  

     3.  โครงการวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นศิษย์ ประจ าปี 2562 

มีปัญหาอุปสรรค การมอบเกียรติบัตรส าหรับผู้น านักศึกษาไม่มีการนัด

หมายที่กระช้ันชิด ท าให้นักศึกษาไม่ทราบข้อมูลก าหนดการ ส่งผล

ใหม่มาลงทะเบียนล่าช้า ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป ควรแจ้ง

ให้นักศึกษาทราบอย่างน้อย 5 วันท าการ และต้องท าหนังสือแจ้งเวียน

ไปที่คณะ/ส านักวิชา/วิทยาลัยอีกทาง ซึ่งในที่ประชุมจึงพิจารณา

เห็นชอบและให้น าข้อเสนอแนะดังกล่าวไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมใน

ปีการศึกษา 2563 แต่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 

2019 จึงปรับรูปแบบการจัดกิจกรรม โดยใช้รูปแบบ On-Line เช่นกัน 

 

 

 

 

 
 

1 .5 . 1 -1  แผนการจัดกิ จกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563   

1.5.1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนพัฒนากิ จก รรมนั กศึ กษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

1.5.1-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
จัดท าแผนพัฒนากิจกรรมนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

√ 2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ด าเนินกิจกรรมที่

ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน 

ประกอบด้วย 

ท่ี กิจกรรม 

กิจกรรมท่ีส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผล

การเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวฒุิแห่งชาติ 

 5 ประการ 

ส่งเสริม

คุณลักษณะ

บัณฑิต 

ท่ีพึงประสงค์ 

ท่ีก าหนดโดย

สถาบัน 

กีฬาหรือ

ส่งเสริม

สุขภาพ 

บ าเพ็ญ

ประโยชน์ 

หรือ

รักษาสิ่ง 

แวดล้อม 

เสริมสร้าง

คุณธรรม

และ

จริยธรรม 

ส่งเสริม

ศิลปะและ

วัฒนธรรม 

1. โครงการอบรมกศึกษาใหม่ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

“ก้าวแรกสู่ CRRU”ัั 

     

2. โครงการวันทาคณาจารย์ 

และมอบตัวเป็นศิษย์  
     

3. โครงการ วันแม่แห่งชาติ      

ประจ าปี 2563 
     

4. โครงการคหกรรมศาสตร์  

สานสายใยไม่ทิ้งกันปันสุขให้

น้อง 

     

5. โครงการ พัฒนาศักย ภาพ

ผู้ น านั กศึ กษา ประจ าปี  

2563 

     

6. โครงการ “เยาวชนจิตอาสา 

เราท าดีด้วยหัวใจ ประจ าปี 

2563 

     

7. กิจกรรมฝึกทบทวนนักศึกษา 

วิชาทหาร 
     

8. โ ค ร ง ก า ร เ ข้ า ร่ ว ม ก า ร

ฝึกอบรมหลักสูตร “วิศวกร

สั ง คม  (Social Engineer) 

ส า ห รั บ / นั ก ศึ ก ษ า

มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ

การพัฒนาประเทศ 

     

 

 

 

 
1.5.2-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนา

นักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563   

 

 



 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

9. โครงการสืบสานป๋าเวณีย่ีเป็ง

ล้านนา  
     

10. โครงการบายศรีสู่ขวัญ      

11. กิจกรรม ปลูกผักปลอด

สารพิษ 
     

12. กิจกรรม ประกวดหอพกั      

13. โครงการ ฅน รักษ์ ธรรม เพื่อ

สังคม ครั้งที่ 20 
     

14. กิจกรรมการแข่ งขันกีฬา  

CRRU e-sport 
     

15. โ ค ร ง ก ารค่ า ย จิ ตอ าสา

พั ฒ น า ท้ อ ง ถิ่ น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่ม

ภาคเหนือ ครั้งที่ 33 

     

16. โ ค ร ง ก า ร  Caring and 

Sharing บวร  ( บ้ าน -วัด -

โรงเรียน) ร่วมใจ 

     

17. โ ค ร ง ก า ร ค่ า ยค รู อ าสา

พัฒนาท้องถิ่น 
     

18. กิจกรรมอบรมชนิสาสมาธิ      

19. กิจกรรมอบรมการประกัน

คุณภาพส าหรับนักศึกษา 

ประจ าปีการศึกษา 2563 

     

รวม 12 1 9 7 2  

√ 3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแกน่ักศึกษา 
 

กองพัฒนานักศึกษา ได้ก าหนดจัดกิจกรรมอบรมการประกัน
คุณภาพส าหรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 เพื่ออบรมให้
ความรู้หลักการและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึง 
หลักการเขียนโครงการและการน ากระบวนการ PDCA มาใช้ในการ
ด าเนินโครงการที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ เนื่องจากเนื่องจาก
สถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ระลอกใหม่เพิ่มขึ้นจ านวนมากในทุกพื้นที่ของประเทศไทย อีกทั้ง
มหาวิทยาลัยได้มีประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อเป็นการรักษาความ
ปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) จึงไม่ได้การด าเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว ดังนั้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

กองพัฒนานักศึกษาจึงปรับวิธีการด้วยการให้ความรู้ โดยการจัดท า
คู่มือการจัดกิจกรรมของนักศึกษา (เอกสาร 1.5.3-1) ซึ่งมีการให้ความรู้
เกี่ยวกับหลักการและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาและการน า
กระบวนการ PDCA มาประยุกต์ใช้ในการด าเนินกิจกรรม ด้วยการ
เผยแพร่ผ่านเพจชมรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
(เอกสาร 1.5.3-2) ซึ่งส่งผลให้นักศึกษาสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้
และสามารถจัดท ารายงานผลการด าเนินโครงการ ดังเช่น  

-  โครงการคหกรรมศาสตร์สานสายใยไม่ทิ้งกันปันสุขให้น้อง 
จัดขึ้นวันที่ 22  สิงหาคม  2563 ณ บ้านพักเด็กพระเมตาตาคุณ เพื่อเด็ก
ก าพร้า ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.เชียงราย จัดโดยชมรมคหกรรมศาสตร์ 
(เอกสาร 1.5.3-3) 

- โครงการ ฅน รักษ์ ธรรม เพื่อสังคม ครั้งที่ 20 จัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 11 - 13 ธันวาคม 2563 

ณ บ้านแสนสุข ต.ศรีค้ า อ.แม่จัน จ.เชียงราย จัดโดยชมรมฅน 
รักษ์ ธรรม เพื่อสังคม (เอกสาร 1.5.3-4) 

-  โครงการบายศรีสู่ขวัญ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28  พฤศจิกายน 
2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดโดยชมรมรวมพลังสู่ชมชน 
(เอกสาร 1.5.3-5) 

- โครงการค่ายครูอาสาพัฒนาท้องถิ่น จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 
- 17  มีนาคม 2564 ณ โรงเรียน บ้านป่าซางงาม ต.ป่าก่อ อ.ดอยหลวง 
จ.เชียงราย จัดโดยชมรมครูอาสาพัฒนาท้องถิ่น (เอกสาร 1.5.3-6) 

-  โครงการ Caring and Sharing บวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) 
ร่วมใจ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 21  มีนาคม  2564  ณ โรงเรียนปล้อง
วิทยาคม ต.ปล้อง อ.เทิง จ.เชียงราย จัดโดยชมรม NBI-Youth Clup 
เยาสชนสร้างชาติ (เอกสาร 1.5.3-7) 
 

1.5.3-1 คู่มือการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
1.5.3-2 Print out เพจชมรมนักศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   
1.5.3-2  รายงานผลการด าเนินโครงการ 

คหกรรมศาสตร์สานสายใยไม่ทิ้งกัน
ปันสุขให้น้อง 

1.5.3-4 รายงานผลการด าเนินโครงการ  
ฅน รักษ์ ธรรม เพื่อสังคม 

1.5.3-5 รายงานผลการด าเนินโครงการ
บายศรีสู่ขวัญ 

1.5.3-6 รายงานผลการด าเนินโครงการค่าย
ครูอาสาพัฒนาท้องถิ่น 

1.5.3-7 รายงานผลการด าเนินโครงการ 
Caring and Sharing บวร (บ้าน-
วัด-โรงเรียน) ร่วมใจ 

 
 
 
 
 
 

√ 4. ทุกกิจกรรมที่ด าเนินการ มีการประเมินผลความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 
       กองพัฒนานักศึกษา มีการด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัด
กิจกรรมที่ได้รับการอนุมัติให้ด าเนินกิจกรรม และมีการประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมทุกโครงการที่ได้ด าเนิน
กิจกรรม โดยทุกกิจกรรมมีการประเมินมาตรฐานผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ทั้ง 5 ประการ ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

ท่ี กิจกรรม ตัวช้ีวัดความส าเร็จของ
กิจกรรม 

ผลส าเร็จ 

1 โครงการอบรมนกัศกึษาใหม ่
ประจ าปีการศกึษา 2563 “กา้วแรกสู่ 
CRRU”ั  ั

ร้อยละความพึงพอใจ บรรล ุ
ไม่บรรล ุ

2 โครงการวนัทาคณาจารย์และมอบ
ตัวเป็นศิษย์ 

นักศึกษาใหม่ ได้มอบตัวเป็น
ศิษย์ของมหาวิทยาลัยฯ 

บรรล ุ
ไม่บรรล ุ

นักศกึษาทกุชั้นปีได้ไหว้ครู บรรล ุ
ไม่บรรล ุ

ร้อยละความพึงพอใจ บรรล ุ
ไม่บรรล ุ

3 โครงการ วนัแม่แห่งชาต ิประจ าปี 
2563 

จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ บรรล ุ
ไม่บรรล ุ

ร้อยละความพึงพอใจในการ
ส่งเสริมให้บุคลากร นักศึกษาได้
ตระหนักถึงพระราชกรณียกิจ
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  
พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนีพันปีหลวง และระลึก
ถึ งพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ท่าน  

บรรล ุ
ไม่บรรล ุ

4 โครงการคหกรรมศาสตร์สาน
สายใยไม่ทิ้งกันปันสุขให้น้อง 

ร้อยละความพึงพอใจในการ
พัฒนาทักษะด้านอาชีพและการ
ถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านค
หกรรมศาสตร์ 

บรรล ุ
ไม่บรรล ุ

ร้อยละความพึงพอใจในการ
พัฒนาทักษะการท างานร่วมกัน 

บรรล ุ
ไม่บรรล ุ

ร้อยละความพึงพอใจในการ
สร้างความสัมพันธ์อันดี 

บรรล ุ
ไม่บรรล ุ

5 โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้น า
นักศึกษาประจ าปี 2563 

จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ บรรล ุ
ไม่บรรล ุ

6 โครงการ “เยาวชนจิตอาสา เราท า
ดีด้วยหัวใจ ประจ าปี 2563 

ร้อยละความพึงพอใจในการ
เสริมสร้างประสบการณ์การ
ท างานของผู้น านักศึกษา 

บรรล ุ
ไม่บรรล ุ

ร้อยละความพึงพอใจในการ
เสริมสร้างพลังเยาวชนจติอาสา
สู่การพัฒนาสังคม 

บรรล ุ
ไม่บรรล ุ

ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ
กิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์
ต่อทอ้งถิน่ ตามพระบรมรา
โชบายมหาวิทยาลัยราชภัฏเพือ่
การพัฒนาทอ้งถิน่ 

บรรล ุ
ไม่บรรล ุ

7 โครงการเข้าร่วมการฝกึอบรม
หลักสูตร“วิศวกรสังคม (Social 

ร้อยละความพึงพอใจ บรรล ุ
ไม่บรรล ุ

1.5.4-1 รายงานผลการด าเนินกิจกรรม/
โครงการพัฒนานักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563  



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

Engineer) ส าหรับ/นกัศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการ
พัฒนาประเทศ  

จ านวนเครือข่ายกิจกรรมผู้น า
นักศกึษา ของมหาวทิยาลัยราช
ภัฏทั่วประเทศ 

บรรล ุ
ไม่บรรล ุ

8 โครงการสืบสานป๋าเวณีย่ีเป็ง
ล้านนา มหาวิทยาลัยราชภฏั
เชียงรายประจ าปี 2563 

ร้อยละความพึงพอใจในการ
สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคลากรและนักศึกษา ภายใน
มหาวิทยาลัย 

บรรล ุ
ไม่บรรล ุ

จ านวนชมรมนกัศกึษาร่วมจัด
นิทรรศการ 

บรรลุ 
ไม่บรรล ุ

9 โครงการบายศรีสู่ขวญั จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ 
บรรลุ 
ไม่บรรล ุ

10 กิจกรรม ปลกูผักปลอดสารพิษ 
 

จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ 
บรรลุ 
ไม่บรรล ุ

จ านวนชนิดผักที่ปลูก 
บรรลุ 
ไม่บรรล ุ

ระดับความรู้ความสารมารถ
และทกัษะเกี่ยวกับดารปลกูผัก 

บรรลุ 
ไม่บรรล ุ

11 โครงการ ฅนรกัษ์ธรรม พือ่สังคม 
ครั้งที่ 20 

ร้อยละความพึงพอใจ 
บรรลุ 
ไม่บรรล ุ

จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ 
บรรลุ 
ไม่บรรล ุ

12 กิจกรรมการแข่งขนักฬีา CRRU 
e-sport 

จ านวนนักกีฬา CRRU e-sport 
ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
เชียงรายแข่งระดับประเทศ 

บรรล ุ
ไม่บรรล ุ

จ านวนการถ่ายการแข่งขนัผ่าน
ระบบเครอืข่ายสังคมออนไลน ์

บรรล ุ
ไม่บรรล ุ

13 โครงการค่ายจิตอาสาพัฒนา
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏกลุม่ภาคเหนือ ครั้งที ่33 

จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ บรรล ุ
ไม่บรรล ุ

ร้อยละความพึงพอใจ บรรล ุ
ไม่บรรล ุ

โครงการเสร็จสิน้ตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

บรรล ุ
ไม่บรรล ุ

14 โครงการ Caring and Sharing 
บวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) ร่วมใจ 

ร้อยละความพึงพอใจ บรรล ุ
ไม่บรรล ุ

จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ บรรล ุ
ไม่บรรล ุ

15 โครงการค่ายครอูาสาพัฒนา
ท้องถิ่น 

ร้อยละความพึงพอใจ บรรล ุ
ไม่บรรล ุ

จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ บรรล ุ
ไม่บรรล ุ

16 กิจกรรมอบรมชนิสาสมาธ ิ ร้อยละความพึงพอใจ บรรล ุ
ไม่บรรล ุ

จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ บรรล ุ
ไม่บรรล ุ



 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

การปรับปรุง 
จากการด าเนินกิจกรรมต่างๆ พบว่า ทุกกิจกรรมบรรลุผล

ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ในส่วนของการปรับปรุงน้ัน โดย
ยึดจากปัญหาท่ีพบ ดังน้ี  

- โครงการเข้าร่วมการฝึกอบรมหลักสูตร “วิศวกรสังคม (Social 

Engineer) ส าหรับ/นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนา
ประเทศ พบว่า มหาวิทยาลัยแต่ละแห่งส่งนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม
น้อยกว่าที่ก าหนด ส่งผลให้การจัดกลุ่มไม่เป็นไปตามที่ตั้งไว้ ดังนั้น ใน
การจัดครั้ งต่อไป ให้แจ้งจ านวนนักศึกษาที่ เข้าร่วมของแต่ละ
มหาวิทยาลัยให้ชัดเจน ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการด าเนินกิจกรรม 
อีกทั้งในการจัดกลุ่มต้องก าหนดให้เจ้าหน้าที่กองพัฒนานักศึกษา
ประจ ากลุ่ม เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 

- โครงการ พัฒนาศักยภาพผู้น านักศึกษา ประจ าปี 2563 
พบว่า ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรมน้อยเกินไป ส่งผลให้การ
ด าเนินกิจกรรมการฝึกทักษะการเรียนรู้การท างานกิจกรรมให้กับ
นักศึกษาไม่สามารถด าเนินกิจกรรมได้  

-  โครงการค่ายจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
กลุ่มภาคเหนือ ครั้งท่ี 33 พบว่า เนื่องจากในช่วงเวลาที่ด าเนินกิจกรรม
มีสภาพอากาศหนาวเย็น ส่งผลให้นักศึกษาบางคนไม่สบาย ดังนั้นใน
การจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2564 ให้เจ้าหน้าที่พิจาณาวางแผน
ก าหนดการจัดกิจกรรมในช่วงที่อากาศไม่หนาวจัด และให้มีการ
จัดเตรียมผ้าห่มให้ผู้เข้าร่วมโครงการอย่างเพียงพอ 

- โครงการ Caring and Sharing บวร (บ้าน-วัด-โรงเรียน) ร่วมใจ 
พบว่า สมาชิกบางคนในชมรมไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ได้ 
และท าให้สมาชิกในที่ท ากิจกรรมไม่ตรงตามเป้าหมาย ท าให้กิจกรรม
บางกิจกรรมท าได้ไม่เต็มที่ ทั้งนี้ เนื่องจากการวางก าหนดการจัดขึ้น
ในช่วงมหาวิทยาลัยปิดเทอม ดังนั้น ในการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 
2564 ให้ก าหนดจัดในช่วงเปิดเทอม หรือ หากยังไม่สามารถจัดได้อัน
เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 2019 ต้องงด
การจัดกิจกรรมประเภทลงพื้นที่ไปก่อน  
 
 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

√ 5. ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

เมื่อเสร็จสิ้นปีการศึกษา 2563 กองพัฒนานักศึกษามีการ
ประเมินผลและรายงานผลประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
ดังมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ท่ี วัตถุประสงค์ 
ของแผนฯ 

ตัวช้ีวัด การด าเนินงาน ผลส าเร็จ 

1 มี กิ จ ก ร ร ม
พัฒนานักศึกษา 
ต า ม ก ร อ บ
ม า ต ร ฐ า น
คุณวุฒิแห่งชาติ  
5 ประเภท 

จ า น ว น
ป ร ะ เ ภ ท 
ของการจัด
กิ จ ก ร ร ม 
อ ย่างน้อย  
5 ประเภท 

มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้
ครบ 5 ประเภทตามรายละเอียดดังนี้ได้ 

1 . กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะ
บัณฑิต ที่พึ งประสงค์มีทั้ งหมด 11 
กิจกรรม 

2. กิจกรรมกีฬาหรือส่งเสริมสุขภาพ 
มีทั้งหมด 1 กิจกรรม 

3. กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือ
รักษาสิ่งแวดล้อมมีทั้งหมด 8 กิจกรรม 

4. กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมมีทั้งหมด 7 กิจกรรม 

5 .  กิจกรรมส่ ง เสริมศิลปะและ
วัฒนธรรมมีทั้งหมด 2 กิจกรรม  

บรรล ุ
ไม่บรรลุ 

2 มีการประเมิน
ความส าเร็จตาม
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์ 
ข อ ง ก า ร จั ด
กิจกรรม 

มี ก า ร
ด า เ นิ น
กิ จ ก ร ร ม
ตามแผนฯ 
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 

กิ จกรรมตามแผนมีทั้ งหมด 19 
กิจกรรม โดยมีกิจกรรมที่มีการประเมิน
ความส าเร็จของกิจกรรม ทั้งหมด 16 
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 84.21 ของ
จ านวนกิจกรรมตามแผนกิจกรรมที่มีไม่ได้
การด าเนินการและไม่มีการประเมิน
ความส าเร็จของกิจกรรม มีดังนี้ 

- กิจกรรมอบรมการประกันคุณภาพ
ส าหรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
2563 กิจกรรม ประกวดหอพักและ
กิจกรรมฝึกทบทวนนักศึกษาวิชาทหาร 
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอก
ใหม่เพิ่มขึ้นจ านวนมากในทุกพื้นที่ของ
ประเทศไทย อีกทั้งมหาวิทยาลัยได้มี
ประกาศเรื่องมาตรการป้องกันการแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
(COVID-19) เพื่ อเป็นการรักษาความ
ปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึง
ไม่ได้การด าเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าว 

 

บรรล ุ
ไม่บ 
รรล ุ

 

 
 
1.5 .5 -1 สรุปผลการด า เนินกิจกรรม/

โครงการพัฒนานักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2562 



 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

√ 6. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพ่ือพัฒนานักศึกษา 

กองพัฒนานักศึกษา ได้น าข้อเสนอแนะในการประเมินผลการ
จัดกิจกรรมพบปัญหาอุปสรรค มาช้ีแจงในที่ประชุมกองพัฒนา
นักศึกษาครั้งท่ี  5/2564 คือ  

กิจกรรมตามแผนมีทั้งหมด 19 กิจกรรม แต่สามารถจัด
กิจกรรมได้ 16 กิจกรรม ดังนั้น มี 3 กิจกรรมที่ไม่สามารถจัดได้ 
เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ดังนั้น ในการจัดท าแผนการจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2564 ให้
ผู้รับผิดชอบโครงการปรับกระบวนการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแนว
ปฏิบัติของมหาวิทยาลัย อนึ่ง ในแผนนั้น จ าเป็นต้องมีกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาให้ครบท้ัง 5 ประเภท  
 

 
 
1.5.6-1 รายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนการด าเนินการจัดกิจกรรม
นักศึกษา ตามกรอบมาตรฐาน
คุ ณ วุ ฒิ แ ห่ ง ช า ติ  5  ป ร ะ ก า ร 
ประจ าปีการศึกษา 2563 

1.5.6-2 รายงานการประชุมกองพัฒนา
นักศึกษา ครั้งท่ี  5/2564 

 
 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์ การบรรลุเป้าหมาย 

6 ข้อ 6 ข้อ 5 บรรลุเป้าหมาย 
 
  



 

 

ตัวบ่งชี้ที่  1.6  การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้ ผู้จัดเก็บข้อมลู 

อาจารย์ ดร.อดิสรณ์ ประทุมถิ่น 
ผู้อ านวยการสถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ 

นายอาณัติ จันแปงเงิน 
เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 

 

 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 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

√ 1. มีการก าหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการพัฒนา
นักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 

 

สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศได้จัดท าแผนและ
กลไกการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 ซึ่งเป็นแผนการด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ตามพระ
ราโชบายด้านการศึกษา ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 โดยมีการจัดท าประกาศ เรื่องการประกัน
มาตรฐานขั้นต่ าด้านภาษาไทยและภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา
แรกเข้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และการประกันมาตรฐาน
ขั้ นต่ า ด้ านภาษา ไทยและภาษาอั งกฤษส าหรับบั ณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  เพื่อใช้เป็นเกณฑ์มาตรฐาน
ความสามารถข้ันต่ าด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 

 ในการนี้ สถาบันภาษาฯ ได้ด าเนินการพัฒนาข้อสอบ
ภาษาอังกฤษมาตรฐาน CEFR  โดยแต่งตั้ งคณะกรรมการ
ด าเนินงาน เพื่อผลิตข้อสอบภาษาอังกฤษ มาตรฐาน CEFR                       
และน าข้อสอบไปใช้ส าหรับทดสอบวัดระดับความสามารถ
ทางด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา และยังได้ด าเนินการพัฒนา
หลักสูตรอบรมภาษาอังกฤษ มาตรฐาน CEFR เพื่อให้มีหลักสูตร

 
 
 

1.1 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-
2579) 

1 . 2  แ ผ น แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 

1.3 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องการประกัน
ม าต ร ฐ านขั้ น ต่ า ด้ า นภ าษา ไทยและ
ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษาแรกเข้า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

1.4 ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องประกาศการ
ประกันมาตรฐานขั้นต่ าด้านภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษส าหรับบัณฑิต มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 

1.5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตร
อบรมภาษาอังกฤษ มาตรฐาน CEFR 

1.6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาข้อสอบ
ภาษาอังกฤษ มาตรฐาน CEFR 



 

ม ี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

อบรมภาษาอังกฤษที่มีมาตรฐานสากล ส าหรับพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา ให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 

1.7 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์ข้อสอบ
ภาษาอังกฤษ มาตรฐาน CEFR 

√ 2. จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ จากการมีส่วน
ร่วมของคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

          สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ ได้ด าเนินโครงการ
ส่งเสริมสมรรถนะ และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษส าหรับ
นักศึกษา ในศตวรรษที่ 21 ประจ าปีการศึกษา 2563 เพื่อประชุม
ร่วมกับคณะ/ส านักวิชา/วิทยาลับฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
ในการสร้างระบบ และกลไกการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นโครงการตามแผนและ
กล ไกการพัฒนาทั กษะภาษาอั งกฤษส าหรั บนั กศึ กษา  
ประจ า ปี ก า รศึ กษา  2563  พร้ อมทั้ ง ไ ด้ จั ด ท า หนั ง สื อ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูล/ข่าวสารที่ เกี่ยวข้องกับการทดสอบ
สมรรถนะ ด้านภาษา การพัฒนาทักษะทางด้านภาษา และข้อมูล 
สถิติ ผลสอบของนักศึกษา ไปยังคณะ/ส านักวิชา/วิทยาลัยฯ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มีข้อมูลส าหรับการวางแผนการ
พัฒนานักศึกษาต่อไป 
 

 
 
 

2 . 1  แ ผ น แ ล ะ ก ล ไ ก ก า ร พั ฒ น า ทั ก ษ ะ
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2563 

2.2 โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการ
ใ ช้ภาษาอั งกฤษส าหรับนักศึ กษา  ใน
ศตวรรษที่ 21 ประจ าปีการศึกษา 2563 

2 . 3  ห นั ง สื อ แ จ้ ง เ วี ย น  แ ล ะ ห นั ง สื อ
ประชาสัมพันธ์ถึงทุกคณะ/วิทยาลัย/ส านัก
วิชา 

 

√ 3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการด าเนินการตาม
แผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
 

สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ ได้มีการจัดสรร
งบประมาณไว้ในโครงการ/กิจกรรม ที่เป็นการสนับสนุนการพัฒนา
ทักษะด้านภาษาอังกฤษให้แก่นักศึกษา และได้ด าเนินโครงการ/
กิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนและกลไกการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังนี้ 

 1) โครงการทดสอบภาษาอังกฤษ มาตรฐาน CEFR 
ส าหรับนักศึกษาแรกเข้า 

 2) โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้
ภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาในศตวรรษที่  21  ประจ าปี
การศึกษา 2563 

 3) กิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษด้วยสื่อการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ (จัดซื้อ
โปรแกรม EDO) 

 4) กิจกรรมพัฒนาคลังข้อสอบภาษาอังกฤษ มาตรฐาน 
CEFR 

 
 
 

3.1 โครงการทดสอบภาษาอังกฤษ มาตรฐาน 
CEFR ส าหรับนักศึกษาแรกเข้า 

3.2 โครงการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการ
ใ ช้ภาษาอั งกฤษส าหรับนักศึ กษา  ใน
ศตวรรษที่ 21  ประจ าปีการศึกษา 2563 

3.3 กิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ
ทางด้านภาษาอังกฤษด้วยสื่อการเรียน
ภาษาอังกฤษออนไลน์ 

     (จัดซื้อโปรแกรม EDO) 
3.4 กิจกรรมพัฒนาคลังข้อสอบภาษาอังกฤษ 

มาตรฐาน CEFR 
3.5 กิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ

ภาษาอังกฤษ ส าหรับนักศึกษา 
3.6 โครงการทดสอบภาษาอังกฤษ มาตรฐาน 

CEFR ก่อนส าเร็จการศึกษา 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

 5) กิจกรรมพัฒนาและเสริมสร้างทักษะภาษาอังกฤษ 
ส าหรับนักศึกษา 

 6) โครงการทดสอบภาษาอังกฤษ มาตรฐาน CEFR 
ก่อนส าเร็จการศึกษา 

 

√ 4.  มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และ
มีการน าผลจากการประเมินมาปรับปรุงในปีถัดไป 

 

          สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ ได้ด าเนินการ
สรุปผลและประเมินความส าเร็จของแผนและกลไกการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 
โดยใช้วัตถุประสงค์และตัวช้ีวัดของโครงการ/กิจกรรม เป็นตัว
วัดระดับความส าเร็จของ การด าเนินงาน และสามารถน าผล
จากการประเมินไปเป็นข้อมูลในการจัดท าแผนการพัฒนา               
ในปีต่อไป เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 
 

 
 
 
4.1 สรุปผลการประเมินความส าเร็จของแผน

และกลไกการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับนักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 

√ 5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล 
CEFR (B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่
เข้าสอบ 

 

 สถาบันภาษาและกิจการต่างประเทศ ได้จัดท ารายงาน
ผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา 
(EN-PET) ประจ าปีการศึกษา 2563 เพื่อรวบรวมข้อมูลและ
สรุปผลการทดสอบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาช้ัน
ปีสุดท้าย ซึ่งสัดส่วนของจ านวนนักศึกษาที่มีผลการทดสอบ
สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษในระดับ B1 ขึ้นไปคือ ร้อยละ 85.32 
 

 
 
 
 

5.1 รายงานผลการทดสอบสมรรถนะด้าน
ภาษาอังกฤษก่อนส าเร็จการศึกษา (EN-
PET) ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์ การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 บรรล ุ

 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้ ผู้จัดเก็บข้อมลู 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ศักดิ์  ศรีสม 

ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
นายชาติ คนอยู่ตระกูล 

รองผู้อ านวยการ งานบริการ การเรียนแบบดิจิทลั 
 

 กระบวนการ 
 

คะแนนที่ 1 คะแนนที่ 2 คะแนนที่ 3 คะแนนที่ 4 คะแนนที่ 5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4 ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5 ข้อ 
 

ม ี รายละเอียดผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
√ 1.มีการก าหนดนโยบาย และสร้างระบบและกลไกการพัฒนา

นักศึกษาด้านดิจิทัล 
 

1. ด้านนโยบายส่งเสริมสมรรถนะและทักษะทางด้านดิจิทัล 
1.1. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีการก าหนดนโยบายให้

นักศึกษาใหม่  แรกเข้าในระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา มี
ความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นการ
ประกันคุณภาพมาตรฐานข้อต่ าของนักศึกษาและบัณฑิตให้มี
ความรู้ความเช่ียวชาญและทักษะปฏิบัติงาน ในศตวรรษที่ 
21 (เอกสาร 1.7.1) 

2. ระบบและกลไกส่งเสริมสมรรถนะและทักษะทางด้านดิจิทัล 
2.1. การทดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ทาง

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผู้ด าเนินการ
ก ากับ ดูแล  การทดสอบและประมวลผลคะแนนสอบ  
(เอกสาร 1.7.2) 

2.2. ก ากับกลไกส าหรับการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษา ด้วยการ
จัดฝึกอบรมโดยใช้หลักสูตรที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับมาตรฐาน
ทา งดิ จิ ทั ล  ก ล ไ ก ก า ร เ ที ยบ มา ต ร ฐ าน คุ ณภา พ ใบ
ประกาศนียบัตรหรือใบรับรอง ทางด้ านเทคโนโลยี
สารสนเทศ ผ่านการประเมินมาตรฐานจากคณะกรรมการ

 
 
 
1.7.1 - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย ที่ 166/2560 เรื่อง การ
ป ร ะ กั น ม า ต ร ฐ า น ขั้ น ต่ า ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับ
นักศึกษาแรกเข้ามหาวิทยาลัยราช
ภัฎเชียงราย  

- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ที่ 169/2560 เรื่อง การ
ป ร ะ กั น ม า ต ร ฐ า น ขั้ น ต่ า ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับ
บั ณ ฑิ ต ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ
เชียงราย 

1.7.2 ค าสั่ งมหาวิทยาลั ยราชภัฏ
เ ชี ย ง ร า ย  ที่  1717/2562 เ รื่ อ ง 
แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์และ
อนุมัติข้อสอบส าหรับการวัดทักษะ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า



 

 

มี รายละเอียดผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
วิพากษ์และอนุมัติข้อสอบทางด้านมาตรฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศ (เอกสาร 1.7.2 และ 1.7.3) 

   

และก่อนจบการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงราย 

1.7.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
วิพากษ์และอนุมัติข้อสอบส าหรับ
การวัดทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ ปีงบประมาณ 2563 

√ 2. จัดท าแผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล จากการมีส่วนร่วมของคณะ
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

1. ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดท า
แผนพัฒนานักศึกษาทางด้านดิจิทัล จากการประชุมในคณะกรรมการ
ภายในและคณะกรรมการประจ าหน่วยงานที่มีส่วนร่วมจากหน่วยงาน
จัดการศึกษาของมหาวิทยาลัย  (เอกสาร 1.7.4 - 1, 1.7.4 – 2, 1.7.4 – 
3, 1.7.4 – 4) 

1.1. มีการรายงานผลการด าเนินงานการสอบวัดทักษะ
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทุกรอบการประชุม (2 ครั้ง) แสดงจ านวน
ของนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบและยอดตกค้าง (เอกสาร 1.7.4 – 3, 
1.7.4 – 4) 

1.2. มีการจัดท าแผนพัฒนา ปรับปรุงข้อสอบทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ และแผนทางด้านการจัดฝึกอบรม (เอกสาร 
1.7.5) 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศไดส้่งบุคลากรส าหรบั
พัฒนาความรู้และข้อสอบ รวมถึงประกาศนียบัตร/ใบรับรอง ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ (เอกสาร 1.7.6) 
 

 
 
1 . 7 . 4 –  1 -  ร า ย ง า น ก า รประ ชุม

คณะกรรมการประจ าส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจ าปีงบประมาณ 2562 วันท่ี 8 
มีนาคม 2562 

1. 7. 4 –  2  -  ร า ย ง า น ก า รประ ชุม
คณะกรรมการประจ าส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจ าปีงบประมาณ 2562 วันที่ 
28 สิงหาคม 2562  

1.7.4 – 3 - รายงานสรุปยอดนักศึกษา
ส อ บ วั ด ผ ล ค ว า ม รู้ ท า ง ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า 
(BIT) และก่อนจบ (EIT) 

1.7.4 – 4 - รายงานสอบวัดผลความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรก
เข้า (BIT) และก่อนจบ (EIT) การ
อ บ ร ม ท า ง ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 

1.7.5 แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

1.7.6 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ที่ 6268/2562 เรื่อง ให้บุคลากร
ไปราชการ เพื่อเข้าร่วมการอบรม
เพิ่มความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทางด้านมาตรฐานการ
สอบวัดทักษะ 



 

ม ี รายละเอียดผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
√ 3. จัดสรรงบประมาณ และสิ่ งสนับสนุนการด า เนินการตาม

แผนพัฒนานักศึกษาด้านดิจิทัล 
 

 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีการจัดสรร

งบประมาณ และสนับสนุนการด าเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้าน
ดิจิทัล ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี ประกอบด้วย (เอกสาร 1.7.5) 

1. การสอบวัดมาตรฐานนักศึกษาแรกเข้าและก่อนจบ (เอกสาร 
1.7.4 – 3, 1.7.4 – 4) 

2. การฝึกอบรมส าหรับพัฒนาทักษะทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  (เอกสาร 1.7.8) 

3. การปรับปรุงพัฒนาข้อสอบมาตรฐาน (เอกสาร 1.7.7) 
การพัฒนาบุคคลากรส าหรับพัฒนาข้อสอบทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ (เอกสาร 1.7.6) 

 
 
 
1.7.4 – 3 - รายงานสรุปยอดนักศึกษา

ส อ บ วั ด ผ ล ค ว า ม รู้ ท า ง ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า 
(BIT) และก่อนจบ (EIT) 

1.7.4 – 4 – รายงานสอบวัดผลความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แรกเข้า (BIT) และก่อนจบ (EIT) 
การอบรมทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. 7. 5 แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.7.6 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ที่ 6268/2562 เรื่อง ให้บุคลากร
ไปราชการ เพื่อเข้าร่วมการอบรม
เพิ่มความรู้ทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศทางด้านมาตรฐานการ
สอบวัดทักษะ 

1.7.7 รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม
ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
วิเคราะห์และปรับปรุงข้อสอบ
ส าหรั บการวั ดทั กษะการ ใ ช้
เทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า
และก่อนจบ 

1.7.8 รายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม
อบ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร ค ว า ม รู้
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อน
จบการศึกษา วันที่ 1, 7-8 มีนาคม 
2563 

 
 
 
 



 

 

มี รายละเอียดผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
√ 4. มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการ

น าผลจากการประเมินมาปรับปรุงในปีถัดไป 
 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีกลไกการประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติงานตาม (เอกสาร 1.7.4 – 
1, 1.7.4 – 2, 1.7.4 – 3, 1.7.4 – 4, 1.7.5 ) 

1. ตัวช้ีวัดตามแผนการด าเนินงาน 
2. ผลสัมฤทธ์ิของการด าเนินงาน 

ซึ่งได้ทางฝ่ายอบรม ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น า
ผลสัมฤทธ์ิ (จ านวนผลรวมการเข้าสอบ จ านวนผู้ผ่านการสอบ จ านวนผู้
ผ่านการอบรม) รายงานต่อคณะกรรมบริหารส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อรับข้อเสนอแนะส าหรับปรับปรุงแนวทางการ
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งปรับปรุงข้อสอบให้มีมาตรฐานเป็น
ปัจจุบัน รวมถึงปรับเกณฑ์การเทียบเคียงใบประกาศนียบัตรและ
ใบรับรองทางด้านความรู้พื้นฐานทางมาตรฐานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศกับการสอบวัดทักษะมาตรฐานทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้จากการปรับปรุงได้รับประเมินส่งผล
ให้นักศึกษามีทักษะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
ในปีการศึกษา  61, 62 และ 63 

 
 

ปีการศึกษา 61 62 63 
จ านนวนนักศกึษา 3342 3279 2661 

 
 

 
 
 
1 . 7 . 4 –  1 -  ร า ย ง า น ก า รประ ชุม

คณะกรรมการประจ าส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจ าปีงบประมาณ 2562 วันที่ 
8 มีนาคม 2562 

1. 7. 4 –  2  -  ร า ย ง า น ก า รประ ชุม
คณะกรรมการประจ าส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจ าปีงบประมาณ 2562 วันที่ 
28 สิงหาคม 2562  

1.7.4 – 3 - รายงานสรุปยอดนักศึกษา
ส อ บ วั ด ผ ล ค ว า ม รู้ ท า ง ด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า 
(BIT) และก่อนจบ (EIT) 

1.7.4 – 4 - รายงานสอบวัดผลความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
แรกเข้า (BIT) และก่อนจบ (EIT) 
การอบรมทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1. 7. 5 แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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การทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า (BIT)

สอบผ่าน ไม่ผ่าน



 

ม ี รายละเอียดผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 

 
 

ปีการศึกษา 61 62 63 

จ านวนนักศึกษา 3475 3076 2263 

 
ในส่วนของการสอบก่อนจบการศึกษา EIT พบว่านักศึกษาที่

สอบมีจ านวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 2,263 คน สอบผ่าน 1,683 (รวม
สอบซ่อม) คิดเป็นร้อยละ 78 ในช้ันปีสุดท้ายเนื่องจากการสอบมีการ
เลื่อนออกไปเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 
 

√ 5.  มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือ
เทียบเท่า หรือตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ 
 

ตามที่ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมีประชุม
คณะกรรมการบริหารเพื่อรายงานผลการด าเนินงานทุกฝ่าย โดยฝ่ายจัด
สอบและอบรมได้รายงานจ านวนนักศึกษาที่เข้าสอบวัดทักษะแรกเข้า 
ทั้งนี้ผลการสอบการสอบดังนี้  

 
 

น.ศ.รหัส 61 (ปกต)ิ ลงทะเบียน เข้าสอบ ไม่เข้าสอบ ผ่าน 

และ 62 (เทียบโอน) 2661 2117 544 2117 

 
 

 
 
 
 
1.7.3 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

วิพากษ์และอนุมัติข้อสอบส าหรับ
การวัดทักษะการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศฯ ปีงบประมาณ 2563 

1 . 7 . 4 –  1 -  ร า ย ง า น ก า รประ ชุม
คณะกรรมการประจ าส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจ าปีงบประมาณ 2562 วันท่ี 8 
มีนาคม 2562 

1. 7. 4 –  2  -  ร า ย ง า น ก า รประ ชุม
คณะกรรมการประจ าส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประจ าปีงบประมาณ 2562 วันที่ 
28 สิงหาคม 2562  

1.7.4 – 3 - รายงานสรุปยอดนักศึกษา
ส อ บ วั ด ผ ล ค ว า ม รู้ ท า ง ด้ า น
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การทดสอบความรู้ดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบ (EIT)

สอบผ่าน ไม่ผ่าน
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การทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า (BIT) ปี 63



 

 

มี รายละเอียดผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
 
สอบซ่อม  (BIT : Basic IT Test) ประจ าปีงบประมาณ 2563 จ านวน 8 ครั้ง 

คร้ังท่ี วันท่ีทดสอบ ลงทะเบียน เข้าสอบ ไม่เข้าสอบ ผ่าน 

1/63 13 ก.ค. 63 29 29 0 29 

2/63 20 ส.ค. 63 40 40 0 40 

3/63 21 ต.ค. 63 52 49 3 49 

4/63 18 พ.ย. 63 22 21 1 21 

5/63 18 ธ.ค. 63 5 5 0 5 

6/63 19 ก.พ. 64 29 29 0 29 

7/63 23 เม.ย. 64 0  0   0 0 

8/63 06 พ.ค. 64 93 93 0 93 

รวม 270 266 4 266 

 
จากแผนภูมิภาพและตารางการสอบซ่อม BIT พบว่านักศึกษาที่

สอบแรกเข้ามีจ านวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 2,661 คน สอบผ่าน 2,117 
(รวมสอบซ่อม) คิดเป็นร้อยละ 80  
    

 
 

น.ศ.รหัส 61(ปกติ) ลงทะเบยีน สอบผ่าน ไม่ผ่าน 

และ62(เทียบโอน) 2,263 1,779 484 

 
 
 
 
 
 
 
 

เทคโนโลยีสารสนเทศแรกเข้า 
(BIT) และก่อนจบ (EIT) 

1.7.4 – 4 - รายงานสอบวัดผลความรู้
ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแรก
เข้า (BIT) และก่อนจบ (EIT) การ
อ บ ร ม ท า ง ด้ า น เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศ 
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การทดสอบความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบ (EIT)
ปีการศึกษา 63



 

ม ี รายละเอียดผลการด าเนินงาน หลักฐานอ้างอิง 
สอบซ่อม  (EIT : Exit Exam IT Test) ประจ าปีงบประมาณ 

2563 จ านวน 10 ครั้ง 

  
จากแผนภูมิภาพและตารางการสอบซ่อม EIT พบว่านักศึกษาที่

สอบก่อนจบการศึกษามีจ านวนผู้ลงทะเบียนทั้งหมด 2,263 คน สอบ
ผ่าน 1,779 (รวมสอบซ่อม) คิดเป็นร้อยละ 79 (เอกสาร 1.7.4 – 1, 
1.7.4 – 2, 1.7.4 – 3, 1.7.4 – 4, 1.7.5 ) 

ทั้งนี้ มาตรฐานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศก่อนจบการศึกษา 
( EIT :  Exit Exam Information Technology)  ส า ม า ร ถ ใ ช้ ใ บ
ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองของ IC3 เทียบได้ ตามมติการประชุม
คณะกรรมวิพากษ์และอนุมัติข้อสอบ  (เอกสาร 1.7.3 ) 
 
 

ครั้งที่ วันที่
ทดสอบ 

ลง 
ทะเบียน 

เข้า
สอบ 

ไม่ 
เข้าสอบ 

ผ่าน ไม่
ผ่าน 

1/63 14 ก.ค. 63 109 103 6 97 6 

2/63 21 ส.ค 63 164 157 7 144 13 

3/63 28-30 ต.ค. 
63 

527 515 12 469 46 

4/63 25-26 พ.ย. 
63 

170 163 7 136 27 

5/63 23 ธ.ค. 63 168 165 3 155 10 

6/63 25 ก.พ. 64 202 188 14 172 16 

7/63 31 มี.ค. 64 170 164 6 156 8 

8/63 30 เม.ย. 64 0 0  0 0 0  

9/63 07 พ.ค. 64 82 81 1 81 0 

10/63 24-28 พ.ค. 
64 

47 43 4 43 0 

รวม 1,639 1,579 60 1,453 126 

 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์ การบรรลุเป้าหมาย 

5 ข้อ 5 ข้อ 5 บรรลเุป้าหมาย 
 



 

 

ตัวบ่งชี้ที่ 1.8 หลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้ ผู้จัดเก็บข้อมลู 
นางนิตยา  ยืนยง 

ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
1) นางสาวญานิชา  จรุงจิตต ์
2) นางสาวชาริสา เบก่ากู่ 

 
 ผลลัพธ์ 

 

คะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน เท่ากับ ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วม
ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมของทุกคณะ 

 

คะแนนท่ีได้ = 
 ผลรวมคะแนนประเมินในระดับคณะ** 

 
 จ านวนคณะทั้งหมดในมหาวิทยาลยั 

 

 
ผลการด าเนินงาน    
 

ชื่อหลักสูตร ฃื่อนวัตกรรม 

1. คณะครุศาสตร์ 
1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคม

ศึกษา 
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเยาวชนใน  
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย  

2 )  หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบัณ ฑิ ต  ส าข าวิ ช า
ภาษาอังกฤษ 

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและทักษะการเรียนรู้แบบน าตนเอง                    
ของนักศึกษาครู สาขาภาษาอังกฤษ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย โดยใช้การเรียนแบบออนไลน์และการจัดการเรียนรู้ ด้ วย                    
การสะท้อนคิด 

3) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
ปฐมวัย 

โปรแกรมการให้ค าปรึ กษา เชิ งจิ ตวิ ทยารายบุคคลแบบออนไล น์                        
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายท่ีมีต่อการปรับตัวทางสังคม
ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 

4) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา การพัฒนาชุดท าความสะอาดลดกลิ่นอับในนวมมวยไทย  
5) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความโดยใช้วรรณกรรมท้องถิ่น

อ าเภอพาน ส าหรับนักเรียนในเขตพื้นท่ีอ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย                  
6) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอน

ภาษาจีน 
การพัฒนาทักษะการอ่านจับใจความภาษาจีน โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบร่วมมือ STAD (Student Tearms-Achievement Division) 
ของนักศึกษาโปรแกรมวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย  

7 )  หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบัณ ฑิ ต  ส าข าวิ ช า
คณิตศาสตร์ 

การพัฒนาหลักสูตรภัยพิบัติแผ่นดินไหวส าหรับเยาวชนและประชาชนจังหวัด
เชียงราย  



 

ชื่อหลักสูตร ฃื่อนวัตกรรม 
8 )  หลั ก สู ต รครุ ศ าสตรบัณ ฑิ ต  ส าข าวิ ช า

วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
การพัฒนาระบบการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดินอย่างง่ายด้วยระบบพลังงาน
แสงอาทิตย์  

9) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ต้นแบบการผลิตสารเคลือบผิวอินทรีย์จากนาโนไคโตซานกักเก็บสารสกัดใบ
หม่อนส าหรับยืดอายุการเก็บ รักษาคุณค่าสารอาหาร และดูดซับสารเคมี
ตกค้างของสตรอว์เบอร์รี่  

10) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ก า ร เ พ า ะ เ ห็ ด ท่ี มี มู ล ค่ า ท า ง เ ศ ร ษฐ กิ จ โ ด ย ใ ช้ แ ท่ ง เ ชื้ อ เ ห็ ด จ า ก                           
ต้นข้าวโพด   

11) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ โครงการยักษ์ขาว วัดฝุ่น (https://yakkaw.com)  
12) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม

ศาสตร์ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมรายได้         
ให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตร ต าบลเวียงเหนือ อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 

13)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ ต  สาขาวิ ช า
อุตสาหกรรมศิลป์ 

รายวิชา INA3101 การสร้างผลิตภัณฑ์จากไม้  

14)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ ต  สาขาวิ ช า
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

การพัฒนาชุดการสอน “นวัตกรรมโรงเรียนปลอดภัย” โดยใช้การจัดการ
เรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานร่วมด้วยอุปกรณ์ระบบสมองกลฝังตัว                          
ในหลักสูตรความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน ส าหรับนักเรียนระดับ                   
ชั้นประถมศึกษาศึกษาปีท่ี 4-6 ในจังหวัดเชียงราย  

15)  หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิ ต  สาขาวิ ช า
การศึกษาพิเศษ 

การสร้างและพัฒนาสื่อการสอนกล่องช่วยเหลือ (Help box) เพื่อพัฒนา
ทักษะด้านภาษาและการสื่อสารส าหรับนักเรียนออทิสติกโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  

16) หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู การใช้ Google Classroom เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในรายวิชา    การ
บริหารจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย  

17) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา                  
การบริหารการศึกษา 

การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของศูนย์การเรียนรู้เชียงแสน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย  

18) หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา                    
การบริหารการศึกษา 

การพัฒนา ทักษะศตวรรษ ท่ี  21  โดยผ่ านการจัดการ เรี ยนรู้ ท่ี ยึ ด                       
การสืบเสาะหาความรู้  

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 

การจัดท าฐานข้อมูลและการแปรรูปเพิ่มมูลค่าของโกโก้ เพื่อพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดเชียงราย 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
ชีววิทยา 

การพัฒนากระบวนการผลิตชาใบไผ่ซางคุณภาพสูง 

3) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 

การจัดท าฐานข้อมูลและการแปรรูปเพิ่มมูลค่าของโกโก้ เพื่อพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของจังหวัดเชียงราย 

3. คณะวิทยาการจัดการ 
1) หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาบริหารธุรกิจ โครงการธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ร่วมเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมยุวพัฒน์รักษ์ถ่ิน 

- กิจกรรมการสร้างช่องทางการจัดจ าหน่ายและบรรจุภัณฑ์
ต้นแบบ เครื่องเขินให้กับวัดเชียงยืน อ.เมือง  จ.เชียงราย 



 

 

ชื่อหลักสูตร ฃื่อนวัตกรรม 

- วิจัยการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชนเครื่องเขินวัดเชียงยืน 
ชุมชนสันโค้งหลวง เทศบาลนครเชียงราย 

2) หลักสูตรนิเทศศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ โครงการ ธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ร่วม
เสริมสร้างและ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมยุวพัฒน์รักษ์ถ่ิน 

- กิจกรรม การสร้างช่องทางการตลาดออนไลน์ คู่มือการสร้าง  
Story และสื่อประชาสัมพันธ์ ให้กับ ผลิตภัณฑ์ชุมชน อ.แม่ใจ จ.พะเยา 

3) หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาการจัดการโลจิ
สติกส์ 

โครงการ ธนาคารออมสินกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ร่วม
เสริมสร้างและ พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นกิจกรรมยุวพัฒน์รักษ์ถ่ิน 

- กิจกรรมการสร้างช่องทางการจัดจ าหน่ายให้กับผลิตภัณฑ์
ชุมชน  อ.เวียงชัย จ.เชียงราย และ อ.เชียงค า จ.พะเยา 

4) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต การลงพื้นที่เพ่ือหาข้อมูลในการจัดท าวิทยานิพนธ์และการศึกษา 
อิสระในหัวข้อต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน และน าเสนอใน 
ที่ประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ  อาทิ 

1) การประชุมวิชาการ วิทยาการจัดการวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 10  
และนานาชาติ ครั้งท่ี 3 ภายใต้หัวข้อ “การจัดการนวัตกรรมสูก่าร

ยกระดับเศรษฐกิจฐานราก” 
2) การประชุมวิชาการ ระดับชาติ  ครั้งที่ 4 ส านักวิชาบัญชี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
3) การประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยร าไพพรรณี ครั้งท่ี 14 

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
1 )  วิ ศ วกรรมศาสตรบัณฑิต  ส าขาวิ ชา

วิศวกรรมพลังงาน 
1. วันท่ี 22 ก.ค. 64 ผศ.ดร.จรัญ คนแรง ได้น าอาจารย์และ

นักศึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีการอบแห้งดอกเก๊กฮวย

อินทรีย์สู่ชุมชนกลุ่มแปรรูปเก๊กฮวยศูนย์เรยีนรู้โรงเรยีนสามัคคีพัฒนา 

ด้วยตู้อบแห้งไฮบรดิระหว่างพลังงานไฟฟ้าและแกส๊หุงตม้ 

2. วันที่ 9 เม.ษ. 64 ดร.อัญชณา อุประกูล และ อาจารย์นงนุช 

ศรีเล็กได้น าอาจารย์และนักศึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งมอบชุด

ต้นแบบเตาคาร์บอไนซ์ชีวมวลแบบประสิทธิภาพสูง ภายใต้โครงการ

ส่งเสริมการใช้นวัตกรรมพลังงานชีวมวลส าหรับการจัดการวัสดุเหลือทิ้ง

ทางการเกษตร 

2) สถาปัตยกรรมบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรม
การออกแบบ 

วันที่ 5 เมษายน 2564 ผศ.ดร. ศศิชา สุขกาย ได้น าอาจารย์และ
นักศึกษาถ่ายทอดองค์ความรู้ โครงการูปแบบการพัฒนาภูมิทัศน์
วัฒนธรรม ย่านเมืองเก่าเชียงราย 

3 )  วิ ศ วกรรมศาสตรบัณฑิต  ส าขาวิ ชา
วิศวกรรมโลจิสติกส์ 

วันที่ 20-21 กุมภาพันธ์ 2564 อาจารย์สุภาพร ค าเตจา ได้น าอาจารย์
และนักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ 
เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการกระจายสินค้าเกษตรจากพื้นที่
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ต าบลแม่สลองนอก อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย สู่ตลาดสินค้า
เกษตรในเขตภาคเหนือตอนบน  

5. คณะมนุษยศาสตร์ 
1) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

ภาษาจีน 
1. สื่ออินโฟกราฟิกแบบภาพน่ิงในการยกระดับการให้บริการเพื่อ 

ส่งเสริมสุขภาพส าหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ น้ าพุร้อนโป่งพระ 
บาท จังหวัดเชียงราย 

2. แบบเรียนภาษาจีนระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
2) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ภาษาและวัฒนธรรมไทย 
1. แอปพลิเคชัน “Ban Du Tourist Attractions” น าเสนอประวตัิ

และสถานท่ีท่องเที่ยวต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
2 . เ ว็ บ ไ ซ ต์  แ ล ะ  QR Code ประชาสัมพันธ์ “ศูนย์การ

เรียนรู้แพทย์แผนไทย โฮงฮอมผญ๋า โฮงยาหมอเมืองล้านนา จังหวัด
เชียงราย” 

3. ป้ายข้อมูลประชาสัมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้แพทย์แผนไทย  
โฮงฮอมผญ๋า โฮงยาหมอเมืองล้านนา จังหวัดเชียงราย”" 

4. แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ศูนย์การ เรียนรู้แพทย์แผนไทย โฮง
ฮอมผญ๋าโฮงยาหมอเมืองล้านนา จงหวดั เชียงราย 

3) หลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิต สาขาวิชา 
ภาษาไทย 

1.  แอปพลิ เค ชัน “Ban Du Tourist Attractions” น า เสนอ
ประวัติและ สถานท่ีท่องเที่ยวต าบลบ้านดู่ อ าเภอ เมือง จังหวัดเชียงราย 
จากกิจกรรม พัฒนาความเป็นเลิศของบัณฑิตให้มี ทักษะศตวรรษที่ 21" 

2. นวัตกรรมสื่อการสอนจากเรื่อง เล่าและนิทานประจ าถิ่น 
ส าหรับ นักเรียนช้ันประถมศึกษาของหมู่ บ้านเมืองชุม อ.เวียงชัยและ
หมู่บ้าน แม่อ้อนอก    อ.พาน จ. เชียงราย" 

4) หลักสูตรศิ ล ป ศ า ส ต ร บณัฑิต 
สาขาวิชา ภาษาอังกฤษ 

 

1. แอปพลิเคชัน“Ban Du Tourist Attractions” น าเสนอประวตัิ
และสถานที่ท่องเที่ยวต าบลบ้านดู่ อ าเภอ เมือง จังหวัดเชียงราย จาก
กิจกรรม พัฒนาความเป็นเลิศของบัณฑิตให้มีทักษะศตวรรษท่ี 21 

2. สื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษาช้ันปีท่ี 3 
5) หลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิต สาขาวิชา 

ภาษาอังกฤษ ศึกษา (หลักสูตร นานาชาติ) 
 

1. คู่มือการใช้สื่อการสอนเสริมทักษะภาษาอังกฤษ 
2. นวัตกรรมสื่อรายการ CRRU broadcasts ภาษาอังกฤษกับ

การประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวชุมชน ในจังหวัดเชียงราย 
6) หลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิต สาขาวิชา 

ภาษาจีนเพื่อ การค้าระหว่าง ประเทศ 

 

1. คู่มือการใช้ภาษาจีนเพื่อธุรกิจการบินค้า 
2.  แอปพลิ เค ชัน “Ban Du Tourist Attractions” น า เสนอ

ประวัติและ สถานท่ีท่องเที่ยวต าบลบ้านดู่ อ าเภอ เมือง จังหวัดเชียงราย 
จากกิจกรรม พัฒนาความเป็นเลิศของบัณฑิตให้มีทักษะศตวรรษท่ี 21 

7)  หลักสู ตรศิลปกรรม ศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชา ศิลปกรรม ศาสตร์ 
 

1. ประติมากรรมตกแต่งขนาดเล็กเทคนิค เซรามิค 
2. นวัตกรรมคู่มือภาษาอังกฤษบ้านศิ ล ปิ น เ ชี ย ง ร า ย  
“ บ้ าน ศิ ล ปิ น เชียงราย (Chiang Rai Artist house catalog)” 



 

 

ชื่อหลักสูตร ฃื่อนวัตกรรม 

8) หลักสูตรศิลปศาสตร บัณฑิต สาขาวิชา
ภาษา เอเชียตะวันออก 

1. แอปพลิเคชัน“Ban Du Tourist Attractions” น าเสนอประวัติและ 
สถานที่ท่องเที่ยวต าบลบ้านดู่ อ าเภอ เมือง จังหวัดเชียงราย จาก
กิจกรรม พัฒนาความเป็นเลิศของบัณฑิตให้มี ทักษะศตวรรษที่ 21 

9 )  หลั กสู ต รศิ ลปศาสตร  มหาบัณฑิ ต 
สาขาวิชาการ สอนภาษาจีน 

โมบายแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้เครื่องหมายวรรคตอนภาษาจีน 
ส าหรับผู้เรียนชาวไทย 

10 )  หลั กสู ต รศิ ลปศาสตร  มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 

แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความส าคัญ โดยใช้วิธีการสอนแผนผัง 
ความคิดส าหรับนักเรียนช้ัน ประถมศึกษาปีท่ี 6 

6. วิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบ้านฯ 
1)  หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต 

สาขาวิชาการแพทย์ แผนไทย 
การพัฒนาเครื่องดื่มเป็นยา “นมถั่วเหลืองกระชาย” 

2) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการแพทย์ แผนไทย 

โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบคลินิกจิตเวชชุมชน 

3) หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย 

1. การวิจัยและติดตามผลการดาเนินงานคลับย้อนวัยวิถีไท 
2. การศึกษาติดตามผลการบริหารเลือดลมด้วยการรา 5 พญา (อู่ฉินซี่) 

7.ส านักวิชาสังคมศาสตร์ 

1) สาขาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ โครงการประกวดออกเอกลักษณ์เครื่องแต่งกายบุคลากรมหาวิทยาลัย
นเรศวร ด้วยผ้าถิ่นพิษณุโลก NU Outfit Design Competition 2021 
“ดีไซน์ผ้าไทย สวมใส่สบายได้ทุกวัน” โดยบูรณาการกับรายวิชา  
AHE2302 หลักการออกแบบและการตัดเย็บ บูรณาการกับการวิจัยการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอเชิงสร้างสรรค์จากอัตลักษณ์
ชุมชนปกาเกอะญอ (กระเหรี่ยง) ต าบลโชคชัย อ าเภอดอยหลวง จังหวัด
เชียงราย บูรณาการกับการบริการวิชาการอาจารย์และบุคลากรน า
นักศึกษา เข้าร่วมเป็นวิทยากร และจัดนิทรรศการการออกแบบเสื้อผ้า
หัวข้อ การออกแบบผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมผ้าทอ กลุ่มชาติภัณฑ์ลุ่มน้ าโขง 

2) สาขาจิตวิทยาสังคม โครงการยุวชนอาสาสร้างสุข เติมพลังสู่สังคมแห่งการเรยีนรู้ชุมชนต าบล
เวียงเหนือ อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยบูรณาการกับรายวิชา 
SOT 3330 การสัมภาษณ์เชิงจิตวิทยาการให้ค าปรึกษา ซึ่งผลการจัด
โครงการได้มาซึ่งห้องให้ค าปรึกษา 3 รูปแบบในชุมชน 

3) สาขาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ โครงการส ารวจและจัดท าฐานข้อมูลสมุนไพร อ าเภอดอยหลวง จังหวัด
เชียงราย โดยบูรณาการกับรายวิชาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์  
รายวิชาชีวภูมิศาสตร์ รายวิชาภูมิศาสตร์กายภาพ รายวิชาเทคนิค
ภาคสนาม ซึ่งผลการจัดกิจกรรมได้มาซึ่งข้อมูลสมุนไพรในพื้นที่
เป้าหมายซึ่งได้จากการส ารวจแบบมีส่วนร่วมกับชุมชน 

4) สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา การจัดท าหลักสูตรการเรียนการสอนบูรณาการร่วมกับการท างาน 
( Cooperative and Work Integrated Education: CWIE) เ ป็ น
กระบวนการเรียนการสอนและการบูรณาการร่วมกับการท างานนั้น 
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เป็นกลไกหนึ่งที่สาขาสังคมวิทยาและมานุษยาวิทยาได้ใช้ในการเรียน
การสอน โดยท างานร่วมกับสถานประกอบการ องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับรายวิชาและด าเนินการร่วมกันอย่างเป็นระบบ ซึ่งรายวิชาภูมิศาสตร์
และสิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม สังคมวัฒนธรรมภาคเหนือของประเทศ
ไทย และ ภูมิปัญญาเบื้องต้น ให้นักศึกษาได้ศึกษาทฤษฎีจากห้องเรียน
และน าความรู้ไปทดลองปฏิบัติงานจริงในพื้นที่จริง (Work-based 
Learning) ที่ท าให้นักศึกษามีสมรรถนะ ความรู้ (Knowledge) ทักษะ 
(Skills) และคุณลักษณะ (Attributes)ตามคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ของตลาดแรงงานและการเรียนการสอนมุ่งเน้นการสร้าง
สมรรถนะให้บัณฑิตให้มีความพร้อมต่อการท างานในอนาคต 

5) สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของส านักงานศึกษาธิการจังหวัด 
เชียงราย 

8. ส านักวิชาบัญชี 
1) บัญชีบัณฑิต - ต้นทุน ก าไร และปัญหาในการทอผ้าล้านนาเชียงแสนของ

กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสบค า ต าบลเวียง อ าเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย 

- การศึกษาและพัฒนาการออกแบบลวดลายของผ้าปักลาย
ประยุกต์ ในอ าเภอแม่จัน อ าเภอเมือง และอ าเภอแม่สรวย จังหวัด
เชียงราย 

2) บัญชีมหาบัณฑิต - ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารความเสี่ยงภายในสมัยใหม่
กับคุณภาพการสอบบัญชีกรมตรวจสหกรณ์ในประเทศไทย 

- ความสัมพันธ์ระหว่างการควบคุมภายในกับประสิทธิภาพการ
ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชัของวิทยาลัยในสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา 

9. ส านักวิชาการท่องเท่ียว 
1) ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ชุมชนบ้านสาง น าเสนอในรูปแบบคลปิ

วีดีโอ และน าเสนอผ่านหน้าเวปเพจของชุมชนบ้านสาง อ าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา เป็นความร่วมมือของชุมชนบ้านสาง เทศบาลต าบลบ้าน
สางและส านักวิชาการท่องเที่ยว 

2) ศิลปศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการโรงแรม ผลิตภัณฑ์จากดอกค าฝอย บ้านหนองอ้อ จากการประกวดโครงการกรุง
ศรีอุดมศึกษาอาสาพัฒนา 2563 เต็มใจใช้ความรู้ แบ่งปันสู่สังคม 
ภายใต้หัวข้อ รวมพลังจิตอาสาเปลี่ยนแปลงสังคมและพัฒนาวิถีชีวิต
รูปแบบใหม่ (New Normal) อย่างยั่งยืน จัดโดยมูลนิธิกรุงศรี ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จ ากัด มหาชน ที่นักศึกษาโปรแกรมวิชาการโรงแรมได้
จัดท า “โครงการจิตอาสาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากดอกค าฝอย” 
และได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ 
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10. ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
1) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
“การพัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์ม ส าหรับการควบคุมการให้น้ าผักสวน
ครัว ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย” ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

“การพัฒนาระบบสมาร์ทฟาร์ม ส าหรับการควบคุมการให้น้ าผักสวน
ครัว ต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย” ร่วมกับองค์การ
บริหารส่วนต าบลแม่กรณ์ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

3) หลักสู ตรวิ ศวกรรมศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ 

จัดท าเว็บแอปพลิเคช่ันส าหรับการให้บริการสาธารณะด้านต่าง ๆ ของ
เทศบาลต าบลเวียงเทิง ให้แก่เทศบาลต าบลเวียงเทิง อ าเภอเทิง จังหวัด
เชียงราย รับผิดชอบในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคช่ันส าหรับการ
ให้บริการสาธารณะต่าง ๆ 

4) หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

จัดท าเว็บแอปพลิเคช่ันส าหรับการให้บริการสาธารณะด้านตา่ง ๆ ของ

เทศบาลต าบลเวยีงเทิง ให้แก่เทศบาลต าบลเวียงเทิง อ าเภอเทิง จังหวัด

เชียงราย รับผิดชอบในการพัฒนาแอปพลิเคชั่นเวียงเทิงสู้ COVID 19 

5) หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
กราฟิกดีไซน ์

จัดท าเว็บแอปพลิเคช่ันส าหรับการให้บริการสาธารณะด้านตา่ง ๆ ของ

เทศบาลต าบลเวยีงเทิง ให้แก่เทศบาลต าบลเวียงเทิง อ าเภอเทิง จังหวัด

เชียงราย รับผิดชอบในการออกแบบหน้าจอ (User Interface) ให้มี

ความสวยงามและน่าใช้ 

11. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
1) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์ 
นวัตกรรม elastic exercise 

2) วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนา
มัยและความปลอดภัย 

นวัตกรรม QR Code ส าหรับถังดับเพลิง 

12. ส านักวิชาบริหารรัฐกิจ 
1) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐ

ประศาสนศาสตร์ 
เครื่องมือรวบรวมข้อมูลหมู่บ้าน 

2) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
การปกครองท้องถิ่น 

แผนที่ชุมชนและแผนที่ปฏิบัติการ 

13. ส านักวิชานิติศาสตร์ 
นิติศาสตรบัณฑิต 1) สมุดภาพอินโฟกราฟิกชุดความรู้กฎหมายครอบครัวและมรดก 

2) คลิปจ าลองสถานการณ์ความรู้กฎหมายการท าแท้งตามประมวล 
กฎหมายอาญา มาตรา 301 

3) การ์ดเกมส์ การเรียนรู้กระบวนการความรับผิดทางอาญ 
 
 



 

สรุปคะแนน 
 

ชื่อหน่วยงาน ร้อยละ คะแนนตัวบ่งชี ้1.8 

1. คณะครศุาสตร ์
18 

X 100 100.00 5.00 
18 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3 

X 100 60 3.00 
5 

3. คณะวิทยาการจัดการ 
4 

X 100 57.14 2.86 
7 

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
3 

X 100 75 3.75 
4 

5. คณะมนุษยศาสตร ์
10 

X 100 90.91 4.55 
11 

6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ 
3 

X 100 100 5.00 
3 

7. ส านักวิชาสังคมศาสตร ์
4 

X 100 66.67 3.33 
6 

8. ส านักวิชาบัญช ี
1 

X 100 50.00 2.50 
2 

9. ส านักวิชาการท่องเที่ยว 
2 

X 100 100 5.00 
2 

10. ส านักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 
5 

X 100 100 5.00 
5 

11. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
2 

X 100 100 5.00 
2 

12. ส านักวิชาบริหารรัฐกจิ 
2 

X 100 100 5.00 
2 

13. ส านักวิชานิติศาสตร ์
1 

X 100 100 5.00 
1 

รวมทั้งหมด 54.99 

 
การประเมินตนเอง  
 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนอิงเกณฑ ์
การบรรลุ
เป้าหมาย 

ตัวตั้ง 
ตัวหาร  

ผลลัพธ ์

คะแนนเฉลีย่ 5.00 
54.99 

4.23 4.23 ไม่บรรลเุป้าหมาย 
13 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อหลักฐานอ้างอิง 
1.8-1 สรุปคะแนนประเมินในตัวบ่งช้ีที่ 1.8 ระดับคณะ 



 

 

  



 

องค์ประกอบท่ี  2  การวิจัย 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่  2.1  ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้ ผู้จัดเก็บข้อมลู 
ดร.ปรมินทร์  อริเดช 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
1) อาจารย์ ดร.ยุทธศลิป์  ชูมณ ี
2) นางอัจฉรา  สินไชยกุล 
3) นางสาวอุทยาน  ทองดี 
4) นายเดชชนะ  ศรีรัตนลิ้ม 
5) นายเจนณรงค์  ยศมูล 
6) นางสาวรวิวรรณ  ดวงจันทร ์

 

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 

 

ผลการด าเนินงาน   
 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

√ 1. มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 
สถาบันวิจัยและพัฒนา ใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

จัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ทั้งจากแหล่งทุนภายใน และ
ภายนอก โดยที่แหล่งทุนภายนอก สถาบันวิจัยฯ ด าเนินการโดยใช้
ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (NRIIS)  (เอกสาร 
2.1.1-1) มาใช้ในการบริหารจัดการงบประมาณจากระบบ ววน. โดย
ให้นักวิจัยด าเนินการเข้าระบบเพื่อส่งข้อเสนอโครงการและเมื่อได้รับ
การสนับสนุนทุนแล้ว จะใช้ระบบ NRIIS ในการก ากับติดตามและ
รายงานผลการด าเนินงานของโครงการวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนการท า
วิจัยจาก สกสว. นอกจากนั้นมีการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัย 
DRMS ที่เป็นการบริหารจัดการเงินทุน จากกองทุนสนับสนุนงานวิจัย
เพื่อการพัฒนาของมหาวิทยาลัยฯ ซึ่ งถือเป็นแหล่งทุนภายใน
หน่วยงาน โดยให้นักวิจัยเข้าระบบ DRMS เพื่อส่งข้อเสนอขอรับทุน

 
 
 
 
 
 
2.1.1-1 ระบบข้อมูลสารสนเทศวิจัยและ

นวั ต ก ร รมแห่ ง ช าติ .  National 
Research and Innovation 
Information System ( NRIIS) . 
http://nriis.in.th/ 

 
 
 

http://nriis.in.th/


 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

สนับสนุนการวิจัย (เอกสาร 2.1.1-2) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การ
ด า เนินงานด้ านการบริหารจัดการงบประมาณการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยฯ มีความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงของบุคลากร และ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเข้าถึงระบบได้อย่างถูกต้อง รวมถึงสามารถ
น าข้อมูลที่ได้มาเป็นข้อมูลช่วยหรือสนับสนุนในการก ากับ ติดตาม 
(Monitoring) การปฏิบัติงานและการตัดสินใจของผู้บริหารงานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย นอกจากนี้ ได้มีการจัดท าระบบบริหารจัดการงบประมาณ
การวิจัย หรือที่เรียกว่า R-program (เอกสาร 2.1.1-3) เพื่อเป็นการ
อ านวยความสะดวกให้กับอาจารย์และนักวิจัยในการกรอกเอกสาร 
ประกอบการเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนการวิจัย เช่น สัญญารับทุน
สนับสนุนการท าวิจัย และบันทึกขอเบิกเงินงวด ฯลฯ ทั้งนี้ระบบ
ดังกล่าวสามารถแสดงรายงานผลข้อมูลโดยจ าแนกเป็นประเภทการวิจัย 
คณะ/ส านักวิชา และงบประมาณ โดยสามารถเข้าระบบได้ผ่านทางหน้า
เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา (เอกสาร 2.1.1-4)  

ทั้งนี้สถาบันวิจัยและพัฒนา ในฐานะที่ท าหน้าที่ก ากับและ
ดูแลการด าเนินงานของกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา ยังท า
หน้าที่ในการรวบรวมและก าหนดประเด็นการวิจัย ส าหรับการขอรับ
ทุนสนับสนุนการวิจัยซึ่งมีการเผยแพร่ให้กับนักวิจัยในมหาวิทยาลัยใน
ช่องทางต่ า ง  ๆ  ไม่ ว่ าจะ เป็น เว็บ ไซต์  Facebook  หรื อ  LINE 
Application (เอกสาร 2.1.1-5) โดยมีความสอดคล้องกับสภาพบริบท
และความต้องการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และยังมีการ
จัดท าระบบติดตามและรายงานผลโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตาม
พระบรมราโชบายรัชกาลที่ ๑๐ (RPM) (เอกสาร 2.1.1-6) ทุกระบบท่ี
ได้กล่าวมาข้างต้นได้มีการปรับปรุงและพัฒนาให้เป็นปัจจุบันอยู่
สม่ าเสมอ 

ส าหรับระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ในระดับ
คณะ/ส านักวิชา ต่าง ๆ มีการด าเนินการ ดังน้ี 

1. คณะครุศาสตร์   
มีระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์และนวัตกรรม มี

การจัดท าเว็ปไซด์ของคณะฯ ที่เช่ือมโยงกับเว็ปไซด์ของสถาบันวิจัย
และพัฒนารวมทั้งเช่ือมโยงกับระบบฐานข้อมูลวิจัยของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย  ในเว็ปไซด์สามารถดูข้อมูลผลงานวิจัยของแต่ละ
สาขาวิชา แหล่งทุนทั้งภายในและภายนอก ข้อมูลผลงานตีพิมพ์

2.1.1-2  ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของ
หน่วยงาน (Department Research 
Management System :  DRMS) 
http://crru.drms.in.th/ 

 
 
 
 
2.1.1-3  ระบบบริหารจัดการงบประมาณการ

วิจัย (R-Program) 
http://rprogram.crru.ac.th/ 

 
 
2.1.1-4 เว็บไซต์ และSocial Network ของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 
http://research.crru.ac.th 

2.1.1-5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย เรื่อง กรอบการวิจัยเพื่อ
ขอรั บทุ นสนั บสนุ นกา รท า วิ จั ย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563           
การวิจัยและการสร้างสรรค์องค์
ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 
1 และ ครั้งท่ี 2 

2.1.1-6 ระบบติดตามและรายงานผลโครงการ
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมรา
โ ช บ า ย  รั ช ก า ล ที่  ๑ ๐  ( RPM) 
http://research.crru.ac.th/rpm 

 
 
2.1.1-6 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 
2.1 ข้อ 1 ของคณะครุศาสตร์ 

 
 
 

http://crru.drms.in.th/
http://rprogram.crru.ac.th/
http://research.crru.ac.th/
http://research.crru.ac.th/rpm


 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

เผยแพร่ของอาจารย์ รางวัลหรือผลงาน หรือต าแหน่งทางวิชาการของ
อาจารย์คณะครุศาสตร์  (เอกสาร 2.1.1-6) 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
มีระบบและกลไกการบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

เพื่อให้การด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
คณะฯ ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่าย
วิจัยและบริการวิชาการแก่สังคม แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะและ
แผนปฏิบัติการทุกปีงบประมาณ นอกจากน้ีมีการน าระบบสารสนเทศ
มาใช้สื่อสารประชาสัมพันธ์ผ่านเวปไซด์ และกลุ่มเฟสบุ๊คในการสื่อสาร
ข้อมูลแหล่งทุนสนับสนุนการวิจัยทั้งภายในและภายนอก ข้อมูลการ
ประชุมวิชาการและการน าเสนอผลงานวิจัย และการเผยแพร่
ผลงานวิจัยของคณะฯ ข้อมูลสถิติด้านการวิจัยของคณะฯ และยังมีการ
ใช้ระบบบริหารงานวิจัย NRIIS และ DRMS ในการบริหารจัดการด้าน
การวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาฯ (เอกสาร 2.1.1.-7) 

3. คณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาการจัดการ มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

งานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ โดยได้จัดท าคู่มือการบริหารงานวิจัยเผยแพร่ในทุกปี และ
มีการปรับปรุงข้อมูลสารสนเทศให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับการ
ด าเนินงานและการเข้าถึงแหล่งทุนต่าง ๆ มีคู่มือต่างๆให้ได้ศึกษาใน
รูปแบบของไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ คณะมีฐานข้อมูลสารสนเทศของ
วารสารคณะวิทยาการจัดการจ านวน 2 วารสาร และมีการประเมิน
กระบวนการของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ น ามา
ประกอบการพิจารณาปรับปรุง ระบบสารสนเทศเพื่อ ก าหนดเป็น
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณถัดไป (เอกสาร 2.1.1-8) 

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารงานวิจัยที่สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย ก าหนดไว้ในแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะทุกปี  โดยมีฐานข้อมูลต่าง ๆ รวมถึง
ฐานข้อมูลเงินทุนสนับสนุนงานวิจัยต่อจ านวนอาจารย์และนักวิจัย 
และข้อมูลพื้นฐานการตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยต่อจ านวนอาจารย์และ
นักวิจัย และมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ที่เกียวข้องกับการ
วิจัย ผ่านทางเว็บไซต์ โดยในปีที่ผ่านมา (เอกสาร 2.1.1-9) 

 
 

 
 
2.1.1-7 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 
2.1 ข้อ 1 ของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.1-8 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 
2.1 ข้อ 1 ของคณะวิทยาการจัดการ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2.1.1-9 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 
2 .1 ข้อ 1 ของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 
 
 
 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

5. คณะมนุษยศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์มีการจัดท าระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อให้ความรู้และแนวทางในการ
ด าเนินการงานวิจัยแก่บุคลากรภายในและภายนอก มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์คณะมนุษยศาสตร์ 
เพื่อประชุมและวางแผนด าเนินงานทุกปี มีการจัดท าคู่มือและระบบ
กลไกการบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานวิจัย มีเวปไซด์ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวและประกาศแหล่ง
ทุนวิจัยต่างๆ นอกจากน้ีทางคณะฯ ได้จัดท าวารสารวิชาการ “วารสาร
ฟ้าเหนือ” ซึ่งเป็นวารสารที่รองรับการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิชาการ         
(เอกสาร 2.1.1-10) 

6. วิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบ้านฯ 
วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ มีการสร้างระบบสารสนเทศ

ผ่านเว็บไซต์  www.STAM2002.com มีข้อมูล เช่นคู่มือบริหาร
งานวิจัย  จรรยาบรรณนักวิจัย แหล่งเงินทุนวิจัย บทความวิจัยและ
บทความวิชาการและข่าวสารประชุมวิชาการ โดยทุกปีจะมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการวิจัยประจ าคณะ มีการประชุมทบทวนสถานการณ์และ
นโยบายด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรของชาติ เพื่อก าหนดทิศ
ทางการขับเคลื่อนงานวิจัยของวิทยาลัยโดยให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วย
การพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับท่ี 1 (พ.ศ.2560-2568), แผนยุทธศาสตร์
ทศวรรษการวิจัยแห่งชาติด้านการแพทย์แผนไทย (พ.ศ.2559-2568) 
นอกจากนี้วิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้าน
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก เพื่อให้
การด าเนินการวิจัยเป็นไปตามหลกัจริยธรรม นอกจากน้ีคณะกรรมการ
วิจัยประจ าคณะยังมีหน้าที่ต้องแสวงหาแหล่งทุนจากภายนอกหรือตั้ง
งบประมาณประจ าของวิทยาลัยการแพทย์ฯ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยที่
ผ่านการกลั่นกรองแล้ว ตลอดจนก ากับดูแลและขับเคลื่อนงานวิจัยให้
ด าเนินไปตามเป้าหมายและระยะเวลาที่วิทยาลัยการแพทย์ฯ ก าหนด 
(เอกสาร 2.1.1-11) 

7. ส านักวิชาสังคมศาสตร์ 
ส านักวิชาสังคมศาสตร์มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

งานวิจัยที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ โดยมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสถานการณ์เฝ้าระวัง 
Covid-19 และการ WFH ในแต่ละช่วงเวลา มีการวางระบบการ

 
 
 
2.1.1-10 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 
2.1 ข้อ 1 ของคณะมนุษยศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 

2.1.1-11 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ี
ที่  2 . 1  ข้ อ  1  ข อ ง วิ ท ย า ลั ย
การแพทย์พื้นบ้านฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1-12 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ี
ที่  2 . 1  ข้ อ  1  ขอ งส า นั ก วิ ช า
สังคมศาสตร์ 



 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

บริหารงานวิจัย 3 แนวทางคือ แนวทางแรก เป็นการด าเนินการ
เกี่ยวกับการพัฒนานักวิจัยและผลงานวิจัยแนวทางที่สอง การบูรณา
การงานวิจัยและงานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนานักศึกษา และแนวทางที่สาม มุ่ ง เน้นการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่สอดรับกับวิสัยทัศน์ในการสร้างผลงานวิจัยเพื่อท้องถิ่น 
ตามแนวทาง “มหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่น” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ด้านระบบและกลไก มีการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐาน
การวิจัยและบริการวิชาการ มีการประชุมวางแผนร่วมกันและ
ด าเนินการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัย โดยสรุป
เป็นข้อมูลสารสนเทศเผยแพร่ในเว็ปไซค์ มีฐานข้อมูลเอกสารงานวิจัย
ในรูปอิเล็กทรอนิกส์ มีการเผยแพร่เกณฑ์จริยธรรมจรรยาบรรณ
นักวิจัย สรุปสถิติจ านวนผลงานวิจัย และการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
ของส านักวิชาฯ (เอกสาร 2.1.1-12) 

8.ส านักวิชาบัญชี  
ส านักวิชาบัญชี มีระบบและกลไกในการบริหารงานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการวิจัยจัดท าระบบ
และกลไกด้านการวิจัย มีการประชุมวางแผนร่วมกันระหว่าง
คณะกรรมการมาตรฐานการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ก าหนดช่วงเวลา
ตามกรอบมาตรฐานของ สกอ. และด าเนินการจัดการระบบสารสนเทศ
เพื่อการบริหารงานวิจัย มีการจัดท าฐานข้อมูลห้องปฏิบัติการด้านการ
วิจัย เป็นระบบสารสนเทศออนไลน์ในเว็ปไซต์ของส านักวิชาบัญชี มี
ระบบจัดเก็บข้อมูลงานวิจัยของอาจารย์ ระบบงานวิจัยนักศึกษา
ปริญญาโท มีการประกาศให้ทุนของมหาวิทยาลัย มีข่าวสารเกี่ยวกับ
แหล่งทุนที่สนับสนุนการท าวิจัยทั้งภายในและภายนอก มีข้อมูล
ผลงานวิจัยและบทความในวารสารอิเลคทรอนิคส์ทางบัญชี เว็ป
เช่ือมโยงระบบ nrms. และระบบ R-Program ของมหาวิทยาลัย 
(เอกสาร 2.1.1-13) 

9.ส านักวิชาการท่องเท่ียว 
ส านักวิชาการท่องเที่ยว ได้ด าเนินการด้านระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารงานวิจัยที่ โดยด าเนินการจัดท าคู่มือการบริหาร
งานวิจัยส านักวิชาการท่องเที่ยว (คู่มือการบริหารงานวิจัย) มี
คณะกรรมการวิ จั ยส านั กวิ ชาการท่ อง เที่ ย ว  (ค าสั่ งแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการวิจัย ส านักวิชาการท่องเที่ยว) และน าคู่มือการ
ด าเนินการวิจัยของมหาวิทยาลัยมาประกอบเป็นแนวทางในการ
ด าเนินการ โดยจัดท าช่องทาง (เมนู) สารสนเทศงานวิจัย การเผยแพร่
ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา ข่าวและประกาศแหล่งทุนวิจัย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1-13 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ี
ที่ 2.1 ข้อ 1 ของส านักวิชาบัญชี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1-14 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 
2 .1 ข้ อ 1 ของส านั กวิ ชาการ
ท่องเที่ยว 

 
 
 
 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

ต่าง ๆ หน่วยงาน องค์กรให้ทุนวิจัยและบริหารการวิจัยระดับชาติ 
ในเว็ปไซด์ของส านักวิชา  และมีการด าเนินการเผยแพร่ผลงานวิจัย
ของอาจารย์และนักศึกษา ในห้องสมุดส านักวิชา (เอกสาร 2.1.1-14) 

10.ส านักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 
ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีระบบ

สารสนเทศส าหรับงานบริหารงานวิจัย SCIT-RSystem ประกอบด้วย
ข้อมูลจ านวนบุคลากร คุณวุฒิ ต าแหน่งวิชาการ จ านวนโครงการวิจัย 
จ านวนเงินสนับสนุนการวิจัย บทความวิจัย บทความวิชาการ ผลงาน
ทางวิชาการ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการอบรม/สัมมนาด้าน
วิชาการ จรรยาบรรณนักวิจัย ขั้นตอนการขอทุนวิจัยทั้งภายใน
ภายนอก การเสนอขอจริยธรรมการวิจัย แหล่งทุนอุดหนุนงานวิจัย ค่า 
Impact factor ของวารสาร และโครงการ/กิจกรรมทั้งการแลกเปลีย่น
เรียนรู้ และโครงการจัดการความรู้ คลังความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีใน
เว็บไซต์นี้ด้วย และนอกจากน้ี มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูลต่าง ๆ ส าหรับ
อาจารย์และนักวิจัยเพื่อน าไปเป็นตัวอย่างในการท าวิจัยของแต่ละด้าน 
โดยนักวิจัยสามารถสืบค้นผลงานการวิจัย และการให้ทุนสนับสนุน
งานวิจัยจากหน่วยงานภายนอก อีกทั้งยังมี Facebook กลุ่มบุคลากร
ของส านักวิชาฯ โดยใช้เป็นแหล่งแลกเปลี่ยน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
แหล่งทุนอุดหนุนงานวิจัย การอบรม/สัมมนาด้านวิชาการให้สมาชิกใน
กลุ่มได้รับทราบอีกช่องทางหนึ่ง (เอกสาร 2.1.1-15) 

11.ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารงานวิจัยภายใต้การบริหารงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดย
ระบบที่ ใ ช้เป็นหลัก คือ ระบบของสถาบันวิจัยและพัฒนา ซึ่ ง
ประกอบด้วย NRIIS และ  DRMS รวมทั้ง ระบบ TNRR ซึ่งบุคลากร
ทุกท่านสามารถสืบค้นข้อมูลพื้นฐานได้ รวมทั้งได้ด าเนินการจัดท า 
Website ของฝ่ายบริหารงานวิจัย เป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัย
ของส านักวิชาฯ การจัดท าระบบนี้เพื่อให้ผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องกับการ
บริหารงานวิจัย บุคลากร รวมถึงผู้บริหารส านักวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ ได้ เห็นถึงแนวโน้มการจัดท างานวิจัยและงบประมาณ
สนับสนุนงานวิจัย การตีพิมพ์เผยแพร่งงานวิจัย เพื่อน าไปเป็นข้อมูล
เบื้องต้นในการกระตุ้นให้บริหารบุคลากรในการเข้าสู่การท าวิจัย และ
วางแผนการด าเนินงานวิจัยของส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพต่อไป 
(เอกสาร 2.1.1-16) 

 

 
 
 
 

2.1.1-15 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 
2.1 ข้อ 1 ของส านักวิชาคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1-16 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 
2.1 ข้อ 1 ของส านักวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

12.ส านักวิชาบริหารรัฐกิจ 
ส านักวิชาบริหารรัฐกิจได้ด าเนินการบริหารจัดการงานวิจัย

โดยตามแนวทางการด าเนินงานอย่างเป็นระบบที่สอดคล้องกับ
แนวทางของมหาวิทยาลัย โดยมีการจัดท าระบบสารสนเทศงานวิจัย มี
ฐานข้อมูลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของส านักวิชาฯ ในรูปแบบ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส์  นอกจากนั้นยังมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
มาตรฐานงานวิจัยของส านักวิชาฯ มีการทบทวนยุทธศาสตร์การวิจัย
และงานสร้างสรรค์ ภายใต้ระบบและกลไกการพัฒนาโจทย์วิจัยและ
งานสร้างสรรค์ส านักวิชาฯ โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วมโดยเปิด
โอกาสให้คณาจารย์และนักวิจัยได้เสนอความคิดเห็นผ่านการน าระบบ
สารสนเทศการบริหารงานวิจัยมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาโจทย์วิจัย
โดยเน้นนักวิจัยรุ่นใหม่และนักวิจัยทั่วไป เพื่อให้เกิดการพัฒนา
ศักยภาพคณาจารย์ด้านการวิจัยอย่างทั่วถึง (เอกสาร 2.1.1-17) 

13.ส านักวิชานิติศาสตร์ 
ส านักวิชานิติศาสตร์ มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

งานวิจัยของส านักวิชา เพื่อให้บุคลากรของส านักวิชา เข้ามาศึกษา
เกี่ยวกับข้ันตอนการขอทุนวิจัย แหล่งทุนวิจัย แผนการรับทุนวิจัย และ
คู่มือการบริหารงานวิจัยท่ีประกอบด้วยแผน ระบบและกลไกในการท า
วิจัยของส านักวิชา และมีระบบบริหารจัดการงานวิจัยโดยบุคลากร
สามารถน าข้อมูลตามระบบสารสนเทศไปใช้ในการบริหารงานวิจัยได้ 
มีฐานข้อมูลงานวิจัยให้นักวิจัยได้ศึกษาค้นคว้าและใช้ประโยชน์ มี
ระบบเช่ือมโยงข้อมูลจากหน่วยงานภายนอก นอกจากนั้นทางส านัก
วิชาฯ ได้มีการจัดท า “ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อบริหาร
งานวิจัย” (เอกสาร 2.1.1-18) 

 

2.1.1-17 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 
2.1 ข้อ 1 ของส านักวิชาบริหารรัฐกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.1-18 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 
2.1 ข้อ 1 ของส านักวิชานิติศาสตร์ 

 

√ 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็น
ต่อไปนี้  

- ห้องปฏิบัติการหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์
เคร่ืองมือหรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค ์

- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบ
รักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  เช่น 
การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

ศาสตราจารย์อาคันตุกะ หรือศาสตราจารย์รับเชิญ (visiting 
professor) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ในประเด็น ดังนี้ 

-  ห้องปฏิบัติการหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัย โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้จัดให้มีศูนย์ให้ค าปรึกษาด้าน
การวิจัยแก่บุคลากรของมหาวิทยาลัย (เอกสาร 2.1.2-1) รวมถึงคณะ/
ส านักวิชาได้ จัดให้มี ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแก่
คณาจารย์ภายในคณะ/ส านักวิชา (R-Unit)   

- ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

เนื่องด้วยปัจจุบันระบบสารสนเทศมีการพัฒนาอย่าง
กว้างขวางและสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ได้มีการพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลงานวิจัยออนไลน์ (เอกสาร 
2.1.2-2) รวมถึงระบบ OPAC ของมหาวิทยาลัยฯ ท่ีสามารถสืบค้น
งานวิจัยของบุคลากรของมหาวิทยาลัย (เอกสาร 2.1.2-3) นอกจากน้ัน
แต่ละคณะ/ส านักวิชายังได้จัดให้มีห้องสมุดเพื่อเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล
ที่สามารถน าไปสนับสนุนการจัดท าการวิจัยของอาจารย์ เจ้าหน้าที่ 
นักศึกษาของคณะ/ส านักวิชา 

- สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษา
ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย  

สถาบันวิจัยและพัฒนาได้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อรักษา
ความปลอดภัย (เอกสาร 2.1.2-4) และถังดับเพลิงเพื่อป้องกันอันตราย
อันเกิดจากอัคคีภัย รวมถึงมีแผนผังเส้นทางการหลบหนีหากเกิด
อัคคีภัย (เอกสาร 2.1.2-5) รวมถึงการมีระบบกล้องวงจรปิดและจุด
ติดตั้งถังดับเพลิงของคณะ/ส านักวิชาต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยอีกด้วย  

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น 
การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดงงานสร้างสรรค์ การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะ หรือศาสตราจารย์รับเ ชิญ (visiting 
professor)  โดยการจัดงานการประชุมวิชาการและน า เสนอ
ผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น ครั้งที่ 1 "วิถีชีวิตใหม่กับการพัฒนาท้องถิ่น" "NEW NORMAL 
AND LOCAL DEVELOPMENT PERSPECTIVES"  วั น ที่  2 4 - 2 5 

 
 
 
 
 
2.1.2-1 ศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุน 

การวิจัย 
 
 
 
 
 
 
2.1.2.-2 ระบบการสืบค้นข้อมลูงานวิจัย 
 
2.1.2-3 ภาพถ่ายระบบ ระบบ OPAC 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2-4 ภาพถ่ายกล้องวงจรปิดเพื่อรักษา

ความปลอดภัย 
2.1.2-5 ภาพถ่ายถังดับเพลิง และแผนผัง

เส้นทางการหลบหนีหากเกิดอัคคีภัย 
 
2.1.2-6 โครงการจัดงานการประชุมวิชาการ

และน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 (ภาพ
การบรรยายพิเศษ) 

 



 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

มิถุนายน 2564 ในรูปแบบ ONLINE มีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง 
“บทบาทของมหาวิทยาลัยราชภัฏกับการพัฒนาท้องถิ่นในสถานการณ์
ชีวิตวิถีใหม่” โดย พลเอกดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และมีการ
บรรยายพิเศษ “การขับเคลื่อนงานพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม (กรณีศึกษาโครงการหลวง : ธนาคารผลไม้เคลื่อนท่ี)” โดย 
รศ.ดร.ปิติเขต สู้รักษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง (เอกสาร 2.1.2-6) 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้จัด
กิจกรรมทางวิชาการในการส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่าง
ต่อเนื่องเป็นประจ าทุก ดังนี้ 

1) กิจกรรมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการ
สนับสนุนทุนวิจัยภายนอก ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง
ประชุมสักทอง โรงแรมทีคการ์เด้น เชียงราย (เอกสาร 2.1.2-7)  

2) กิจกรรมลงพื้นที่เพื่อพัฒนาโจทย์การวิจัยที่สอดคล้องกับ
การวิจัยและนวัตกรรมในมิตใิหม่ วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564 ณ อ าเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย (เอกสาร 2.1.2-8)     

3) กิจกรรมการเสวนาเชิงวิชาการแนวทางการท าผลงาน
วิชาการรับใช้สังคม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 27 พฤษภาคม 
2564  วิทยากรโดย 
รองศาสตราจารย์ ดร.อาวรณ์  โอภาสพัฒนกิจ  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพัณฐ์  หลวงสุข   มหาวิทยาลัยเชียงใหม่    
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลิชา  ตรีโรจนานนท์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
(เอกสาร 2.1.2-9)   

ทั้ งนี้ ยั งมีกิจกรรมประชุมวิชาการ การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์ (เอกสาร 2.1.2-10) คือ 

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ว/ด/ป สถานที ่

1. การจัดงานการประชุมวิชาการ
และน าเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น ครั้งที่ 1 

24 -25  
มิ.ย. 64 

 

มหาวิทยาลยั
ราชภัฏเชียงราย 
ในรูปแบบ 
ONLINE 

2. การประชุมวิชาการระดับชาติ
และนานาชาตริาชภัฏวิจยั ครั้งท่ี 
6 ภายใต้ช่ือ “ราชภัฏวิจัย ครั้งท่ี 
6 ราชภัฏราชภักดิ์: สืบสาน
ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนา
ท้องถิ่นที่ยั่งยืน”  

วันท่ี 17 - 
18 

สิงหาคม 
2563  

 

มหาวิทยาลยั
ราชภัฏจันทร
เกษม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 . 1 . 2 - 7  ก ิจ ก ร ร ม พ ัฒ น า ข ้อ เ ส น อ
โครงการวิจัย เพื่อขอรับการ
สนับสนุนทุนวิจัยภายนอก  

2 . 1 . 2 - 8  ก ิจกรรมลงพื ้นที ่เ พื ่อพ ัฒนา
โจทย์การวิจัยที ่สอดคล้องกับ
การวิจ ัยและนวัตกรรมในมิติ
ใหม่ 

2.1.2-9 กิจกรรมการเสวนาเชิงวิชาการ
แนวทางการท าผลงานวิชาการ
รับใช้สังคม 

 
 
 
 
2.1.2-10 กิจกรรมประชุมวิชาการ การจัด

แสดงงานสร้างสรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

     ส าหรับในแต่ละคณะ/ส านักวิชา ได้มีนโยบายและแนวทางในการ
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ โดยมีการด าเนินการ 
ดังนี้   

1. คณะครุศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ได้สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ โดยมีห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือ
หน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มีห้องสมุด
ประจ าคณะฯ เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ และยังจัดสิ่งอ านวยความสะดวกในการวิจัยหรือการผลิต
งานสร้างสรรค์ มีการรักษาความปลอดภัยจากระบบสารสนเทศ
ดังกล่าว โดยการใช้ระบบแสดงตัวบุคคลก่อนเข้าดูข้อมูลของ
มหาวิทยาลัย (PASSWORD) และการติดตั้งกล้องวงจรปิด จัดวาง
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย และจัดเวรยามดูแลบริเวณโดยรอบอาคาร อีก
ทั้งคณะฯได้ส่งเสริมให้อาจารย์ในคณะฯเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการที่
ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น เข้าร่วมประชุมวิชาการที่จัด
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและ
สนับสนุนให้ไปราชการเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมด้านงานวิจัยที่จัดโดย
หน่วยงานต่างๆ (เอกสาร 2.1-2-11) 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส่งเสริม สนับสนุนให้

อาจารย์และนักวิจั ย  ได้ท างานวิจัยและสร้างสรรค์ทางด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีห้องปฏิบัติการ สิ่งอ านวยความ
สะดวกและการจัดการความปลอดภัยในห้องปฎิบัติ มีห้องสมุดที่เก็บ
รวบหนังสือและผลงานวิจัย เพื่อให้บริการแก่อาจารย์และนักศึกษา 
เป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลและสนับสนุนงานวิจัย และการใช้บริการ
ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิคส์ ผ่านเว็บไซต์ของส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และมีการจัดกิจกรรมการประชุมวิชาการและ
น าเสนอผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ทุกปี และเข้าร่วมการอบรม สัมนาที่มหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
(เอกสาร 2.1.2-12) 

3.คณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาการจัดการ มีการด าเนินงานเพื่อสนับสนุนพันธกิจ

ด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของคณะ  โดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานวิจัย เพื่อดูแลรับผิดชอบงานด้านวิจัย 

 
 
 
 
 
2.1.2-11 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ี
ที่ 2.1 ข้อ 2 ของคณะครุศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2-12 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ี
ที่ 2.1 ข้อ 2 ของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
2.1.2-13 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ี
ที่ 2.1 ข้อ 2 ของคณะวิทยาการ
จัดการ 



 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

ก าหนดนโยบายด้านการวิจัยของคณะ จัดท าแผนด าเนินงาน ส่งเสริม
การท าวิจัย จัดการเผยแพร่ผลงานวิจัย ติดตามและประเมินผลการ
ด าเนินงานวิจัยของคณะ คณะมีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มี
ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
มีศูนย์ UBI (University Business Incubators) มีระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเช่ือมโยงระบบการสืบค้นฐานข้อมูล ของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ไว้ในเว็บไซต์คณะ
วิทยาการจัดการ มีการจัดประชุมวิชาการทุกปี (เอกสาร 2.1.2-13) 

4.คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีบริการด้านกายภาพที่

เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาในด้าน
ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์การศึกษา บริการห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้อื่น ๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ มีระบบรักษา
ความปลอดภัยของอาคารตลอดจนบริเวณโดยรอบ เ ช่น ระบบคีย์
การ์ด ระบบกล้องวงจรปิด และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่าง ๆ รวมถึงระบบการแสดงตัวตนในการเข้าใช้งานเว็บไซต์
มหาวิทยาลัย มีนโยบายให้แต่ละสาขาจัดท าบทความวิจัย สาขาละ 1 
เรื่อง โดยได้ท าความร่วมมือในการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยร่วมกับ
วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง (เอกสาร 2.1.2-14) 

5. คณะมนุษยศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์ มีระบบสารสนเทศเพื่อช่วยในด้านการ

สืบค้นงานวิจัย มีห้องปฏิบัติการด้านงานวิจัย และสนับสนุนอุปกรณ์
และเครื่องมือในการด าเนินการวิจัยมีห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูล
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์นอกจากนั้นยังมีคอมพิวเตอร์
และสัญญาณอินเทอร์เน็ต เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือการสืบค้น
ข้อมูลเพื่อประกอบ การท างานวิจัยภายในห้องสมุด การติดตั้งระบบ
กล้องวงจรปิด ภายในห้องปฏิบัติการด้านงานวิจัยและห้องสมุด เพื่อ
ควบคุมและป้องกันรักษาความปลอดภัย มี เจ้าหน้าที่ประจ า
ห้องปฏิบัติการและห้องสมุดเพื่ออ านวยความสะดวกต่อผู้ใช้บริการ
ด้านกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ได้จัด
กิจกรรม และเข้าร่วมกิจกรรมกับมหาวิทยาลัยฯ (เอกสาร 2.1.2-15) 

6. วิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบ้านฯ 
วิทยาลัยการแพทย์ฯ สนับสนุนพันธกิจในด้านการวิจัยและ

งานสร้างสรรค์ให้กับบุคลากรของวิทยาลัยการแพทย์ฯ โดยมี
ห้องปฏิบัติการกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา ห้องปฏิบัติการควบคุม
คุณภาพด้านจุลินทรีย์ ห้องปฏิบัติการตรวจสอบสายพันธุ์พืชสมุนไพร

 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2-14 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 
2 .1 ข้อ 2 ของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
2.1.2-15 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 
2.1 ข้อ 2 ของคณะมนุษย์ศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2-16 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 
2.1 ข้อ 2 ของวิทยาลัยการแพทย์
พื้นบ้านฯ 

 
 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

ด้วยเทคนิค Thin Layer Chromatography (TLC) ห้องปฏิบัติการ
เภสัชกรรมไทย ห้องปฏิบัติการเวชกรรมไทย ห้องปฏิบัติการหัตถเวช
ศาสตร์ห้องปฏิบัติการโภชนเวช 

นอกจากนี้ยัง มีนโยบายในการสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา
โดยจัดตั้งห้องปฏิบัติการวิจัยคลินิก, ห้องปฏิบัติการวิจัยเลือดและสาร
คัดหลั่ง, ห้องปฏิบัติการวิจัยเช้ือโรคและห้องปฏิบัติการวิจัยพฤกษเคมี 
เพื่อรองรับการวิจัยโรคติดเช้ือและการรักษากลุ่มโรคติดเช้ือด้วยยา
สมุนไพรไทย มีการ สนับสนุนเครื่องมือการวิจัย มีห้องสมุดเฉพาะทาง
เพื่อเป็นแหล่งค้นคว้า มีระบบการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือ
การผลิตงานสร้างสรรค์ และมีระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจัยและห้องปฏิบัติการ และมีกิจกรรมทางวิชาการที่
ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัย
การแพทย์หลากหลายกิจกรรม (เอกสาร 2.1.2-16) 

7. ส านักวิชาสังคมศาสตร์ 
          ส านักวิชาสังคมศาสตร์ได้มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
ในการให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มี
ห้องปฏิบัติการสนับสนุนต่าง ๆ มีคลินิกนักวิจัย  มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน
สร้างสรรค์ มีระบบ Login ฐานข้อมูลนักวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์
ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์  มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัย
ในการจัดกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ได้แก่
การจัดประชุมวิชาการ การมีวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ (TCI2) และ
การจัดแสดงนิทรรศการน าเสนอผลงานวิชาการ รวมถึงการเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายพิเศษในประเด็นความรู้วิชาการและสนับสนุน
งานวิจัยหลายกิจกรรม รวมถึงการด าเนินงานวิจัยรับใช้สังคมตาม
นโยบาย หนึ่งคณะ หนึ่งอ าเภอ หนึ่งนวัตกรรม ภายใต้แนวคิดราชภัฏ
เชียงรายโมเดล ในพื้นที่ต าบลเวียงเหนือ อ าเภอเวียงชัย จังหวัด
เชียงราย เป็นวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) กับผู้น าของ
เทศบาลต าบลเวียงเหนือ (เอกสาร 2.1.2-17) 

8. ส านักวิชาบัญชี 
ส านักวิชาบัญชีสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์ในประเด็นได้แก่ ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงาน
สร้างสรรค์ หรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ มีการให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2-17 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 
2 . 1  ข้ อ  2  ข อ ง ส า นั ก วิ ช า
สังคมศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2-18 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ี
ที่ 2.1 ข้อ 2 ของส านักวิชาบัญชี 

 
 



 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

สร้างสรรค์ มีระบบความปลอดภัยในสารสนเทศด้านการวิจัยและงาน
สร้างสรรค์คือการลงทะเบียนข้อมูลสมาชิก มีระบบ Login ฐานข้อมูล
นักวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์ด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ และมี
กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยจัดกิจกรรม
วิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ได้แก่ การมีวารสาร
บัญชีอิเล็กทรอนิกส์ และการจัดแสดงนิทรรศการการน าเสนอผลงาน
วิชาการ  (เอกสาร 2.1.2-18) 

9. ส านักวิชาการท่องเท่ียว 
สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในประเด็น

ต่อไปนี้  
1. ห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงานสร้างสรรค์ หรือศูนย์ให้

ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2. จัดให้มีพื้นที่เผยแพร่ ค้นคว้าผลงานวิชาการ งานวิจัยใน

รูปแบบของห้องสมุดเฉพาะทางของส านักวิชาการท่องเที่ยว  
3. สนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือในการด าเนินการวิจัยแก่

คณาจารย์  
4.มีห้องสมุดส าหรับจัดเก็บผลงานวิจัยของคณาจารย์และ

นักศึกษาส านักวิชาการท่องเที่ยว 
5. สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการ

วิจัยหรือการผลิตงานสร้างสรรค์ โดยด าเนินการติดตั้งระบบกล้องวงจร
ปิดเพื่อรักษาความปลอดภัยในห้องสมุดส านักวิชา 

ส าหรับกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
มีการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ 
กิจกรรมสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย กิจกรรมการสัมมนา
วิชาการ (เอกสาร 2.1.2-19) 

10. ส านักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 
ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการ

สนับสนุน พันธกิจด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์ ดังนี้      
1. มีห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 6 ห้อง และ ห้อง

บรรยาย จ านวน 5 ห้องที่เป็นห้องปฏิบัติการหรือห้องปฏิบัติงาน
สร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เครื่องมือหรือศูนย์ให้ค าปรึกษาและ
สนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และห้องปฏิบัติการ จ านวน 7 ห้อง 
      2. ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ มีศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ประจ าส านักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 
(SCIT Resource Center)  

 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2-19 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 
2.1 ข้อ 2 ของส านักวิชาท่องเที่ยว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2-20 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 
2 . 1  ข้ อ  2  ข อ ง ส า นั ก วิ ช า
คอมพิวเตอร์ฯ 

 
 
 
 
 
 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

     3. มีระบบรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรือการผลิตงาน
สร้างสรรค์ โดยมีกล้องวงจรปิด CCTV ประจ าทุกช้ันของอาคาร และ
ยังมีอุปกรณ์ดับเพลิงหากเกิดอัคคีภัย 

 4. กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จัด
กิจกรรมประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย 
(เอกสาร 2.1.2-20) 

11.ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ส านักวิขาวิทยาศาสตร์สุขภาพได้มีสิ่งสนับสนุนงานวิจัยดังน้ี  

1) ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือศูนย์ เครื่องมือหรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ จ านวน 4 ห้อง  

2) ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ ซึ่งเป็น
ห้องสมุดประจ าส านักวิชา ซึ่งเป็นแหล่งรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ และ 
ผลงานวิจัยของอาจารย์ นักศึกษาในปีท่ีผ่านมา  

3) สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการ
วิจัยฯ ได้แก่ ข้อก าหนดการใช้เครื่องมือในห้องปฏิบัติการ คู่มือการใช้
เครื่ อ งมื อ  กล้อง  CCTV c]tการ ใ ช้  key card ปิด / เปิ ด  ประตู
ห้องปฏิบัติการ 

4) การจัดแสดงผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ โดยมีการส่ง
นักศึกษาเพื่อน าเสนอผลงานในระดับชาติ และนานาชาติ (แบบ
ออนไลน์) (เอกสาร 2.1.2-21) 

12. ส านักวิชาบริหารรัฐกิจ 
ส านักวิชาบริหารรัฐกิจ มีห้องปฏิบัติการและสนับสนุน

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ส าหรับคณาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่มีความ
สนใจทั่วไป ณ ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ ช้ัน 4 อาคารบรรณราชนครินทร์ 
(อาคารเรียนรวม 20)  

มีห้องสมุดและแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ รวมถึงรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ผ่านระบบสารสนเทศในการบริหารจัดการวิจัย ส านักวิชาบริหารรัฐกิจ 
มีกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค ์โดยเป็นผูร้เิริม่
การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์ศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
จัดต่อเนื่องจนถึงครั้งที่ 11 นอกจากนี้ยังได้จัดท า “วารสารบริหารรัฐ
กิจ ส านักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” ปัจจุบันได้
ด าเนินการตีพิมพ์อย่างย่างเข้าปีที่ 5 (เอกสาร 2.1.2-22) 

 
 

 
 
 
 
 
 
2.1.2-21 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ี
ที่  2 . 1  ข้ อ  2  ขอ งส า นั ก วิ ช า
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.2-22 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 
2.1 ข้อ 2 ของส านักวิชาบริหารรัฐกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

13. ส านักวิชานิติศาสตร์ 
ส านักวิชานิติศาสตร์ มีระบบในการส่งเสริม สนับสนุนการท า

วิจัยของอาจารย์ในทุกด้าน โดยมีคณะกรรมการฝ่ายวิจัย และมีสิ่ง
อ านวยความสะดวก ได้แก่ ศูนย์วิจัยและพัฒนา เพื่อให้ค าปรึกษา 
แนะน าแนวทางการท าวิจัย ห้องสมุดประจ าส านักวิชา คอมพิวเตอร์
และระบบสืบค้นข้อมูลกฎหมายเพื่อการวิจัย มีระบบการเข้าถึงข้อมูล 
มีรหัสผ่าน เพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูล มีคณะกรรมการ
ส่งเสริมการวิจัยของส านักวิชา มีการสนับสนุนให้อาจารย์ประจ าส านัก
วิชานิติศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมด้านการวิจัย (เอกสาร 2.1.2-23) 

2.1.2-23 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 
2.1 ข้อ 2 ของส านักวิชานิติศาสตร์ 

√ 3. จัดสรรงบประมาณของสถาบันเ พ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มอบหมายให้สถาบันวิจัย
และพัฒนา เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบในการจัดสรรงบประมาณ เพื่อเป็น
ทุนวิ จั ยหรืองานสร้ างสรรค์  ให้ กับอาจารย์และนักวิ จั ยของ
มหาวิทยาลัย โดยมีการจัดสรรงบประมาณตามเอกสารค าขอตั้ง
งบประมาณรายจ่ายงบกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (เอกสาร 2.1.3-1) และเอกสารค าขอ
ตั้งงบประมาณรายจ่ายงบกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  (เอกสาร 2.1.3-2) ในการสนับสนุน
ทุนวิจัยโดยมีคณะกรรมการบริหารกองทุนสนับสนุนงานวิจัย เพื่อการ
พัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (เอกสาร 2.1.3-3) ภายใต้
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยกองทุนสนับสนุน
งานวิจัยเพื่อการพัฒนา และมีการจัดสรรให้ทุนสนับสนุนการท าวิจัยใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้มีการก าหนดประเภทการวิจัยออกเป็น 4 
ประเภท (เอกสาร 2.1.3-3) ได้แก่ 

1.  การวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์การจัดการเรียนรู้ 
2.  การวิจัยและการสร้างสรรค์องค์ความรู้เพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่น    
3.  การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม 
4.  การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 
สรุปการจัดสรรทุนกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ดังนี ้(เอกสาร 2.1.3-4) 
 

 
 
 
 
 
2.1.3-1 เอกสารค าขอตั้ งงบประมาณ

ร า ย จ่ า ย งบ ก อ งทุ น ส นั บ ส นุ น
งานวิจัยเพื่อการพัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.1.3-2 เอกสารค าขอตั้งงบประมาณรายจ่าย
งบกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อ
การพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 

2.1.3-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
กองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการ
พัฒนา และข้อบังคับมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเ ชียงรายว่าด้วยกองทุน
สนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา 
พ . ศ . 2 5 5 2  แ ล ะ ป ร ะ ก า ศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง 
หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุนการ
ท า วิ จั ย ข อ ง ก อ งทุ น ส นั บ สนุ น
งานวิจัยเพื่อการพัฒนา 

 
2.1.3-4 สัญญาทุนวิจัยกองทุนสนับสนุน

งานวิจัยเพื่อการพัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

 

ประเภท 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การวิจยัเพื่อพัฒนาศาสตร์การจัดการ
เรียนรู ้

16 157,500 

2. การวิจัยและการสร้างสรรค์องค์ความรู้ 
   เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น    

98 3,853,000 

3. การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม 2 170,000 
4. การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา - - 

รวม 116 4,180,500 

สรุปการจัดสรรทุนกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ดังนี ้(เอกสาร 2.1.3-5) 

ประเภท 
จ านวน
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

1. การวิจัยเพื่อพัฒนาศาสตร์การ
จัดการเรียนรู้ 

15 150,000 

2. การวิจัยและการสร้างสรรค์องค์
ความรู้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น    

78 3,078,700 

3. การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม 6 639,000 
4. การวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา 2 40,000 

รวม 101  3,907,700  

ในการด าเนินการสนับสนุนทุนวิจัยจะมีการด าเนินการเบิกจ่าย
ทุนเป็นงวดๆ ตามสัญญา และด าเนินการติดตามทุนเมื่อสัญญาทุนใกล้
สิ้นสุดลง โดยจะด าเนินการท าบันทึกข้อความติดตามเป็นลายลักษณ์
อักษรถึงผู้รับทุนต่อไป (เอกสาร 2.1.3-6) 

ส าหรับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่ งทุนภายนอก  
จากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.)   

แหล่งทุน จ านวน  งบประมาณ 
(บาท) 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(สกสว.) (เอกสาร 2.1.3-7) 

15
โครงการ 

20,480,000 

ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

(สกสว.) (เอกสาร 2.1.3-8) 

8 
โครงการ 

22,860,000 

รวม 23 51,209,200 

 

 
 
 
 
 
 
2.1.3-5 สัญญาทุนวิจัยกองทุนสนับสนุน

งานวิจัยเพื่อการพัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.3-6 ส าเนาบันทึกข้อความการติดตาม

ทุน 
 
 
 
 
 
2.1.3-7 บันทึกข้อตกลงเลขที่ FRB630019 

/0192 ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์  วิจัยและ
นวัตกรรม (สกสว. )  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

2.1.3-8 เอกสารการจัดสรรเ งินพัฒนา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
ส าหรับ  มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
เชียงรายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.
2564 เลขท่ี FRB640039 

 



 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือ การตีพิมพ์ ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ   
โดยออกเป็นประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อสนับสนุนการ
ด าเนินงานในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความ การน าเสนอผลงาน
วิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (เอกสาร 2.1.3-9) โดยมีเป้าหมาย
ในการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับอาจารย์และนักวิจัย 
รวมถึงการน าเสนอผลงานวิชาการที่เข้าร่วมน าเสนอในระดับชาติและ
นานาชาติ ที่อยู่ในฐานที่ยอมรับในวงวิชาการ และมีค่า Impact factor 
ของวารสารวิชาการระดับชาติจากฐานข้อมูล Thai-Journal Citation 
Index Centre (TCI) หรือ วารสารวิชาการระดับนานาชาติให้ ใช้ค่า 
Impact factor จากฐานข้อมูล Journal Citation Report (JCR) หรือ 
Journal Quartile Score ของวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ที่แสดง 
Quartile จากฐานข้อมูล SCImago Journal Rank (SJR)   

ในการสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับอาจารย์
และนักวิจัย  สนับให้มีการส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติและ
นานาชาติ ซึ่งเป็นวารสารที่อยู่ในฐาน TCI และ ฐาน SJR  หากอาจารย์
และนักวิจัยตีพิมพ์แล้วเสร็จ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีการ
สนับสนุนผู้เขียนบทความเป็นรางวัลการตีพิมพ์และค่าลงทะเบียน
ตีพิมพ์ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้สนับสนุนเป็นรางวัลการ
ตีพิมพ์และค่าลงทะเบียนตีพิมพ์ (เอกสาร 2.1.3-10) 

วารสาร 
ฐาน 

จ านวน 
(บทความ) 

สนับสนุนรางวัลตีพิมพ์ 
ค่าลงทะเบียนตีพิมพ์ (บาท) 

SJR 7 132,800 
TCI 45 158,875 
รวม 52 291,675 

 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในการสนับสนุนการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานวิจัยให้กับอาจารย์และนักวิจัย  โดยสนับสนุนเป็น
รางวัลการตีพิมพ์และค่าลงทะเบียนตีพิมพ์ (เอกสาร 2.1.3-11) 

วารสาร 
ฐาน 

จ านวน 
(บทความ) 

สนับสนุนรางวัลตีพิมพ์ 
ค่าลงทะเบียนตีพิมพ์ (บาท) 

SJR 10 200,993.68 
TCI 33 144,000.00 
รวม 43 344,993.68 

 
 
 
 
 
 
2.1.3-9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์และรางวัล
ตีพิมพ์บทความ การน า เสนอ
ผลงานวิชาการระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 

 
 
 
 
 
 
2.1.3-10 รายช่ือผู้ได้รับการสนับสนุนการ 

ตีพิมพ์และรางวัลตีพิมพ์บทความ
จากงบประมาณกองทุนสนับสนุน
งานวิจัยเพื่อการพัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
 
 
 
2.1.3-11 ร าย ช่ือผู้ ไ ด้ รั บการสนับสนุน 

ก า ร ตี พิ ม พ์ แ ล ะ ร า ง วั ล ตี พิ ม พ์
บทความจากงบประมาณกองทุน
สนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

ส าหรับการสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ
และระดับนานาชาติให้กับอาจารย์และนักวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายได้มีการสนับสนุนเป็นค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
และที่พักให้กับอาจารย์และนักวิจัยท่ีไปน าเสนอ   

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ได้มีการสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ             
จ านวน 2 เรื่อง  รวมงบประมาณที่เบิกจ่าย 6,240 บาท (เอกสาร 
2.1.3-12) ดังนี ้

 

น าเสนอผลงาน จ านวน (เรื่อง) งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับชาติ 1 3,940   
ระดับนานาชาติ - -   
ระดับชาติและนานาชาติ 1 2,300 

รวม 2 6,240 
  

ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้สนับสนุนการน าเสนอผลงาน
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ จ านวน 4 เรื่อง งบประมาณที่
เบิกจ่าย 8,753.23 บาท (เอกสาร 2.1.3-13) ดังนี ้

น าเสนอผลงาน จ านวน (เรื่อง) งบประมาณ 
(บาท) 

ระดับชาติ 2 ไม่ขอเบิกจ่าย 
ระดับนานาชาติ 2 8,753.23 
ระดับชาติและนานาชาติ - - 

รวม 4 8,753.23 
 

ส าหรับการสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ 
และระดับนานาชาติในอีกรูปแบบ  คือการสนับสนุนในการเข้าร่วม
หรือเป็นเจ้าภาพร่วมการประชุมวิชาการทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ  
ได้แก่ การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 
6 ภายใต้ช่ือ “ราชภัฏวิจัย ครั้งที่ 6" ระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 
2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์
การให้ทุนสนับสนุนและรางวัลการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ 
เครื่องหมายการค้า (เอกสาร 2.1.3-14) มีเป้าหมายส่งเสริมสนับสนุน
ให้อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้น าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้ต่อมหาวิทยาลัยและตัว
อาจารย์และนักวิจัยต่อไป  

 
 
 
 
 
 
 
2.1.3-12 รายช่ือผู้ได้รับการสนับสนุนการ

น าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ
แ ล ะ ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ  จ า ก
งบประมาณกองทุนสนับสนุน
งานวิจัยเพื่อการพัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
 
 
 
2.1.3-13 รายช่ือผู้ได้รับการสนับสนุนการ

น าเสนอผลงานวิชาการระดับชาติ
แ ล ะ ร ะ ดั บ น า น า ช า ติ  จ า ก
งบประมาณกองทุนสนับสนุน
งานวิจัยเพื่อการพัฒนา ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 

 

2.1.3-14 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้
ทุนสนับสนุนและรางวัลการจด
สิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์  
เครื่องหมายการค้า 



 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ได้สนับสนุนและด าเนินการจด
ทรัพย์สินทางปัญญา จ านวน 27 ผลงาน ดังนี ้ (เอกสาร 2.1.3-15) 

ประเภท อนุสิทธิบัตร 
1) เครื่องลดกลิ่นอับในนวมชกมวย   
2) อุปกรณ์แยกความยาวคลื่นแสงส าหรับใช้งานร่วมกับ

กล้องถ่ายภาพของสมาร์ทโพน  
3) กระบวนการสร้างกล้องจุลทรรศ์จากเลนส์ของเหลว

คงรูปเพื่อใช้ร่วมกับกล้องโทรศัพทม์ือถือ       
4) ชุดตรวจคัดแยกชนิดเห็ดโดยใช้แสงแบบพกพา  
5) การเพาะเห็ดเศรษฐกิจด้วยอาหารเสริมจากซัง

ข้าวโพดจอกหูหน ู

6) กระบวนการเตรียมและสูตรต ารับจากสารสกดัโผง
แผงท่ีใช้กับผิวหนัง  

7) อุปกรณ์การปักด าต้นกล้าข้าวส าหรับหุ่นยนต์
การเกษตร                 

ประเภท ลิขสิทธิ ์
1) HILL TRIBES 
2) ร่มไม้ริมหนองบัว 
3) สวนสัก สวนสุขภาพ 
4) ถนนหน้าส านักนวัตกรรม 
5) สวนสมเด็จยา่ยามเย็น 
6) เสาหงษ์ ในสวนสมเดจ็ย่า 
7) อนุสาวรียส์มเด็จย่า 
8) นางพญาเสือโคร่ง 
9) พระอาทิตย์ตกที่หนองบัว 
10)  หนองบัวยามเช้า 
11)  ซอฟแวร์การบริหารจัดการงบประมาณการวิจัย

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 
12)  Pasak Temple 
13)  Khun Nam Nang Non 
14)  Ban Pha mee 
15)  Chorale from Lanna folk songs 
16)  บทเพลง Reflection 
17)  บทเพลง Change 
18)  ประติมากรรมจากแรงบันดาลใจลวดลายปูนปั้นวัดป่า

สัก อ าเภอเชียงแสน จังหวดัเชียงราย                   

 
2.1.3-15 สรุปรายช่ือผลงานสร้างสรรค์ที่

ด าเนินการขออนุสิทธิบัตร ลิขสิทธ์ิ
ใ นนามมหาวิ ทย าลั ย ร าชภั ฏ
เชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

19)  ประติมากรรมจากแรงบันดาลใจลวดลายชาติพันธุ์ไท
ลื้อ        

20)  ประติมากรรมจากแรงบันดาลใจทิวทัศน์ดอยนางนอน 
จังหวัดเชียงราย           

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้สนบัสนุนและด าเนินการจด
ทรัพย์สินทางปัญญา จ านวน 15 ผลงาน ดังนี้  (เอกสาร 2.1.3-16) 
ประเภท ลิขสิทธิ ์

1) บทเพลงพรรณไม้ในวรรณคดี เรื่องนิราศเมืองแกลง 
2) บทเพลงพรรณไม้ในวรรณคดี เรื่องนิราศภูเขาทอง 
3) บทเพลงพรรณไม้ในวรรณคดี เรื่องพระอภัยมณี ตอนพระ

อภัยมณหีนีนางผีเสื้อสมุทร 
4) บทเพลงพรรณไม้ในวรรณคดี เรื่องบทเสภาขุนช้างขุนแผน 

ตอน พลายงามพบพ่อ 

5) บทเพลงพรรณไม้ในวรรณคดี เรื่องลิลิตพระลอ 

6) บทเพลงพรรณไม้ในวรรณคดี เรื่องนิราศพระบาท 

7) บทเพลงพรรณไม้ในวรรณคดี เรื่องอิเหนา ตอนศึกกะห
มังกุหนิง 

8) บทเพลงพรรณไม้ในวรรณคดี เรื่องลิลิตตะเลงพ่าย 

9) บทเพลงพรรณไม้ในวรรณคดี เรื่องบทเสภาขุนช้างขุนแผน 
ตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง 

10)  บทเพลงพรรณไม้ในวรรณคดี เรือ่งกาพย์เห่เรือเจ้าฟ้าธรร
มาธิเบศร ์

11)  บทเพลงช่ือ บีซู รวมใจ 

12)  บทเพลงช่ือ ลีซู บลูส ์

13)  บทเพลงช่ือ ดอยตุงรุ้งงาม 

14)  บทเพลงช่ือ แม่สลอง 
15)  บทเพลงช่ือ ดาบก  าฟ้าเชียงราย         

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ส่งเสริมสนับสนุน 
การเผยแพร่  มีการจัดท าวารสารวิชาการที่มีมาตรฐานรองรับ
ผลงานวิจัยท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน ได้แก่  

1) วารสารการวิจัยกาสะลองค า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
(เอกสาร 2.1.3-17) 

2) วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ (เอกสาร 2.1.3-18) 
3) วารสารวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

(เอกสาร 2.1.3-19) 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.3-16 สรุปรายช่ือผลงานสร้างสรรค์ที่

ด าเนินการขออนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์
ใ น น า ม ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
เชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.3-17 วารสารการวิจัยกาสะลองค า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเ ชียงราย           
https: / / so04. tci- thaijo. org/ 
index.php/ksk 

https://so04.tci-thaijo.org/


 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

4) วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (เอกสาร 
2.1.3-20) 

ซึ่งวารสารดังกล่าวข้างต้นอยู่ในฐาน TCI  กลุ่มที่ 1 และกลุ่ม 2  
ส าหรับในแต่ละคณะ/ส านักวิชา ได้มีนโยบายและแนวทางใน

การจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และ
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติโดยระบุไว้
ในแผนปฏิบัติราชการของแต่ละคณะ / ส านัก  โดยมีการด าเนินการ 
ดังนี ้  

1. คณะครุศาสตร์ 
ในปีงบประมาณ 2563 ได้จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัย 

โดยระบุไว้ในโครงการวิจัยสถาบัน จ านวน 31,000 บาท และได้ท า
โครงการพัฒนาผลงานวิจัยสาขาวิชาชีพครู โดยจัดสรรงบประมาณ
จ านวน 555,000 บาท ส่วนในปีงบประมาณ 2564 ได้จัดสรร
งบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยโดยระบุไว้ในโครงการวิจัยสถาบัน จ านวน 
31,000 บาท  

คณะฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ขอสนับสนุนทุนวิจัยทั้ง
ภายในและภายนอก อีกทั้งสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาตินั้น โดยได้จัดสรรงบประมาณรายหัวให้แก่อาจารย์ใน
คณะคนละ 9,000 บาท อีกทั้งในปีการศึกษา 2564 คณะฯ ได้
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการน านักศึกษาไปน าเสนอผลงานวิจัย จ านวน 
60,000 บาท (เอกสาร 2.1.3-21) 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้

คณาจารย์และนักวิจัย ได้พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเสนอต่อแหล่ง
ทุนทั้งภายในและภายนอกองค์กร  โดยในปีงบประมาณ 2563/2564 
คณาจารย์ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุน จ านวน 21 
โครงการ รวมเป็นเงิน  5 ,837,678.08 บาท ในด้านการเผยแพร่
ผลงานวิจัย ได้มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติและระดับนานาชาติ นอกจากนั้นได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา ไปน าเสนอผลงาน และมีรางวัล
ให้กับผู้ที่ส่งผลงานตีพิมพ์และได้รับการเผยแพร่ในวารสารที่อยู่ในฐาน 
TCI, ISI, Scopus ซึ่งอาจารย์สามารถเสนอขอรับทุนสนับสนุนได้ โดย
ด าเนินการตามขั้นตอน (เอกสาร 2.1.3-22) 

2.1.3-18 วารสารสังคมศาสตร์วิชาการ    
https://so04.tci-thaijo.org/ 
index.php/social_crru 

2.1.3-19 วารสารวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 
https://so03.tci-
thaijo.org/index.php/jmscrru 

2.1.3-20 วารสารบัณฑติศึกษา  
มหาวิทยาลยั ราชภัฏเชียงราย 
https://so01.tci-
thaijo.org/index.php/crrugds_
ejournal 

 
2.1.3-21 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 
2.1 ข้อ 3 ของคณะครุศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.3-22 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 
2.1 ข้อ 3 ของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 
 
 
 
 
 
 

https://so04.tci-thaijo.org/
https://so01.tci-thaijo.org/index.php/crrugds_ejournal
https://so01.tci-thaijo.org/index.php/crrugds_ejournal
https://so01.tci-thaijo.org/index.php/crrugds_ejournal


 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

3. คณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาการจัดการได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อ

เป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ โดยมีการด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 
ดังนี ้

1. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์แก่
คณาจารย์  

2. สนับสนุนให้คณาจารย์ของคณะได้เสนอขอทุนสนับสนุนวิจยั
ทั้งแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัย และแหล่งทุนภายนอก  

3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยแก่คณาจารย์ครบทุก
หลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา  

4. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัย แก่คณาจารย์ในการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ  

5. จัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินโครงการในการเข้าร่วมเป็น
เจ้าภาพการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ  

    ส าหรับการติดตามและประเมินผลกระบวนการจัดสรร
งบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยภาพรวมอาจารย์
ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากแหล่งทุนภายในมหาวิทยาลัยและ
แหล่งทุนภายนอกอย่างต่อเนื่อง (เอกสาร 2.1.3-23) 

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                                        
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีการบริหารจัดการงานวิจัยและ

งานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ ด าเนินการตามแผนกิจกรรม 2 กิจกรรม 
ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ 

1.  กิจกรรมสนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ งบประมาณ 20,000 บาท 

2. กิจกรรมวิจัยสถาบัน  งบประมาณ 5,000 บาท 
(เอกสาร 2.1.3-24)         

5. คณะมนุษยศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์ได้ด าเนินการประชุมจัดสรรงบประมาณ

ประจ าปี พ.ศ. 2564 (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564) โดยมี
งบประมาณส าหรับสนับสนุนด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ได้แก่ 

1) กิจกรรมสนับสนุนผลิตงานวิจัย  
2) สนับสนุนการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  

 
 
 
2.1.3-23 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 
2.1 ข้อ 3 ของคณะวิทยาการจัดการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.3-24 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ี
ที่ 2.1 ข้อ 3 ของ.คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม                                        

 
 
 
 
2.1.3-25 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ี
ที่ 2.1 ข้อ 3 ของคณะมนุษยศาสตร ์



 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

3) กิจกรรมพัฒนาวารสารวิชาการ “วารสารฟ้าเหนือ” 
(เอกสาร 2.1.3-25) 

6. วิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบ้านฯ 
ในปีการศึกษา 2563 นี้ วิทยาลัยการแพทย์ฯ มีการจัดสรร

งบประมาณ เป็นเงิน 2,420,000 บาท เพื่อเป็นทุนวิจัยหรือทุนในการ
ผลิตผลงานวิชาการแก่คณาจารย์ของวิทยาลัยการแพทย์ฯ และ
กระจายไว้ในโครงการต่างๆเพื่อความคล่องตัวของการใช้ทุนวิจัย 
รวมถึงการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดพิมพ์ต าราวิชาการนอกจากนี้
ยังส่งเสริมการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการที่ปรากฏใน
ฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 จ านวน 12 เรื่อง (เอกสาร2.1.3-26) 

7. ส านักวิชาสังคมศาสตร์ 
ส านักวิชาสังคมศาสตร์ได้มีการจัดสรรงบประมาณในการ

สนับสนุนการวิจัยแก่คณาจารย์ประจ าในทุกปีการศึกษา โดยในปี 
2563 ได้มีการจัดสรรงบประมาณ ได้แก่ การจัดประชุมเพื่อพัฒนา
ระบบและกลไกในการบริหารจัดการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์  
การจัดท าวารสารสังคมศาสตร์วิชาการ  กิจกรรมพัฒนาโจทย์วิจัยใน
พื้นที่บริการชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมการพัฒนาภาคีเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการวิจัย กิจกรรมคืนข้อมูลผลการวิจัยแก่ชุมชนเพื่อ
น าไปใช้ประโยชน์ นอกจากนี้ได้ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบ
และกระบวนการในการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ที่มุ่งเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่
ชุมชนท้องถิ่น และการจัดการตนเอง มีมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบให้
เป็นแพลตฟอร์มออนไลน์และการจัดกิจกรรมตามมาตรการเฝ้าระวัง
การแพร่ระบาดของ Covid-19 (เอกสาร 2.1.3-27) 

8.ส านักวิชาบัญชี 
ส านักวิชาได้มีการจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการวิจยั

แก่คณาจารย์ประจ าในทุกปีการศึกษา โดยในปี 2563 ได้มีการจัดสรร
งบประมาณจากการน าเสนอผลงานปฏิบัติงานและการประเมิน
คุณภาพด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์จากคณะกรรมการมาตรฐาน
การวิจัยและนักวิจัยของส านักวิชา พัฒนาคุณภาพการด าเนินงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์สนับสนุนการด าเนินงานด้านการวิจัยเพื่อให้
อาจารย์ได้จัดท าผลงานวิจัยและจัดสรรงบประมาณสนับสนุนเพื่อ
น าเสนอผลงานในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 2563 และส านักวิชาบัญชีได้รับการสนับสนุนการท า
วิจัย งบประมาณ 2563 จากสถาบันวิจัย จ านวน 4,280,000 บาท 
(เอกสาร 2.1.3-28) 

 
 
 
 
2.1.3-26 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ี
ที่ 2.1 ข้อ 3 ของวิทยาลัยแพทย์
พื้นบ้าน 

 
 
 
 
2.1.3-27 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ี
ที่  2. 1 ข้ อ  3 ข อ ง ส า นั ก วิ ช า
สังคมศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.3-28 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ี
ที่ 2.1 ข้อ 3 ของส านักวิชาบัญชี  

 
 
 
 
 
 
 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

9. ส านักวิชาการท่องเท่ียว 
ส านักวิชาการท่องเที่ยว ได้ด า เนินการสนับสนุนการ

ด าเนินการวิจัยและการผลิตงานสร้างสรรค์แก่คณาจารย์โดยการ
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนดังน้ี 

1. จัดสรรงบประมาณให้หลักสูตรด าเนินการท าวิจัยต่อเนื่อง
ใน 2 พื้นที่ ได้แก่ พื้นที่บ้านสาง จังหวัดพะเยา จ านวน 30,000 บาท 
และพื้นที่บ้านหนองอ้อ จังหวัดเชียงราย 25,000 บาท  

2. คณาจารย์ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายใน
ระดับมหาวิทยาลัยรวมทั้งสิ้น จ านวน 4 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
170,000 บาท              

3. คณาจารย์ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกรวมทั้งสิ้น จ านวน 4 ทุน รวมเป็นเงินท้ังสิ้น 2,005,935 บาท  

4. จากการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ เพื่อการตีพิมพ์และ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานวิชาการ โดยมีอาจารย์ที่ได้รับการตีพิมพ์
บทความวิจัยในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus จ านวน 4 บทความ 
การประชุมวิชาการและการน าเสนอผลการวิจัยระดับชาติ จ านวน 1 
เรื่อง (เอกสาร 2.1.3-29) 

10. ส านักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 
ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดสรร

งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 จ านวน 75,000 บาท เพื่อเป็น
งบประมาณสนับสนุนให้กับบุคลากรส านักวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับพัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ โดย
แบ่งออกเป็น 2 กิจกรรม ดังน้ี  

กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
งบประมาณ 50,000 บาท  

กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมวิจัยสถาบัน  งบประมาณ 25,000 บาท 
ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดสรร

งบประมาณเพื่อสนับสนุนการน าเสนอและเผยแพร่ผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติและมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ
หรือนานาชาติ โดยจัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้ เป็นเงินจ านวน 
20,000 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการน าเสนอและ
เผยแพร่ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรส านักวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ จากผลการด าเนินงานในปี
การศึกษา 2563 มีบุคลากรส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

 
 
 
2.1.3-29 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ี
ที่ 2.1 ข้อ 3 ของส านักวิชาการ
ท่องเที่ยว   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.3-30 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ี 
ที่  2 . 1  ข้ อ  3  ของส านั ก วิ ช า
คอมพิวเตอร์ฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

สารสนเทศ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 
จ านวน 4 ท่าน (เอกสาร 2.1.3-30)   

11. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
คณะกรรมการฝ่ายบริหารงานวิจัยได้มีการประชุมวางแผนใน

การจัดสรรทุนวิจัยให้แก่บุคลากร และน าเข้าสู่แผนงบประมาณ
ประจ าปีของส านัก โดยในปีการศึกษา 2563 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพได้จัดสรรงบประมาณเพื่อใช้เป็นทุนวิจัยจ านวน 10,000 บาท 
โดยจัดสรรให้อาจารย์ที่ยังไม่มีผลงานวิจัยหรือนักวิจัยหน้าใหม่ จ านวน 
1 ท่าน และในปีการศึกษา 2563 มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อ
สนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยส าหรับนักศึกษา โดยน านักศึกษาเข้า
ร่วมการน าเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติ (แบบออนไลน์) ในการ
ประชุมวิชาการระดับชาติ “พะเยาวิจัย” ครั้งที่ 10 วันที่ 25 – 28 
มกราคม 2564 จ านวน 3 ราย (เอกสาร 2.1.3-31) 

12. ส านักวิชาบริหารรัฐกิจ 
คณะกรรมการมาตรฐานวิจัยส านักวิชาบริหารรัฐกิจ ประกาศ

โจทย์วิจัยและประกาศให้ทุนสนับสนุนการวิจัยและด าเนินการตาม
ขั้นตอน จากการประชาสัมพันธ์แหล่งทุนวิจัยโดยคณะกรรมการ
มาตรฐานการวิจัย ได้รับการอนุมัติจัดสรรงบประมาณการวิจัยจ านวน 
3 เรื่อง รวมงบประมาณ 145,000 บาท นอกจากนี้ผลจากประชุมเพื่อ
ติดตามผลการประเมินระบบกลไกสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา
โครงการวิจัย หาแนวทางในการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และนักวิจัย
เพื่อเพ่ิมผลงานการวิจัยให้มากยิ่งขึ้น  

ในส่วนของการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย ได้
ด าเนินการประกาศให้ทุนสนับสนุนการเผยแพร่งานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ ในปี 2563 ได้จัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการ
ตีพิมพ์ จ านวน 8,000 บาท และสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย 
จ านวน 8,000 บาท จากการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ มีคณาจารย์
ขอรับทุนสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย 4 เรื่อง  

นอกจากนี้ยังได้จัดท า “วารสารบริหารรัฐกิจ ส านักวิชา
บริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย” เพื่อเผยแพร่บทความ
วิชาการหรือบทความวิจัยในการพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านวิชาการ 
การสร้างเครือข่าย การบริการวิชาการแก่สังคม ตลอดจนการท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยวารสารบริหารรัฐกิจมีเป้าหมายคือการพลัก
ดันให้วารสารบริหารรัฐกิจสามารถเข้าสู่มาตรฐานวารสารระดับชาติ 
TCI กลุ่ม 2 และ TCI กลุ่ม 1 ต่อไป ปัจจุบันวารสารบริหารรัฐกิจ ได้

 
 
 
 
 

2.1.3-31 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ี
ที่  2. 1 ข้ อ  3 ข อ ง ส า นั ก วิ ช า
วิทยาศาสตร์สุขภาพ  

 
 
 
 
 
 
 
2.1.3-32 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ี
ที่ 2.1 ข้อ 3 ของส านักวิชาบริการ
รัฐกิจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

ด าเนินการตีพิมพ์อย่างย่างเข้าปีที่ 5 มีการจัดงบประมาณในการจัดท า
วารสารจ านวน 120,000 บาท (เอกสาร 2.1.3-32) 

13. ส านักวิชานิติศาสตร์ 
ส านักวิชานิติศาสตร์ มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัย

ภายในส านักวิชา ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563  รวม
ทั้งสิ้น 90,000 บาท ส าหรับการวิจัยของอาจารย์ประจ าส านักวิชาทุก
คน รวมแล้วในปีงบประมาณ 2563 และปีงบประมาณ 2564  มี
งานวิจัยที่ได้รับงบประมาณตามแผนปฏิบัติการจ านวน 9 เรื่อง มีการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการในประเทศจ านวน 2 เรื่อง และบทความที่
ตีพิมพ์ในวารสารฐานข้อมูล TCI กลุ่มที่ 2 จ านวน 4 เรื่อง (เอกสาร 
2.1.3-33) 

 

 
 
 
 
 

2.1.3-33 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ี
ที่  2. 1 ข้ อ  3 ข อ ง ส า นั ก วิ ช า
นิติศาสตร์ 

 

√ 4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย  มีการสร้างขวัญและ
ก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและ
สร้างสรรค์ดีเด่น 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และ
นักวิจัย โดยการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะอาจารย์ และนักวิจัย 
จ านวน 5 กิจกรรม ดังน้ี 

1) กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
พื้นฐาน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 20 ,25 และ 29 มิถุนายน 
2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยากร 3 ท่านคือ  

ร อ งศ า ส ต ร า จ า ร ย์  ด ร . สุ ภ า ภ ร ณ์  สุ ด ห น อ งบั ว  
มหาวิทยาลัยนเรศวร    

ผู้ ช่ ว ย ศ า ส ต ร า จ า ร ย์  ด ร . จั ก ร พั น ธ์  ขั ด ชุ่ ม แ ส ง  
มหาวิทยาลัยขอนแก่น                      

ผู้ ช่ ว ยศ าสตราจา รย์  ด ร . วิ รั ช  ว งศ์ ภิ นั นท์ วัฒนา 
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (เอกสาร 2.1.4-1) 

2) กิจกรรมการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงานวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ววน.) ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2564  ผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณสุนันทา สมพงษ์ กรรมการ
สภาวิจัยแห่งชาติ และที่ปรึกษาวิจัย (เอกสาร 2.1.4-2) 

3) กิจกรรมการฝึกอบรม "Mis Concept เทคนิคก าจัด
จุดอ่อนป้องกันทางตันงานวิจัย" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่ 2 
สิงหาคม 2564 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 
 
 
 

2.1.4-1 ส าเนาขออนุมัติกิจกรรมการอบรม
เชิงปฏิบัติการจริยธรรมวิจัย ใน
ม นุ ษ ย์ พื้ น ฐ า น  ผ่ า น สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์  

 
 
 
 
2.1.4-2 ส าเนาขออนุมัติกิจกรรมการเสวนา

แลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน
วิจัยด้านวิทยาศาสตร์  วิจัยและ
น วั ต ก ร ร ม  ( ว ว น . )  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ.2564 

 
2.1 .4 -3 ส า เนาขออนุมัติ กิ จกรรมการ

ฝึกอบรม "Mis Concept เทคนิค
ก า จั ด จุ ด อ่ อ น ป้ อ ง กั น ท า ง ตั น
งานวิจัย" ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์   

 
 
 



 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

วิทยากรโดยรองศาสตราจารย์ ดร.นิคม  นาคอ้าย  มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพิบูลสงคราม (เอกสาร 2.1.4-3)  

4) กิจกรรมการเสวนาทางวิชาการ การพัฒนาข้อเสนอ
โครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการท าวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ คุณสุนันทา สมพงษ์ กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ 
และที่ปรึกษาวิจัย ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
(เอกสาร 2.1.4-4)       

5) กิจกรรมการประชุมเพื่อพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่น และ
นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจ าปี 2563 
และการประชุมเพื่อพิจารณารางวัลนักบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจ าปี 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ประจ าปี 2563  ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 และวันที่ 8 
มกราคม 2564 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนา (เอกสาร 2.1.4-5  และ 
เอกสาร 2.1.4-6)     

นอกจากนี้ มีนโยบายการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยก
ย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น เพื่อ
เป็นขวัญก าลังใจและเป็นการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ รวมถึงส่งเสริมสมรรถนะทางด้านการวิจัยของอาจารย์ให้ดี
ยิ่งขึ้น โดยแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่น และ
นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจ าปี 2563 
และมีการประชุมเพื่อพิจารณารางวัลนักบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจ าปี 2563 ใน 2 กลุ่มสาขา 
ประกอบด้วย 1) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  2) สาขาสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ผู้ได้รับการพิจารณาจะได้รับมอบรางวัลเกียรติคุณ “ราชภัฏ
สดุดี” ประจ าปี 2563 รายละเอียดดังนี ้

ประเภทรางวัลนักวิจัยดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ประจ าปี 2563 

 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชรพงษ์ เรือนค า   สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  

 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จิราพร ขุนศรี  สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

ประเภทรางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ประจ าปี 2563 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กิตติชัย จันธิมา  สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  

 
2.1.4-4 ส าเนาขออนุมัติกิจกรรมกิจกรรม

การเสวนาทางวิชาการ การพัฒนา
ข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุน
การท าวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก  

 
2.1.4-5 ส าเนาขออนุมัติกิจกรรมการประชุม

เพื่อพิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่น 
แ ล ะ นั ก วิ จั ย รุ่ น ใ ห ม่ ดี เ ด่ น 
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เ ชียงราย 
ประจ าปี 2563 และการประชุมเพื่อ
พิจารณารางวัลนักบริการวิชาการ
แก่สังคมดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ประจ าปี 2563 

 
2.1.4-6  ส าเนาค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

พิจารณารางวัลนักวิจัยดีเด่น และ
นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ประจ าปี 2563 
และการประชุมเพื่อพิจารณารางวัล
นักบริการวิชาการแก่สังคมดีเด่น 
มหาวิทยาลั ยราชภัฏ เ ชียงราย 
ประจ าปี 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

2. อาจารย์ธนพัทธ์ จันท์พิพัฒน์พงศ์   สาขามนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์ 

ป ร ะ เ ภ ทร า ง วั ล นั ก บ ริ ก า ร วิ ช า ก า รแ ก่ สั ง คมดี เ ด่ น  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจ าปี 2563 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุรนิทร์ ทองค า        สาขาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ชรสวัสดิ์ กันค า   สาขามนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

ส าหรับในแต่ละคณะ/ ส านัก มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์
และนักวิจัย  มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและสร้างสรรค์ดีเด่น โดยมีการด าเนินการดังนี้ 

1. คณะครุศาสตร์ 
คณะครุศาสตร์ไดส้นับสนุนและสง่เสรมิให้บุคลากรในคณะเขา้

ร่วมพัฒนาสมรรถนะอาจารย์เกี่ยวกับงานวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ในการสนับสนุนให้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ โดยคณะกรรมการ
บริหารงานวิจัยของคณะครุศาสตร์ ได้มีมติในที่ประชุมว่าหากอาจารย์
ในคณะฯ ท่านใดได้มีผลงานวิจัยหรือสร้างสรรค์ดีเด่น ทางคณะฯ จะมี
การเตรียมมอบช่อดอกไม้และเงินรางวัลเพื่อสร้างขวัญและก าลังใจ 
ตลอดจนยกย่องให้มีการสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป  
(เอกสาร 2.1.4-7)   

2. คณะวิทยาศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงรายได้มีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์และนักวิจัยได้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะตามความ
ถนัดและความสนใจของอาจารย์และนักวิจัย รวมถึงให้คณาจารย์และ
นักวิจัยเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์
ที่จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
(เอกสาร 2.1.4-8)    

3. คณะวิทยาการจัดการ 
คณะวิทยาการจัดการ มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และ

นักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และ
นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น โดยมีการด าเนินงาน 
ดังนี ้

    1) สนับสนุนส่งเสริมให้คณาจารย์เข้าร่วมการประชุมวิชาการ
ระดับชาติหรือนานาชาติโดยคณะเป็นผู้สนับสนุน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.4-7 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 
2.1 ข้อ 4 ของคณะครุศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
2.1.4-8 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 
2.1 ข้อ 4 ของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

 
 
 
 

2.1.4-9 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 
2. ข้อ 4 ของคณะวิทยาการจดัการ 

 
 
 
 



 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

    2) จัดโครงการพัฒนาเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะวิทยาการ
จัดการ  

    3) จัดโครงการเชิดชูนักวิจัยและถ่ายทอดความส าเร็จของ
นักวิจัย 

     ส าหรับการติดตามและประเมินผลกระบวนการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและก าลังใจตลอดจน
ยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
พบว่า การด าเนินงานมีกระบวนการที่ชัดเจน สอดคล้องกับเกณฑ์การ
ประเมินประกันคุณภาพ (เอกสาร 2.1.4-9) 

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการส่งเสริมสมรรถนะอาจารย์และ

นักวิจัยในการพัฒนาข้อเสนอเพื่อขอรับทุนวิจัยภายนอกเพื่อแสดงให้
เห็นถึงศักยภาพในการท างานร่วมกับองค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ
ภาคเอกชนและยังมีกระบวนการในเรื่องของการพิจารณาเสนอช่ือ
อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมในพิจารณาเพื่อรับรางวัล
งานวิจัยดี เด่น  ในวันราชภัฏ วันที่  14 กุมภาพันธ์  2564 ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย นอกจากนี้ภายในคณะยังมีการมอบ
มอบวุฒิบัตรให้กับอาจารย์ที่สร้างช่ือเสียงให้กับคณะฯ ซึ่งจัดมอบให้ใน
กิจกรรมบวงสรวงพระวิษณุกรรมคณะฯ (เอกสาร 2.1.4-10) 

5. คณะมนุษยศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์ได้จัดท าแผนด าเนินงาน ได้จัดสรร

งบประมาณของคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อสร้างขวัญและก าลังใจให้แก่
อาจารย์ที่มีผลงานวิจัย โดยแบ่งเป็นทุนสนับสนุนด้านงานวิจัยเป็น
จ านวน 100,000 บาท ทุนละ 10,000 บาท และทุนสนับสนุนการ
ตีพิมพ์เผยแพร่และน าเสนอผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จ านวน 
20,000 บาท โดยเป็นการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือบทความ
วิชาการในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลTCI กลุ่ม 2 ขึ้นไป หรือเป็นงาน
สร้างสรรค์จ านวนทั้งสิ้น 10 ทุน ทุนละ 2,000 บาท (เอกสาร 2.1.4-11) 

6. วิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบ้านฯ 
วิทยาลัยการแพทย์ฯ มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และ

นักวิจัย โดยการส่งเสริมให้อาจารย์รุ่นใหม่ขอทุนวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกคณะ โดยให้มีอาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านการวิจัยเป็นที่
ปรึกษา (เอกสาร 2.1.4-12) 

 
7.ส านักวิชาสังคมศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.4-10 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ี
ที่ 2. ข้อ 4 ของคณะเทตโนโลยี
อุตสาหกรรม 

 
 
 
 
 
 
 
2.1.4-11 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 
2.1 ข้อ 4 ของคณะมนุษยศาสตร์    

 
 
 
 
 
 
2.1.4-12 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 
2.1 ข้อ 4 ของวิทยาลัยการแพทย์
พื้นบ้านฯ 

 
2.1.4-13 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

ส านักวิชาสังคมศาสตร์  มีการวางแผนพัฒนางานวิจัย  
การบูรณาการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยรับใช้
สังคม โดยมีระบบและกลไกการเพิ่มสมรรถนะของอาจารย์โดยส่ง
บุคลากรร่วมพัฒนาเทคนิคการท าวิจัย ผ่านกระบวนการอบรมเชิง
ปฏิบัติการ การฟังบรรยาย การศึกษาดูงานและพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยและงานสร้างสรรค์ เป็นต้น ส าหรับการสร้างขวัญและก าลังใจ
แก่นักวิจัย ตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ดีเด่น ได้แสดงความยินดี และประกาศเกียรติคุณนักวิจัย 
อาจารย์ และบุคลากรส านักวิชาสังคมศาสตร์ ผู้ได้รับผลงานวิจัยดีเด่น 
รวมถึงมีกระดานข่าวประชาสัมพันธ์และยกย่อง  (เอกสาร 2.1.4-13) 

8. ส านักวิชาบัญชี 
ส านักวิชาบัญชีมีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย สร้าง

ขวัญและก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ดีเด่น โดยจัดสรรงบประมาณในการสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ/การตีพิมพ์/การ
เผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาตินั้น นอกจากนี้ส านักวิชาบัญชียังได้
เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่  4  National 
Conference on Business Transformation 4 th “ Business 
Management in the Digital Transformation” ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 
2564 ณ ส านักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (เอกสาร 2.1.4-14) 

9. ส านักวิชาการท่องเท่ียว 
ได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนการท าวิจัยให้

บุคลากรงบประมาณ 50,000 บาท แบ่งเป็น 2 เรื่อง นอกจากนี้ได้
อนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติเพื่อ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการวิจัย  และได้ เผยแพร่ผลงาน
สร้างสรรค์ของอาจารย์ได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง และจัดการ
ส่งเสริมการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการของคณาจารยโ์ดย
การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาเพิ่มความรู้ โดยให้เริ่มตีพิมพ์ในวารสารของ
ส านักวิชา เพื่อให้คณาจารย์ได้มีประสบการณ์และความมั่นใจ และ
พัฒนาเพื่อตีพิมพ์ในฐาน TCI และ Scopus ต่อไป 

10. ส านักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ 
มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญ

และก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ดีเด่น ได้แก่ การสนับสนุนการน าเสนอและเผยแพร่
ผลงานวิจัยและการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดบัชาติหรอืนานาชาติ โดย

2 . 1  ข้ อ  4  ข อ ง ส า นั ก วิ ช า
สังคมศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.4-14 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 
2.1 ข้อ 4 ของส านักวิชาบัญช ี 

 
 
 

 

 

 

2.1.4-14 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ข้อ 
4 ของส านักวิชาการท่องเที่ยว 
 
 
 
 
 
 
2.1.4-15 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 
2 . 1  ข้ อ  4  ข อ ง ส า นั ก วิ ช า
คอมพิวเตอร์ฯ 

 
 



 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

จัดสรรจากงบประมาณเงินรายได้ เป็นเงินจ านวน 20,000 บาท และ
ยกย่องคณาจารย์ที่มีผลงานวิชาการดีเด่นโดยประกาศเกียรติคุณผ่าน
ทางเว็บไซต์และ Facebook ของส านักวิชาฯ นอกจากนี้มีการพัฒนา
สมรรถนะอาจารย์และนักวิจัยผ่านกระบวนการที่ เหมาะสมกับ
ประสบการณ์ของแต่ละกลุ่มอาจารย์ (เอกสาร 2.1.4-15) 

11.ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ได้จัดการสนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมการอบรมพัฒนา

สมรรถนะนักวิจัยร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา อีกทั้งในระดับคณะ 
ฝ่ายบริหารงานวิจัยได้มีการจัดกิจกรรมการเขียนบทความวิชาการ
ส าหรับบุคลากรส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ก่อนการส่งยื่นเพื่อ
ขอรับทุนสนับสนุนต่อไปเพื่อให้งานวิจัยที่ขอทุนสนับสนุนมีคุณภาพ
และเป็นที่ยอมรับ (เอกสาร 2.1.4-16) 

12. ส านักวิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
ส านักวิชาบริหารรัฐกิจ ท าการจัดอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ทางด้านงานวิชาการและงานวิจัย นอกจากนี้ยังท าการสนับสนุนให้
คณาจารย์และนักวิจัยเข้าร่วมการสัมมนา การอบรม การประชุม การ
ประชุมวิชาการทั้งระดับท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับนานาชาติ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการและงานวิจัย ได้แก่ การอบรมเชิง
ปฏิบัติการรูปแบบการจัดการเรียนการสอนกับการท างาน (WIL) 
ร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย และอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการเรียน
การสอนร่วมกับการท างาน CWIE ส่วนประเด็นการสร้างขวัญและ
ก าลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ดีเด่น (เอกสาร 2.1.4-17) 

13. ส านักวิชานิติศาสตร์ 
ในปีการศึกษา 2563 ส านักวิชานิติศาสตร์มีการพัฒนา

สมรรถนะอาจารย์ โดยการจัดอบรมเพื่อพัฒนาข้อเสนอการท าวิจัย 
เพื่อพัฒนาโจทย์วิจัยทางนิติศาสตร์ การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
และการประเมิน การปฏิบัติการเขียนเอกสารเชิงหลักการข้อเสนอการ
วิจัย (เอกสาร 2.1.4-18) 

นอกจากนี้ยังมีงบประมาณสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการทั้งในและต่างประเทศ โดยมี
การจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินกิจกรรมสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ จ านวน 40,000 บาท ในปี 2563 
วารสารนิติ รัฐกิจ และสังคมศาสตร์ ผ่านการรับรองคุณภาพจาก TCI 
(กลุ่มที่ 2) 

 

 
 
 
 
 
 
2.1.4-16 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 
2 . 1  ข้ อ  4  ข อ ง ส า นั ก วิ ช า
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 
 
2.1.4-17 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 
2.1 ข้อ 4 ของส านักวิชารัฐศาสตร์
และรัฐประศาสนศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
2.1.4-18 รายงานการประเมินตนเอง (SAR)  

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 
2.1 ข้อ 4 ของส านักวิชานิติศาสตร์ 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

√ 5. มีการด าเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน ทั้งในหรือต่างประเทศ 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้
คณะ/ส านักวิชาต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ด าเนินงาน
ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันอุดมศึกษา ในระดับ
ท้องถิ่น ท าให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยกับหน่วยงานต่าง 
ๆ มีงานวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน และขับเคลื่อน
ชุมชน โดยการน าความรู้ทางวิชาการไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ใน
การพัฒนาท้องถิ่น และเกิดการพัฒนายอดผลงานวิจัยสู่นวัตกรรม โดย
มีการจัดกิจกรรมเพื่อติดตามการด าเนินงานของโครงการ ดังน้ี 

- กิจกรรมติดตามการด าเนินงาน โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ 
(ABC) (เอกสาร 2.1.5-1) 

1. โครงการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้ของศูนย์การ
เรียนรู้เชียงแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ
ร้อยละ 80 โดยด าเนินการถอดบทเรียนองค์ความรู้ของศูนย์เรียนรู้
เชียงแสนฯ เรียบร้อยแล้ว และได้มีการออกแบบ ทดลองใช้หลักสูตร 
และพัฒนาหลักสูตร เรียบร้อยแล้ว (อยู่ในช่วงการเขียนรายงานวิจัย)  

2. โครงการ การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการจัดการ 
(MIS) ของศูนย์การเรียนรู้เชียงแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้
ด าเนินแล้วเสร็จ ร้อยละ 75 โดยมีการด าเนินการจัดท าเว็บไซต์จัดการ
ข้อมูล 4 ระบบ ดังน้ี  

   1) ระบบจัดการข้อมูลหลักสูตร 
   2) ระบบการจัดการข้อมูลท่องเที่ยว 
   3) ระบบจัดการสินค้า 
   4) ระบบจัดการครุภัณฑ์ 
3. โครงการ รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของศูนย์การ

เรียนรู้เชียงแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ
ร้อยละ 80 โดยมีข้อมูลที่ด าเนินงานไปแล้วดังน้ี 

   1) ได้ข้อมูลด้านบริบทพื้นที่ของศูนย์การเรียนรู้เชียงแสน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

   2) ได้ข้อมูลเชิงลึกของกิจกรรมการท่องเที่ยว โปรแกรมการ
ท่องเที่ยว และการบริการที่สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวและการ
บริการ 

 
 
 
 
2.1.5-1 กิจกรรมติดตามการด าเนินงาน 

โครงการวิจัยเชิงพื้นที่ (ABC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

   3)  ได้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการพัฒนากิจกรรมการ
ท่องเที่ยวโปรแกรมการท่องเที่ยว และการบริการของผู้เชี่ยวชาญ  

   4) ได้กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร จ านวน 5 กิจกรรม  
   5) โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร Half- Day Trip   
   6) โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตร 1 Day Trip 
   7) โปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงเกษตรเช่ือมโยงพื้นที่แหล่ง

ท่องเที่ยวใกล้เคียง 1 Day Trip 
   8) ได้รูปแบบอาหารและเครื่องดื่มของศูนย์การเรียนรู้                       

จ านวน 2 รูปแบบ 
4. โครงการ การยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของศูนย์การ

เรียนรู้ เชียงแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ด าเนินการแล้ว
เสร็จร้อยละ 80 โดยด าเนินการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของศูนย์
การเรียนรู้เชียงแสน 

5. โครงการ นวัตกรรมพลังงานทดแทนของศูนย์การเรียนรู้
เชียงแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ด าเนินการแล้วเสร็จรอ้ยละ 
90 โดยมีข้อมูลที่ด าเนินงานไปแล้วดังน้ี  

1) สร้าง และติดตั้งเตาเผาถ่านชีวภาพ ระบบเตาเผาแก๊สซิ
ไฟเออร์   ส าหรับใช้ทดแทนแก๊สหุงต้ม และเตาเผาแก๊สซิไฟเออร์
ส าหรับครัวเรือน 

2) อบรมการใช้งานนวัตกรรมพลังงาน  
ชีวมวลเปลี่ยนรูปเป็นถ่านชีวภาพ 
3) สร้างพร้อมติดตั้ง และทดสอบประสิทธิภาพของเตาเผา

ขยะไร้ควัน และระบบผลิตแก๊สชีวภาพจากเศษอาหาร 
6. โครงการ การวางผังและออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมศูนย์

การเรียนรู้เชียงแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ด าเนินการแล้ว
เสร็จละ 80 โดยมีข้อมูลที่ด าเนินงานไปแล้วดังน้ี  

1) ออกแบบและวางผังภูมิทัศน์ โดยการน าแบบที่ได้ไป
ตรวจกับผู้เชี่ยวชาญ (สถาปนิก)รวมถึงเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ 2 ครั้ง 

2) น าเสนอและแลกเปลี่ยนแนวคิดในการปรับปรุงพื้นที่
เบื้องต้นกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 

3) น ารูปแบบที่ได้ออกแบบไปปรึกษาเช่ียวชาญเบื้องต้น 
(สถาปนิก) และน ามาพัฒนาแบบก่อนน าไปเสนอกับเจ้าหน้าที่และผู้ที่
มีส่วนเกี่ยวข้อง 

7. โครงการ การออกแบบสื่อนวัตกรรมและประชาสัมพันธ์                          
ศูนย์การเรียนรู้เชียงแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ด าเนินการ                 
แล้วเสร็จละ 80 โดยมีข้อมูลที่ด าเนินงานไปแล้วดังน้ี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

1) สื่อนวัตกรรม ผ่านบรรจุภัณฑ์ที่สามารถสื่อสารเล่าเรือ่ง
ชุมชนบนบรรจุภัณฑ์ และสื่อสารทางการตลาดได้  

2) สื่อนวัตกรรมบอร์ดนิทรรศการให้ความรู้ และป้ายน า
ทางให้ข้อมูลแต่ละฐานการเรียนรู้ พร้อมโครงสร้าง จ านวน 3 ฐาน
เรียนรู้ พร้อมสื่อar 2 และ 3 มิติ 

3) สื่อประชาสัมพันธ์ โบรชัวร์ ฐานการเรียนรู้ สื่อ ar ให้
ข้อมูลผ่านสมาร์ทโฟน 

8. โครงการ การสร้างสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ ศูนย์การ
เรียนรู้เชียงแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ
ละ 80 โดยมีข้อมูลที่ด าเนินงานไปแล้วดังน้ี  

1) สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่ติดตามคลิปวิดีโอที่น าเสนอศูนย์
การเรียนรู้เชียงแสน  

2) สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่ติดตามคลิปวิดีโอที่น าเสนอศูนย์
การเรียนรู้ เ ชียงแสน เพื่อศึกษาการรับรู้และความสนใจในการ
ประชาสัมพันธ์ 

- กิจกรรมติดตามการด าเนินงาน โครงการวิจัยรับใช้สังคม 
“หนึ่งคณะ หนึ่งพื้นที่ หนึ่งนวัตกรรม” (Triple One) (2.1.5-2) 

1. โครงการ การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียภาษาญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
โดยใช้องค์ความรู้ทางภาษา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน  
ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้ 

1) พัฒนาสื่อมัลติมี เดียภาษาญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชน ต าบลป่าตึง อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 
โดยใช้องค์ความรู้ทางภาษา วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน 

2) พัฒนาศักยภาพทางด้านการใช้ภาษาญี่ปุ่นและสื่อ
มัลติมี เดียภาษาญี่ปุ่น ของผู้น าเที่ยวในชุมชนพื้นที่ต าบลป่าตึง  
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย โดยใช้องค์ความรู้ทางภาษา วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน 

2. โครงการ การพัฒนาการตลาดบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อ
สร้างการรับรู้และพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ในพื้นที่
เทศบาลต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ด าเนินการแล้ว
เสร็จ ดังนี้ 

1) พัฒนาการตลาดออนไลน์บนสื่อสังคมออนไลน์ของ
ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ในพื้นที่เทศบาลต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1.5-2 กิจกรรมติดตามการด าเนินงาน 
โครงการวิจัยรับใช้สังคม “หนึ่งคณะ 
หนึ่งพื้นที่ หนึ่งนวัตกรรม” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

2 )  พัฒนาบรรจุ ภัณฑ์ ข้ า วแต๋น  ใน พื้ นที่ เ ทศบาล 
ต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

3) สร้างการรับรู้ผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋น ในพื้นที่เทศบาลต าบล
จันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

3. โครงการ การพัฒนานวัตกรรมช่องทางการตลาดและ 
การสื่อสารการตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุในพื้นที่เทศบาล
นครเชียงราย : กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย  
ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้ 

1) ได้ข้อมูลความต้องการและศักยภาพในการบริหาร
จัดการผลิตภัณฑ์ ช่องทางการตลาด การสื่อสารการตลาด และชมรม
ร้านค้าของมหาวิทยาลัยวัยท่ีสามนครเชียงราย 

2) ได้ข้อมูลความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภคส าหรับ
ผลิตภัณฑ์ของผู้สูงอายุในมหาวิทยาลัยวัยที่สามนครเชียงราย 

4. โครงการ นวัตกรรมกระบวนการส่งเสริมสุขภาพใจของ
ชุมชนต าบลเวียงเหนือ อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ได้ด าเนินการ
แล้วเสร็จร้อยละ 80 โดยคงค้างการด าเนินงานการถอดบทเรียน
นวัตกรรมกระบวนการส่งเสริมสุขภาพจิต 

5.  โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดเชิง
สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรต าบลเวียง
เหนือ อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยได้
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดเชิงสร้างสรรค์ที่ตรงตามความต้องการ
ของชุมชน โดยยังคงค้างการด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้จากการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์จากสับปะรดเชิงสร้างสรรค์ 

6 .  โครงการ  การส่ ง เสริ มความคิดสร้ า งสรรค์ ของ
ผู้ประกอบการในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรท้องถิ่นในต าบล
สันสลี อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ 
ดังนี ้

1)  ด า เนินการส่ ง เสริ มความคิดสร้ า งสรรค์ ของ
ผู้ประกอบการในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรท้องถิ่นในต าบล
สันสลี อ าเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

2)  ด า เนินการส่ ง เสริ มความคิดสร้ า งสรรค์ ของ
ผู้ประกอบการในการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรท้องถิ่น   

7. โครงการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ธูปสมุนไพรและเพิ่มช่อง
ทางการจัดจ าหน่ายของชุมชนบ้านร่องปลายนา ต าบลบัวสลี อ าเภอ
แม่ลาว จังหวัดเชียงราย ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

1) ได้ต้นแบบผลิตภณัฑธ์ูปสมุนไพรและออกแบบรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่เหมาะสมกับช่องทางการจัดจ าหน่ายในตลาด
ออนไลน์ 

2) ได้แนวทางการเพิ่มช่องทางการจัดจ าหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชนบ้านร่องปลายนา ต าบลบัวสลี อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

8. โครงการ การสร้างสรรค์อาหารพื้นถิ่นเพื่อการท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพโดยชุมชนบ้านหนองอ้อ อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ได้
ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยการด าเนินงานส่งเสริมการเช่ือมโยงอาหาร
ท้องถิ่นสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยชุมชนบ้านหนองอ้อ อ าเภอแม่
จัน จังหวัดเชียงราย เกิดการออกแบบอาหารที่เน้นวัตถุดิบพื้นถิ่น 
ประกอบด้วย ดอกค าฝอย พืชสมุนไพร ผักผลไม้ (ผลิตภัณฑ์ทาง
การเกษตรในพื้นที่) ไก่และไข่ไก่ เมนูอาหาร ที่ได้เน้นเป็นวัตถุดิบพื้น
ถิ่น เน้นเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ เน้นความเป็นชุมชนหนองอ้อ และ
ความเป็นอาหารพื้นเมืองประยุกต์  บวกกับความชอบในเ ชิง
ประสบการณ์ใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพและ
สามารถน าไปต่อยอด การท่องเที่ยวเชิงอาหารในชุมชนได้ 

9. โครงการ รูปแบบการจัดการเรียนรู้กฎหมายการอนุรักษ์
โบราณสถานเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เยาวชนในเทศบาลต าบล
เวียงเชียงแสน  อ าเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้ด าเนินการแล้ว
เสร็จ ดังนี้ 

1) พัฒนาแนวทางการจัดท าสื่อในการถ่ายทอดองค์ความรู้
เพื่อปลูกฝังการอนุรักษ์โบราณสถานให้แก่เยาวชน  

2) ตรวจสอบสื่อในการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อปสูกฝังการ
อนุรักษ์โบราณสถานให้แก่เยาวชน 

3) ประเมินผลสัมฤทธิ์รูปแบบการจัดการเรียนรู้ในการ
ปลูกฝังการอนุรักษ์ โบราณสถานให้แก่เยาวชนในรูปแบบการตอบ
แบบสอบถาม 

10. โครงการ การบริหารจัดการชุมชนเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวของพื้นที่เทศบาลต าบลม่วงยาย อ าเภอเวียงแก่น จังหวัด
เชียงราย ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยการบริหารจัดการชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของพื้นที่เทศบาลต าบลม่วงยาย มีดังนี้ 

1) การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของชุมชน  
2) การจัดกิจกรรมชุมชนหรือการจัดการพูดคุยกลุ่มย่อย  
3) ค้นหาชาวชุมชนที่มีความสนใจในการท ากิจกรรมเพื่อ

อนุรักษ์และปรับปรุงอาคารสถานท่ีในชุมชน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

4)  ค้นหาแหล่ งท่อง เที่ ย ว ใน ชุมชนที่ มี ศั กยภาพใน 
การอนุรักษ ์และปรับปรุงอาคารสถานท่ี  

5) ด าเนินการเรื่องการอนุรักษ์และปรับปรุงอาคาร ตลาด
ตลอดจนสถานที่แหล่งท่องเที่ยว  

6) การจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการชุมชนเพื่อการ
ท่องเที่ยว  

7) แนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย  
8) การจัดท าแผนที่การท่องเที่ยวในชุมชน  
9) การติดตามและประเมินผล 

11. โครงการ การพัฒนากระบวนการผลิตชาใบไผ่ซาง
คุณภาพสูง ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยได้นวัตกรรมตู้อบใบไผ่ซาง
พลังงานแสงอาทิตย์ที่เหมาะสมส าหรับการผลิตชาใบไผ่ซางคุณภาพสูง 

12. โครงการ การสร้างนวัตกรรมการส่งเสริมความเข้มแข็ง                  
ด้านสุขภาพชุมชนด้วยการแพทย์แผนไทยของผู้สูงอายุ ต าบลบ้านดู่               
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้ด าเนินการแล้วเสร็จ โดยได้นวัตกรรม
การส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทยของ
ผู้สูงอายุต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ในส่วนของคณะ/ ส านักวิชาต่างๆ ได้มีการด าเนินการ  ดังนี้ 
1. คณะครุศาสตร์   
ได้มีการด าเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาร่วมกับองค์กร
ภาคเอกชนในประเทศ (ข้อ 2.1-5-1 - 2.1-5-14) 

2. คณะวิทยาการจัดการ  
มีการด าเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมอืด้านการวิจัยหรอืงาน

สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน ได้แก่  

1. เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในประเทศ 4 เครือข่าย (ข้อ 
2.1-2-6 - 2.1-2-7) และเครือในต่างประเทศ ได้แก่  มหาวิทยาลัย 
University Teknologi MARA Cawangan Melaka ประเทศมาเลเซยี 
(ข้อ 2.1-5-1)  

2. เครือข่ายองค์กรภาครัฐ จ านวน 6 เครือข่าย (ข้อ 2.1-5-2) 
(ข้อ 2.1-5-3) (ข้อ 2.1-5-4) (ข้อ 2.1-5-5) (ข้อ 2.1-5-6) และ (ข้อ 
2.1-5-7) 

3. เครือข่ายภาคเอกชน ได้แก่ หอการค้าจังหวัดเชียงราย (ข้อ 
2.1-5-8) ส าหรับผลการด าเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 .1 . 5 -3  ร ายงานการประ เมินตนเอง 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ี
ที่ 2.1 ข้อ 5 คณะครุศาสตร์ (ข้อ 
2.1-5-1 - 2.1-5-14) 

 
2 .1 . 5 -4  ร ายงานการประ เมินตนเอง 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ี
ที่ 2.1 ข้อ 5 คณะวิทยาการจัดการ 
(ข้อ 2.1-2-6 - 2.1-5-9) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

องค์กรภาครัฐหรือเอกชนท้ังในหรือต่างประเทศ ได้รายงานผลแก่คณะ
กรรมการบริหารคณะในการประชุมครั้งที่ 1/2564 (ข้อ 2.1-5-9) 

3. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการด าเนินการร่วมกับ
สถาบันอุดมศึกษา ประกอบด้วย องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในหรือ
ต่างประเทศโดยด าเนินการพัฒนาโครงร่างการด าเนินงานวิจัยเพื่อขอ
งบประมาณจากกลุ่มทุนยุโรป ภายใต้ Europa / Funding & Tenders 
Portal notification ใ น หั ว ข้ อ  COVID19 -  HERA Incubator 
(HORIZON-HLTH-2021-CORONA-01) (ข้อ 2563-2.1-5-1)  

4. คณะมนุษยศาสตร์   
ได้ด าเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยหรืองาน

สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษา คือ สถาบันวิจัย
ภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล (ข้อ 2.1-5-1) 

นอกจากนั้นในปี 2563 คณะยังได้ด าเนินงานกับองค์กร
ภาครัฐ คือ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพื่อการพัฒนา ส านักงาน
จังหวัดเชียงราย เพื่อร่วมกันจัดท าโครงการ “การศึกษาความพร้อม
ของชุมชนในการรองรับผู้สูงวัยนานาชาติเพื่อส่งเสริมการค้าและการ
ลงทุนในจังหวัดเชียงราย” (ข้อ 2.1-5-2) 

5. วิทยาลัยการแพทย์ฯ ได้มีเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
วิจัยกับองค์กรภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ที่มี
บันทึกความเข้าใจ (MOU).โดยในปีการศึกษา 2563 มีการแพร่ระบาด
ของโรคติดเ ช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เป็นเหตุให้การ
ด าเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยระหว่างประเทศได้
ชะลอไป และมุ่งการด าเนินงานภายในประเทศ  

6. ส านักวิชาสังคมศาสตร์  ได้สร้างเครือข่ายการวิจัยและ
บริการในท้องถิ่น โดยมีการจัดกิจกรรมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือทางวิชาการและการบริการวิชาการแก่สังคม นอกจากนั้นยังมี
การด าเนินงานวิจัยร่วมกับหน่วยงานภายนอก คือ มูลนิธิ focus  
เกี่ยวกับแรงงานข้ามชาติ รวมถึงแนวทางการด าเนินงานวิจัยรับใช้
สังคมตามนโยบาย หนึ่งคณะ หนึ่งอ าเภอ หนึ่งนวัตกรรม ภายใต้
แนวคิดราชภัฏเชียงรายโมเดล (เอกสาร 2.1.5-8) 

7. ส านักวิชาบัญชี  ได้มีการวางแผนพัฒนาสมรรถนะของ
อาจารย์และนักวิจัยให้สอดคล้องกับพันธกิจของการบริหารงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ คือการพัฒนางานวิจัยการ บูรณาการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน และการวิจัยรับใช้สังคมโดยมีระบบและ
กลไกการเพิ่มสมรรถนะของอาจารย์ (ข้อ 2.1-28) ส าหรับในปี 2563 
ส านักวิชาได้เป็นเจ้าภาพร่วมการจัดประชุมวิชาการระดับชาติกับ

 
 
2 .1 . 5 -5  ร ายงานการประ เมินตนเอง 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ี
ที่  2 .1 ข้อ  5 คณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม (ข้อ 2563-2.1-5-1) 

 
 
2.1 .5-6 รายงานการประเมินตนเอง 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัว
บ่ ง ช้ี ที่  2 . 1  ข้ อ  5  ค ณ ะ
มนุษยศาสตร์ (ข้อ 2.1-5-1 - 2.1-
5-2) 

 
 
 
2.1 .5-7 รายงานการประเมินตนเอง 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัว
บ่ ง ช้ี ที่  2 . 1  ข้ อ  5  วิ ทย าลั ย
การแพทย์ฯ  

 
 

2.1 .5-8 รายงานการประเมินตนเอง 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ี
ที่ 2.1 ข้อ 5 ส านักวิชาสังคมศาสตร ์

 
 
 
 
2 .1 . 5 -9  ร ายงานการประ เมินตนเอง 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ี
ที่ 2.1 ข้อ 5 ส านักวิชาบัญชี  (ข้อ 
2.1-28 - 2.1-31) 

 
 



 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

หน่วยงานภายนอกอีก 2 แห่ง (ข้อ 2.1-29) และการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ครั้งที่ 4 ณ ส านักวิชาบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
(ข้อ 2.1-30) 

ส านักวิชาบัญชีได้มีกระบวนการคัดสรร เลือกบทความ
งานวิจัยเป็นแนวทางในการก าหนดแผนงบประมาณด้านการวิจัยใน
ปีงบประมาณถัดไป (ข้อ 2.1-31) 

8. ส านักวิชาการท่องเที่ยว   มีการด าเนินการจัดสรร
งบประมาณส าหรับอาจารย์เพื่อฝึกอบรมมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่าง
ยั่งยืน (GSTC) เกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อให้มีความรู้ความ
เข้าใจ น าไปบริหารจัดการการท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน จัดสรรงบประมาณส าหรับอาจารย์เพื่อด าเนินการพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์เรื่องการจัดการธุรกิจเรือส าราญ การบริหารจัดการ
และมาตราฐานการท างานแบบปกติใหม่ของธุรกิจเรือส าราญอย่าง
ถูกต้อง และจัดท าความร่วมมือกับหน่วยงานท้ังภาครัฐและเอกชนด้าน
การท่องเที่ยวและบริการ  

9. ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ได้มี
การด าเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐ
หรือเอกชน ทั้งในหรือต่างประเทศ (ข้อ 2.1-5-1 - 2.1-5-2 ) 

10. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ได้ท าความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เพื่อให้เกิดความร่วมมือในด้านการ
เรียน การสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ กับ Colledge of 
medical technology and nursing YUANPEI univerdity of 
medical technology เพื่อให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย 
และเป็นการน าผลของการวิจัยไปเผยแพร่ให้เกิดการพัฒนาด้านการ
วิจัยต่อไป (ข้อ 2-2.1-5-1)   

11. ส านักวิชาบริหารรัฐกิจ  ได้จัดท าเครือข่ายความร่วมมือ
ทางด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา ได้แก่ 

1) เครือข่ายราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 
ภายใต้ความร่วมมือของหน่วยจัดการศึกษาในสาขาวิชาทางด้าน
รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ในมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 
(ข้อ 2.1.5-1) 

2) ส านักวิชาบริหารรัฐกิจได้สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
สมาคมรัฐประศาสนศาสตร์แห่งประเทศไทยในการพัฒนาองค์ความรู้
ทางด้านวิชาการและงานวิจัย และน ามาซึ่งการด าเนินโครงการ “การ
ประชุมวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ระดับชาติ ครั้งที่ 11” (ข้อ 2.1.5-2) 

 
 
 
 
 
 
2.1.5-10 รายงานการประเมินตนเอง 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัว
บ่งช้ีที่ 2.1 ข้อ 5 ส านักวิชาการ
ท่องเที่ยว 

 
 
 
 
 
2.1.5-11 รายงานการประเมินตนเอง 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัว
บ่ ง ช้ีที่  2 .1  ข้ อ  5  ส านั กวิชา
คอมพิว เตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  (ข้อ 2.1-5-1 - 2.1-
5-2 ) 

2.1.5-12 รายงานการประเมินตนเอง 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัว
บ่ ง ช้ีที่  2 .1  ข้ อ  5  ส านั กวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ (ข้อ 2-2.1-
5-1) 

2.1.5-13 รายงานการประเมินตนเอง 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัว
บ่ ง ช้ีที่  2 .1  ข้ อ  5  ส านั กวิชา
บริหารรัฐกิจ  (ข้อ 2.1.5-1 - 
2.1.5-2) 

 
 
 
 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

12. ส านักวิชานิติศาสตร์  ยังคงมีความร่วมมือกับเทศบาล
ต าบลเวียงเชียงแสนในการท าวิจัยเรื่อง“รูปแบบการจัดการเรียนรู้
กฎหมายการอนุรักษ์โบราณสถานเพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้แก่
เยาวชนในเทศบาลต าบลเวียงเชียงแสน อ าเภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงราย” และมีเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
หรือนวัตกรรมเพิ่มขึ้น จ านวน 3 หน่วยงาน  

 

2.1 .5-14 รายงานการประเมินตนเอง 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ี
ที่ 2.1 ข้อ 5 ส านักวิชานิติศาสตร์   

 
 

√ 6. มีระบบและกลไกการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด (R-Program) 
 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มีการจัดท าระบบบริหารงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารกองทุน
สนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา (เอกสาร 2.1.6-1) มีอ านาจหน้าที่
ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่าด้วยกองทุนสนับสนุน
งานวิจัยเพื่อการพัฒนาอ านาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารกองทุน
สนับสนุนงานวิจัยเพื่อการพัฒนา (เอกสาร 2.1.6-2) เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัย  โดยในระดับ
มหาวิทยาลัย และคณะ/ส านักวิชาได้มีระบบกลไกบริหารงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการด าเนินงาน
ด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (เอกสาร 2.1.6-3) โดย
กรรมการมีหน้าที่ประสานความร่วมมือการด าเนินการวิจัยระหว่าง
หน่วยงานกับสถาบันวิจัยและพัฒนา  ส่งเสริมและสนับสนุนการ
ด าเนินการวิจัยของบุคลากรภายในคณะ/ ส านัก มีการแต่งตั้งนักวิจัย
อาวุโส ประจ ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (เอกสาร 2.1.6-4) โดยมี
หน้าที่ในการให้ค าปรึกษา และการให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานในมิติด้านการวิจัยของมหาวิทยาลยั อีกทั้งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ โดยการออกประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุน
และรางวัลการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า 
(เอกสาร 2.1.6-5) ให้แก่คณาจารย์ในมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความ
มั่นใจในพัฒนา และท างานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพให้แก่
ชุมชน สังคม และประเทศชาติต่อไป  

ส่วนของคณะ / ส านักวิชาต่างๆ ได้มีการด าเนินการ  ดังนี้ 
1. คณะครุศาสตร์  คณะครุศาสตร์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารงานวิจัย ซึ่งท าหน้าที่การด าเนินงานด้านงานวิจัยของคณะครุ

 
 
 
 

2.1.6-1  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร
กองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อการ
พัฒนา 

2.1.6-2  ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ว่าด้วยกองทุนสนับสนุนงานวิจัยเพื่อ
การพัฒนา 

2.1.6-3  ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
การด าเนินงานด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

2.1.6-4  ค าสั่งแต่งตั้งนักวิจัยอาวุโส  ประจ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   

2.1.6-5  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสนับสนุน
และรางวั ลการจดสิทธิบั ตร อนุ
สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.1 .6 -6  รายงานการประเมินตนเอง 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ี
ที่ 2.1 ข้อ 6 คณะครุศาสตร์  



 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

ศาสตร์ และก าหนดระบบและกลไกการน าผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรม ของคณะครุศาสตร์ไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน รวมทั้งได้มีคู่มือการบริหารงานวิจัย เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการน าผลงานวิจัยหรือสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระบบและกลไกการ
น าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน ซึ่งประกอบด้วย ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการแก่
สังคม แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ 2564  

3. คณะวิทยาการจัดการ มีระบบและกลไกการน าผลงานวจิยั
หรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน
หรือชุมชน และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด ได้แก่ การวางระบบ
กลไกไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน มีผลการวิจัยรวม
ทั้งสิ้นจ านวน  38  เรื่อง แบ่งเป็น ผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาผู้เรียน จ านวน 7 เรื่อง และผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์
ในการพัฒนาชุมชน จ านวน 31 เรื่อง 

4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ด าเนินการจัดให้มีระบบ
เพื่อช่วยในการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนหรือ และได้ด าเนินการจัดให้มีกลไกการ
น าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาผู้เรียนหรือชุมชนโดยให้บุคลากรเขียนโครงการวิจัยเพื่อเสนอ
ของบประมาณวิจัยที่มุ่งเน้นนวัตกรรมและการน าไปใช้ประโยชน์ใน
การพัฒนาผู้เรียนและชุมชนโดยในปีงบประมาณ 2564 คณะฯ ได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณในการท าวิจัยแบ่งเป็นงานวิจัยที่มุ่งเน้นใน
การพัฒนาผู้เรียน จ านวน 2 โครางการ         

5. คณะมนุษยศาสตร์ ได้จัดท าระบบกลไกการน าผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน
หรือชุมชน โดยการจัดท าคู่มือและระบบกลไก การบริหารงานวิจัย ในปี
การศึกษา 2563 มีงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณะมนุษยศาสตร์ ที่
หน่วยงานภายนอกได้น าไปใช้ประโยชน์จ านวน 10 เรื่อง  

6. วิทยาลัยการแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือก 
มีการวางระบบการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ

นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาผู้ เรียนหรือชุมชน โดย

 
 
 
 
 
2.1 .6 -7  รายงานการประเมินตนเอง 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 
2.1 ข้อ 6 คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 
 
 
2.1 .6 -8  รายงานการประเมินตนเอง 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 
2.1 ข้อ 6 คณะวิทยาการจัดการ 

 
 
 
 
2.1 .6 -9  รายงานการประเมินตนเอง 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 
2 . 1  ข้ อ  6  ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี
อุตสาหกรรม  

 
 
 
 
 
2.1.6-10  รายงานการประเมินตนเอง 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 
2.1 ข้อ 6 คณะมนุษยศาสตร์  

 
 
 

2.1.6-11  รายงานการประเมินตนเอง 
องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

มอบหมายให้หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาเป็นผู้ประสานงานร่วมกับ
ประธานโปรแกรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต โดยให้มีการน า
ผลที่ได้จากการวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์  และน าเสนอต่อที่
ประชุมของการประชุมบุคลากรสาย ก เพื่อให้รับทราบถึงการน า
ผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อการพัฒนาและค้นหาประเด็นใหม่ๆ 
เพื่อวิจัยและพัฒนาต่อไป 

7.  ส านักวิชาสังคมศาสตร์  มีระบบและกลไกการน า
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน โดยบูรณาการงานวิจัยและงานสร้างสรรค์กับ
การจัดการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อ
สร้างสรรค์นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในชุมชน โดยประกอบไปด้วย
งานวิจัยที่บูรณาการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นในมิติเศรษฐกิจฐานราก 
สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม (ดิน น้ า ป่าชุมชน) 

8. ส านักวิชาบัญชี ได้มีระบบรวบรวมคัดสรร วิเคราะห์
งานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิจัยไปพัฒนาศักยภาพการด าเนินงานของ
ชุมชนให้มีการพัฒนายิ่งขึ้น มีระบบการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นและสังคม และมีการจัดท างานวิจัย เพื่อส ารวจ
ความต้องการของชุมชนน าไปสู่กระบวนการวิจัยสร้างสรรค์ เพื่อ
ตอบสนองความต้องการของชุมชน  

9. ส านักวิชาการท่องเท่ียว 
       1. ส านักวิชาการท่องเที่ยว จัดท าคู่มือบริหารงานวิจัย ซึ่ง

ระบุระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนดและ
ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในคู่มือด าเนินการวิจัย 

       2. คณาจารย์ในส านักวิชาที่ด าเนินการวิจัย ท าการลงพื้นที่
เพื่อหาโจทย์และรูปแบบที่เหมาะสมกับพื้นที่ในการท าวิจัย 

     3. การคืนความรู้ที่ได้จากการวิจัยแก่พื้นที่หรือชุมชน โดยการ
จัดท าในรูปแบบที่ระบุไว้ตามวัตถุประสงค์หรือนวัตกรรมที่ได้จากการวิจัย 

10. ส านักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ  ระบบและกลไกการน า
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด คือ 
ขั้นตอนที่ 1 นักวิจัยประชุมวางแผนด าเนินการ ขั้นตอนที่ 2 วิเคราะห์
รูปแบบการใช้ประโยชน์  ขั้นตอนที่ 3 พิจารณารูปแบบการใช้
ประโยชน์ ขั้นตอนที่ 4 การจัดกิจกรรมใช้ประโยชน์โดยตรง ตาม
กลุ่มเป้าหมาย และขั้นตอนท่ี 5 จัดการความรู้ บันทึกผลเพื่อน าไปใช้  

2.1 ข้อ  6 วิทยาลัยการแพทย์
พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก 

 
 

 
 

2.1.6-12  รายงานการประเมินตนเอง 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ี
ที่ 2.1 ข้อ 6 ส านักวิชาสังคมศาสตร ์

 
 
 
 
2.1.6-13  รายงานการประเมินตนเอง 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ี
ที่ 2.1 ข้อ 6 ส านักวิชาบัญช ี

 
 
 
 

 

2.1.6-14  รายงานการประเมินตนเอง 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ี
ที่  2 . 1  ข้ อ  6  ส า นั ก วิ ช า ก าร
ท่องเที่ยว  

 
 
 
 
 
2.1 .6 -15  รายงานการประเมินตนเอง 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ีที่ 
2.1 ข้อ 6 ส านักวิชาคอมพิวเตอร์ฯ  

 
 
 



 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

ในปีการศึกษา 2563 ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ มีการด าเนินการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้ เรี ยนหรือชุมชน และ
ด าเนินการตามระบบท่ีก าหนด จ านวน 5 เรื่อง 

11. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้มีการจัดประชุม
วางแผนก าหนดระบบและกลไกการน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชน ซึ่งมีการ
น าระบบและกลไกไปสู่การปฏิบัติ และการน าไปใช้ประโยชน์ตาม
เป้าหมายที่วางแผนไว้  

12. ส านักวิชาบริหารรัฐกิจ ได้จัดท าระบบและกลไกการน า
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้ เรียนหรือชุมชน โดย
พิจารณางานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาสังคม
หรือการศึกษา จากนั้นจึงท าการก าหนดแนวทางในการใช้ประโยชน์แก่
ชุมชน โดยในปี 2563 ได้มีงานวิจัยของทางส านักวิชาบริหารรัฐกิจ
จ านวน 3 เรื่อง  

13. ส านักวิชานิติศาสตร์  มีขั้นตอนในการน าผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียน หรือชุมชน นั้น 
ทางส านักวิชาได้ด าเนินการพิจารณาทุนวิจัยของส านักวิชาและก าหนด
ชุมชนเป้าหมายในการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ โดยผ่าน
คณะกรรมการวิจัยประจ าส านักวิชานิติศาสตร์ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณา คือ 1. ในการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย จะต้องระบุการ
น าไปใช้ประโยชน์ไว้ในวัตถุประสงค์ของการวิจัย หรือประโยชน์ท่ีคาด
ว่าจะได้รับ และระบุพื้นที่ด าเนินการ และ 2. เมื่อท าวิจัยแล้วเสร็จ
นักวิจัยจะต้องจัดท าบทความวิจัย เพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร
ระดับชาติ หรือนานาชาติ โดยในปีการศึกษา 2563 มีการน างานวิจัย
ตีพิมพ์ เผยแพร่ ในวารสารระดับชาติ  วารสารนิติ  รัฐกิจ และ
สังคมศาสตร์ จ านวน 4 เรื่อง 

 

 
 
 
 
 
 
 
2.1.6-16  รายงานการประเมินตนเอง 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ี
ที่ 2.1 ข้อ 6 ส านักวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ  

2.1.6-17  รายงานการประเมินตนเอง 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ี
ที่ 2.1 ข้อ 6 ส านักวิชาบริหารรัฐ
กิจ 

 
 
2.1.6-18  รายงานการประเมินตนเอง 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย ตัวบ่งช้ี

ที่ 2.1 ข้อ 6 ส านักวิชานิติศาสตร์  

 
 
 

 
 

 
 
 

√ 7. มีระบบและกลไกคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ี
น าไปใช้ประโยชน์และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 

    สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีการ
ส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากร ในการด าเนินการที่คุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ โดยมีการจัดท าคู่มือ
นักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2561 ในบทที่ 6 เรื่อง การ
คุ้มครองสิทธิงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (หน้า 126 -139) ที่มี

 
 
 

2.1.7-1 ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
ที่ 1 5 7 4 / 2 5 61  เ รื่ อ ง  แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการด าเนินงานการจด
สิ ทธิ บั ตรอนุ สิ ทธิ บั ตร ลิ ขสิ ทธิ์  



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

รายละเอียดเกี่ยวกับคุ้มครองนักวิจัยในประเด็นต่างๆ เช่น สิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ร่วมถึงพิจารณาความชอบธรรมด้านสิทธิที่ด าเนินการขอจดสิทธิบัตร 
อนุสิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
(เอกสาร 2.1.7-1) คู่มือนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ประจ า 
พ.ศ.2561 (เอกสาร 2.1.7-2) 
 

 
 

เครื่องหมายการค้ามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย 

 
2.1.7-2 คู่มือแนวทางการด าเนินงานด้านระบบ

กลไกการเผยแพร่ผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 
- ระบบกลไกการสนับสนุนการผลิตงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ 
- ระบบกลไกการสนับสนุนการเผยแพร่
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- ระบบกลไกการยกย่องและประกาศเกียรติ
คุณผู้มีผลงานวิจัยหรอืงานสร้างสรรคด์ีเด่น 
- ระบบกลไกการรวบรวม วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ 
- ระบบกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
- ระบบและกลไกการสนับสนุนการผลิต
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์ การบรรลุเป้าหมาย 
7 ข้อ 7 ข้อ 5 บรรลเุป้าหมาย 

 
  



 

ตัวบ่งชี้ที่  2.2  เงินสนับสนุนการวิจัยและงานสร้างสรรค์      
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้ ผู้จัดเก็บข้อมลู 
ดร.ปรมินทร์  อริเดช 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
1) อาจารย์ ดร.ยุทธศลิป์  ชูมณ ี
2) นางอัจฉรา  สินไชยกุล 
3) นางสาวอุทยาน  ทองดี 
4) นายเดชชนะ  ศรีรัตนลิ้ม 
5) นายเจนณรงค์  ยศมูล 
6) นางสาวรวิวรรณ  ดวงจันทร ์

 
ชนิดของตัวบ่งชี ้:  ปัจจัยน าเขา้ 
 

เกณฑ์การประเมิน    
 

โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 
 

 จ าแนกเป็น 3 กลุ่มสาขาวิชา 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
60,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
50,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 
25,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
 

 1. ค านวณจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจ านวนอาจารย์ประจ า
และนักวิจัย 

จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ = 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

 
 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัภายในสถาบันทั้งหมด 

 

 2. แปลงจ านวนเงินที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ = 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ  

x 5 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 

 

 คะแนนท่ีได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในสถาบัน 



 

 

ผลการด าเนินงาน    
 

คณะ/ส านักวิชา/วิทยาลยั 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน

สร้างสรรค์ (บาท) 

จ านวนอาจารย์ 
และนักวิจัยประจ า 

(ไม่นับรวมลาศึกษาต่อ) 
เงินสนับสนุนงานวิจัยต่อจ านวน

อาจารย์และนักวิจยัประจ า 
คะแนน  

ภายใน  ภายนอก  รวม อาจารย ์ นักวิจัย รวม 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,623,000 42,146,780 43,769,780 35 - 35 

59,142,780 
 = 597,401.82 

99 
 

5.00  

2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7,861,000 330,000 8,191,000 39 - 39 

3. ส านักวิชาคอมพิวเตอร์ ฯ 2,653,000 - 2,653,000 15 - 15 

4. ส านักวิชาสังคมศาสตร ์ 65,000 4,464,000 4,529,000 10  10 

รวม 12,202,000 46,940,780 59,142,780 99 - 99 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

1. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านฯ 2,140,000 280,000 2,420,000 48 - 48 
6,387,636 

=  93,935.82 
68 

 

5.00 2. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 529,700 3,437,936 3,967,636 20 - 20 

รวม 2,669,700 3,717,936 6,387,636 68 - 68 

กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1. คณะครุศาสตร ์ 3,154,500  - 3,154,500 87 - 87 

2,512,0495 
=  83,734.98 

300 
 

5.00 

2. คณะมนุษยศาสตร ์ 730,000 1,300,000 2,030,000 78 - 78 

3. คณะวทิยาการจัดการ 1,397,000 10,757,060 12,154,060 41 - 41 

4. ส านักวิชาสังคมศาสตร ์ 207,000  - 207,000 29 - 29 

5. ส านักวิชาบัญช ี 4,280,000  - 4,280,000 12 - 12 

6. ส านักวิชาการท่องเที่ยว 170,000 2,005,935 2,175,935 17 - 17 

7. ส านักวิชาบริหารรฐักิจ 145,000 480,000 625,000 16 - 16 

8. ส านักวิชานติิศาสตร ์ 140,000 134,000 274,000 9 - 9 

9. ส านักวิชาคอมพิวเตอร์ ฯ 220,000 - 220,000 12 - 12 

รวม 10,443,500 14,676,995 25,120,495 300 - 300 

รวมจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจยั
และงานสร้างสรรค ์

25,315,200 65,335,711 90,650,911 467 - 467 (5+5+5) / 3 5.00 

 
การประเมินตนเอง  
 

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์

 
การบรรลุ
เป้าหมาย ตัวต้ัง 

ตัวหาร  
ผลลัพธ ์

ค่าเฉลี่ย 4.51 
(5 + 5 + 5) 

5.00 5.00 บรรลเุป้าหมาย 
3 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อหลักฐานอ้างอิง 
2.2-1 สรุปผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายในตัวบ่งช้ีที่ 2.2 ของคณะ/ส านักวิชา/วิทยาลัย 

 



 

ตัวบ่งชี้ที่  2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย      
 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้  : ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์การประเมิน  
 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยเป็นคะแนน
ระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 = 
ร้อยละ 30 ข้ึนไป  

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยท่ีก าหนดใหเ้ป็น คะแนนเตม็ 5 = 
ร้อยละ 30 ข้ึนไป  

 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัยที่ก าหนดให้เป็น คะแนนเต็ม 5 
= ร้อยละ 20 ข้ึนไป  

 

สูตรการค านวณ 
 
1. ค านวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนกัวิจัย 
 x 100 

 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจยัภายในสถาบันทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  
ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 

x 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับสถาบัน 
 
 คะแนนท่ีได้ในระดับสถาบัน = ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในสถาบัน 
  



 

 

ผลการด าเนินงาน  
 

คณะ/ส านักวิชา/วิทยาลยั 
จ านวนอาจารย์

ประจ าและ
นักวิจัย 

ผลรวมถ่วง
น้ าหนักผลงาน

วิชาการ 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ าหนัก
ของผลงานทางวชิาการ 

คะแนน 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

1.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 35 11.00  

32.00 
X 100 = 32.00 

100 
 

 
32.00 

x 5 = 5.00 
30 

 

2.  คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 40 13.40 

3.  ส านักวิชาคอมพวิเตอร์ ฯ 15 4.80 

4. ส านักวิชาสังคมศาสตร์ 10 2.80 

รวม 100 32.00   

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

1.  วิทยาลัยการแพทย์พื้นบา้นฯ 48 13.60 
18.60 

X 100 = 27.35 
68 

 

27.35 
X 5 = 4.56 

30 
 

2. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 5.00 

รวม 68 18.60 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

1.  คณะครุศาสตร์ 87 19.60 

85.20 
X 100 = 28.12 

303 
 

28.12 
X 5 = 5.00 

20 
 

2.  คณะมนุษยศาสตร์ 78 24.80 

3.  คณะวิทยาการจัดการ 41 14.40 

4.  ส านักวิชาสังคมศาสตร์ 29 5.00 

5.  ส านักวิชาบัญช ี 12 5.40 

6. ส านักวิชาการท่องเท่ียว 18 6.20 

7. ส านักวิชาบริหารรัฐกิจ 17 2.20 

8. ส านักวิชานิติศาสตร์ 9 4.00 

9. ส านักวิชาคอมพิวเตอร์ ฯ 12 3.60 

รวม 303 85.20 

รวมระดบัสถาบัน 471 134.80 (5.00 + 4.56 + 5.00) / 3  =  4.85 

 
การประเมินตนเอง  
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์
 

การบรรลุเป้าหมาย 
ตัวตั้ง 
ตัวหาร 

 

ผลลัพธ์ 

ค่าเฉลี่ย 4.51 
(5.00 + 4.56 + 5.00) 

4.85 4.85 บรรลเุป้าหมาย 
3 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อหลักฐานอ้างอิง 
2.3-1 สรุปผลการตรวจประเมินคณุภาพการศึกษาภายในตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ของคณะ/ส านักวิชา/วิทยาลัย 

 



 

ตัวบ่งชี้ที่  2.4  งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้ ผู้จัดเก็บข้อมลู 
ดร.ปรมินทร์  อริเดช 

ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 
1) อาจารย์ ดร.ยุทธศลิป์  ชูมณ ี
2) นางอัจฉรา  สินไชยกุล 
3) นางสาวอุทยาน  ทองดี 
4) นายเดชชนะ  ศรีรัตนลิ้ม 
5) นายเจนณรงค์  ยศมูล 
6) นางสาวรวิวรรณ  ดวงจันทร ์

 

 :   ผลลัพธ์ 
 

 :    
การแปลงค่าคะแนนร้อยละของจ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมต่อจ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 

หรือนวัตกรรมทั้งหมดของคณะคิดคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 
 

สูตรการค านวณ 
      1. ค านวณค่าร้อยละของจ านวนช้ินงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 
 

 ผลรวมของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 x 100 

 จ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวตักรรมทั้งหมดในปีที่ประเมินฯ 

 
      2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณไดใ้นข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนที่ได้ =  
ร้อยละของจ านวนชิ้นงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชม 

x 5 ร้อยละของจ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ของสถาบันที่
ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

 หมายเหตุ 
            ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ให้เป็นไปตามประกาศ ก.พ.อ. 

 

คณะ/ส านักวิชา/วิทยาลัย จ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 

จ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรมทั้งหมดในปีที่ประเมินฯ 

1. คณะครุศาสตร์ 13 37 
2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 8 19 

3. คณะวิทยาการจัดการ 18 38 
4. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4 7 

5. คณะมนุษยศาสตร์ 10 31 
6. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน 13 42 
7. ส านักวิชาสังคมศาสตร์ 7 11 



 

 

คณะ/ส านักวิชา/วิทยาลัย จ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ 

จ านวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือ
นวัตกรรมทั้งหมดในปีที่ประเมินฯ 

8. ส านักวิชาบัญช ี 7 14 
9. ส านักวิชาการท่องเที่ยว 8 8 

10. ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2 6 

11. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6 20 
12. ส านักวิชาบริหารรัฐกิจ 3 5 
13. ส านักวิชานิติศาสตร์ 1 12 

รวม 100 250 

 

คณะ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์/
นวัตกรรม 

ชุมชนเป้าหมาย การน าไปใช้ประโยชน์ 

1. คณะครุศาสตร์ 1. โครงการยักษ์ขาว วัดฝุ่น                      
(ผศ.ดร.มีชัย  เทพนุรัตน์) 

จังหวัดเชียงราย และ
เครือข่ายจังหวัดใน
ภาคเหนือ 

ตรวจติดตามปัญหาฝุ่นควันของประเทศไทย โดย
เริ่มต้นจากจังหวัดเชียงราย และเครือข่ายจังหวัด
ในภาคเหนือ พร้อมท้ังแจกจ่ายอุปกรณ์วัดค่าฝุ่น
เพื่ อ แจ้ ง เ ตื อนประชาชนในพื้ น ท่ี  ในการ
เตรียมพร้อมรับมือ ตามหลักการธงสุขภาพ เพื่อ
สุขภาพอันดีของประชาชนชาวไทย ภายใต้
สถานการณ์ฝุ่นควันพิษในอากาศ PM2.5 

2. การพัฒนาความสามารถด้าน
การอ่ านจั บใจความโ ดย ใช้
วรรณกรรมท้องถิ่นอ าเภอพาน 
ส าหรั บนักเรี ยนในเขตพื้ น ท่ี
อ าเภอพาน จั งหวัดเชียงราย 
(อาจารย์ณิชาพัฒณ์  ไชยเสน
บดินทร์ อาจารย์ณัฐธิดา  ดวง
แก้ว และอาจารย์ไอลดา  มณี
กาศ)  

อ าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย 

ความสามารถด้านการอ่านจับใจความโดยใช้
วรรณกรรมท้องถิ่นของนักเรียนในเขตพื้นท่ี
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

3. การพัฒนาชุดกิจกรรมการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
เยาวชน ในอ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย (อาจารย์ไอลดา  มณี
กาศ อาจารย์ณัฐธิดา  ดวงแก้ว 
อาจารย์ณิชาพัฒณ์  ไชยเสน
บดินทร์ และอาจารย์ทัศน์พล  

อ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย 

การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของเยาวชนใน
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย             



 

คณะ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์/
นวัตกรรม 

ชุมชนเป้าหมาย การน าไปใช้ประโยชน์ 

ชื่นจิตต์) 

4. การเพาะเห็ดท่ีมีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจโดยใช้แท่งเชื้อเห็ดจาก
ต้นข้าวโพด (อาจารย์ ดร.วรา
ภรณ์  แก้วคอน) 

ต าบลเวียงชัย อ.เวียง
ชัย  จ.เชียงราย             

น าไปใช้ในการก าหนดแนวทางในการส่งเสริม
และพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนต าบลเวียงชัย 
การบริหารงบประมาณด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ
ให้แก่ชุมชนโดยอาศัยทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชน
มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด การสร้างอาชีพเสริม
การสร้างรายได้ให้แก่คนในชุมชน 

5. การสร้างและพัฒนาสื่อการ
สอนกล่องช่ วย เหลือ  (Help 
box)  เพื่ อพัฒนาทักษะด้ าน
ภาษาและการสื่อสารส าหรับ
นักเรียนออทิสติกโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 
(อาจารย์อุไรวรรณ  กิมเฮง) 

โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต
ม ห า วิ ท ย า ลั ย                  
ราชภัฏเชียงราย ต.
บ้ านดู่  อ . เมือง  จ .
เชียงราย 

เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ในการใช้สื่อการสอน
กล่องช่วยเหลือ (Help box) เพื่อพัฒนาทักษะ
ด้านภาษาและการสื่อสารส าหรับนักเรียน ออทิ
สติก เพื่อให้ทางโรงเรียนสาธิตน าสื่อการสอน
กล่องช่วยเหลือ (Help box) ดังกลา่วไปประยุกต์
ในการพัฒนาทักษะด้านภาษาและการสื่อสาร
ส าหรับนักเรียนออทิสติกในโรงเรียนได้ 

6. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
สับปะรดเชิงสร้ างสรร ค์ เพื่ อ
ส่งเสริมรายได้ให้แก่กลุ่มแม่บ้าน
เกษตร ต าบลเวียงเหนือ อ าเภอ
เ วี ย ง ชั ย  จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ร า ย 
(อาจารย์กฤษณกัณฑ์  ภาโพธิ
รัตน์ อาจารย์รักชนก  อินจันทร์ 
และอาจารย์ชญานิน  วังตาล)                           

กลุ่มแม่บ้านเกษตร 
ต า บ ล เ วี ย ง เ ห นื อ 
อ า เ ภ อ เ วี ย ง ชั ย 
จังหวัดเชียงราย 

ผลิตภัณฑ์จากสับปะรดเชิงสร้างสรรค์เพื่ อ
ส่งเสริมรายได้ของกลุ่มแม่บ้านเกษตร ต าบล
เวียงเหนือ อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 

7 .  การยกระดับมาตร ฐ าน
ผลิตภัณฑ์ของศูนย์การเรียนรู้
เชียงแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย (อาจารย์ ดร.สมเกียรติ  
ตุ่นแก้ว) 

ศูนย์เรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์ พันธุกรรมพืช 
อั น เ น่ื อ ง ม า จ า ก
พระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 
(ศูนย์การเรียนรู้ เชียง
แสนฯ) ต. เชียงแสน อ.
เชียงแสน จ.เชียงราย 

ได้เผยแพร่องค์ความรู้ในการยกระดับมาตรฐาน
ผลิ ตภัณฑ์ ของ ศูนย์ ก า ร เ รี ย นรู้ เ ชี ย ง แ ส น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เพื่อน าองค์ความรู้
ดังกล่าวในยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ของศูนย์
เชียงแสนฯ และประยุกต์ใช้ในชุมชนพื้นท่ี อ.
เชียงแสน จ.เชียงราย              

8. การพัฒนาชุดท าความสะอาด
ลดกลิ่นอับในนวมมวยไทย (ผศ.
ดร.มีชัย  เทพนุรัตน์ และผศ.
กัญจน์  แกล้วกล้า) 

เทศบาลต าบลเวียง
เหนือ   อ . เวี ย งชั ย  
จ.เชียงราย             

 ได้เผยแพร่องค์ความรู้ในการท าความสะอาดลด
กลิ่นอับในนวมมวย พร้อมท้ังมอบชุดอุปกรณ์ใน
ก า ร ท า ค ว า ม ส ะ อ า ด  ใ ห้ กั บ เ ท ศ บ า ล                       
ต.เวียงเหนือ อ.เวียงชัย จ.เชียงราย เพื่อน าชุด



 

 

คณะ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์/
นวัตกรรม 

ชุมชนเป้าหมาย การน าไปใช้ประโยชน์ 

อุปกรณ์ดังกล่าว ในประยุกต์ใช้ในชุมชน 

9. ต้นแบบการผลิตสารเคลือบ
ผิวอินทรีย์จากนาโนไคโตซาน
กักเก็บสารสกัดใบหม่อนส าหรับ
ยืดอายุการเก็บ รักษาคุณค่า
สารอาหาร และดูดซับสารเคมี
ต ก ค้ า ง ข อ ง ส ต ร อว์ เ บอ ร์ รี่                    
(ผศ.ดร.สมฤทัย  ตันมา) 

ศูนย์เรียนรู้ตามแนว
พระราชด าริโครงการ
อนุรักษ์ พันธุกรรมพืช 
อั น เ น่ื อ ง ม า จ า ก
พระราชาด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี 
(ศูนย์การเรียนรู้เชียง
แสนฯ) ต.เชียงแสน อ.
เชียงแสน จ.เชียงราย 

ได้เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับต้นแบบการผลิต
สารเคลือบผิวอินทรีย์จากนาโนไคโตซานกักเก็บ
สารสกัดใบหม่อนส าหรับยืดอายุการเก็บ รักษา
คุณค่าสารอาหาร และดูดซับสารเคมีตกค้างของ
สตรอว์เบอร์รี่ เพื่อต้นแบบนวัตกรรมดังกล่าวใน
ประยุกต์ ใช้ ในชุมชนพื้น ท่ี  อ . เชียงแสน จ .
เชียงราย 

10. โปรแกรมการให้ค าปรึกษา
เชิ งจิตวิทยารายบุคคลแบบ
อ อ น ไ ล น์ ข อ ง นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายท่ี
มี ต่ อการปรั บตั วทาง สั ง คม
ภายใต้สถานการณ์โควิด 19 
(อาจารย์กนกวรรณ  วังมณี และ
ผศ.ดร.ศิวภรณ์  สองแสน)  

โ ร ง เ รี ย น ส า ธิ ต
ม ห า วิ ท ย า ลั ย                   
ราชภัฏเชียงราย ต.
บ้ านดู่  อ . เมือง  จ .
เชียงราย 

เป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ของ
การให้ค าปรึกษา เชิงจิตวิทยารายบุคคลซ่ึง
น าเอารูปแบบการให้ค าปรึกษาแบบออนไลน์มา
ใช้เพื่อเป็นช่องทางอีกช่องทางหน่ึงส าหรับผู้รับ
ค าปรึกษา เรื่องต่างๆ รวมถึงการปรับตัวทาง
สั งคมภายใต้สถานการณ์โควิด 19 ท่ีมาถึง                    
เป็นเครื่องมือส าหรับครู อาจารย์ และผู้ท่ีสนใจ
ในการน าเอารูปแบบการให้ค าปรึกษาน้ีไปใช้ใน
โ ร ง เ รี ย น  ม ห า วิ ท ย า ลั ย  อ ง ค์ ก ร ต่ า ง ๆ                     
เพื่อเสริมสร้างการปรับตัวทางสังคมต่อไป 

11. การพัฒนาชุ ดการสอน 
“นวัตกรรมโรงเรียนปลอดภัย”
โดยใช้ การจัดการเรียนรู้แบบ
โครง ง าน เป็ นฐานร่ วมด้ วย
อุปกรณ์ระบบสมองกลฝังตัว ใน
หลักสูตรความปลอดภัยรอบด้าน 
ในโรงเรียน ส าหรับนักเรียน
ระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาปีท่ี 
4-6 ในจังหวัดเชียงราย (อาจารย์ 
ดร.วิ ชิ ต เทพประสิทธิ์  และ
อาจารย์รัชฎา  เทพประสิทธิ์) 

นัก เ รี ยนระดั บชั้ น
ประถมศึกษาศึกษาปี
ท่ี  4 - 6  ในจั ง ห วั ด
เชียงราย 

ชุดการสอน “นวัตกรรมโรงเรียนปลอดภัย”โดย
ใช้การจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐานร่วม
ด้วยอุปกรณ์ระบบสมองกลฝังตัว ในหลักสูตร
ความปลอดภัยรอบด้านในโรงเรียน ส าหรับ
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาศึกษาปีท่ี 4-6 ใน
จังหวัดเชียงราย 

12. การพัฒนาหลักสูตรภัยพิบัติ
แผ่นดินไหวส าหรับเยาวชนและ
ประชาชนจังหวัดเชียงราย (ผศ.ดร.
สุดาพร ปัญญาพฤกษ์อาจารย์ ดร.
ปรมินทร์ อริเดช อาจารย์ไอลด มณี
กาศและอาจารย์วิทยา พูลสวัสดิ์)   

เ ย า ว ช น แ ล ะ
ประชาชนจั ง ห วั ด
เชียงราย 

หลักสูตรภัยพิบัติแผ่นดินไหวส าหรับเยาวชนและ
ประชาชนจังหวัดเชียงราย 



 

คณะ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์/
นวัตกรรม 

ชุมชนเป้าหมาย การน าไปใช้ประโยชน์ 

 

13. การพัฒนาระบบการปลูก
พืชแบบไม่ใช้ดินอย่างง่ายด้วย
ระบบพลั ง ง านแสงอาทิตย์  
(อาจารย์วัฒนา  ปัญญามณีศร 
และผศ.ดร.ณัตฐิยา  ชัยชนะ) 

โ ร ง เ รี ยน เทศบ าล
ต า บ ล เ วี ย ง เ ห นื อ 
( ค่ายเจริญ)  สั งกัด
เทศบาลต าบลเวียง
เหนือ อ.เวียงชัย จ.
เชียงราย             

ได้เผยแพร่องค์ความรู้ในการปลูกพืชแบบไม่ใช้
ดินอย่างง่ายด้วยระบบพลังงานแสงอาทิตย์ให้กับ
ครู และ นัก เ รี ย น โ ร ง เ รี ย น เทศบาล ต า บล                   
เวียงเหนือ (ค่ายเจริญ) สังกัดเทศบาลต าบลเวียง
เหนือ เพื่อให้โรงเรียนได้น าองค์ความรู้ดังกล่าว
ไ ป ป ร ะ ยุ ก ต์ ใ ช้ ใ น ก า ร ผ ลิ ต ผั ก ส ว น ค รั ว                
เพื่อให้ประโยชน์ในการท าอาหารกลางวันใน
โรงเรียนได้ 

2. คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 

1. การพัฒนาระบบและกลไก
การควบคุมป้องกันโรคติดต่อ
พื้นท่ีชาย แดนไทย-เมียนมาร์
(แม่สอด-เมียววดี) 

ชุมชนชายแดนไทย-
เมียนมาร์(แม่สอด-
เมียววดี) 

ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลการวิจัยเพื่อควบคุม
ป้องกันโรคติดต่อในพ้ืนท่ี 

2. การจัดท าฐานข้อมูลและการ
แปรรูปเพิ่มมูลค่าของโกโก้ เพื่อ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
เกษตรของจังหวัดเชียงราย 

ชุมชน บ้านป่าตึง  
ต.ปางสา อ.แม่จัน 

ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลการวิจัยลงสู่ชุมชน  
ชุมชนสามารถน าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน
จากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นท่ีมีเอกลักษณ์
เฉพาะของชุมชน เชื่อมโยงการท่องเท่ียวชุมชน 
ท่ีสามารถสร้างรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ในชุมชนได้ 

3. การพัฒนารูปแบบการเกษตร
แบบผสมผสานท่ีเหมาะสมกับ
การใช้ประโยชน์ท่ีดินบนพื้นท่ี
สู ง ของต าบลแม่ สลองนอก 
จังหวัดเชียงราย 

ต าบลแม่สลองนอก 
จังหวัดเชียงราย 

ถ่ายทอดองค์ความรู้การท าการเกษตรผสมผสาน
บนพื้นท่ีสูงเพื่อสร้างรายได้ และขับเคลื่อน
เศรษฐกิจในชุมชนได้ 

4.  การขับเคลื่อนการพัฒนา
ศักยภาพชุมชนโดยใช้ข้อมูลทาง
บัญชี อ าเภอแม่ลาว จังหวัด
เชียงราย 

อ าเภอแม่ลาว 
จังหวัดเชียงราย 

ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลการวิจัยลงสู่ชุมชน  
ชุมชนสามารถน าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน
จากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นท่ีมีเอกลักษณ์
เฉพาะของชุมชน เชื่อมโยงการท่องเท่ียวชุมชน 
ท่ีสามารถสร้างรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ในชุมชนได้ 

5. การศึกษาการใช้สัตว์วัตถุทาง
การแพทย์พื้นบ้านของชาวชาติ
พันธุ์กะเหรี่ยงสะกอในต าบลแม่
ย า ว  อ า เ ภ อ เ มื อ ง  จั ง ห วั ด
เชียงราย และผลกระทบต่อการ
อนุรักษ์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ 
 

ชุมชน ชาติพันธุ์
ต าบลแม่ยาว อ าเภอ
เมือง จังหวัด
เชียงราย 

ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลการวิจัยลงสู่ชุมชน 
เพื่อการอนุรักษ์สัตว์วัตถุทางการแพทย์พื้นบ้าน
ให้มีการใช้อย่างยั่งยืน 



 

 

คณะ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์/
นวัตกรรม 

ชุมชนเป้าหมาย การน าไปใช้ประโยชน์ 

 

6. การใช้ประโยชน์จากเปลือก
สับปะรดภูแลเหลือทิ้งเพื่อ
พัฒนาเป็นสูตรอาหารโค 

ชุมชนต าบลนางแล 
อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย  

ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลการวิจัยลงสู่ชุมชน  
ชุมชนสามารถน าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน
จากทรัพยากรเหลือใช้ในท้องถิ่นท่ีมีเอกลักษณ์
เฉพาะของชุมชน ท่ีสามารถสร้างรายได้ และ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนได้ 

7. การพัฒนาความยั่งยืนให้แก่
เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
เหนียวเขี้ยวงูเชียงราย G.S. no. 
8974 จังหวัดเชียงราย 

เครือข่ายเกษตรกรผู้
ป ลู ก ข้ า ว เ ห นี ย ว
เขี้ยวงู ในพื้นท่ีอ าเภอ                 
แม่จัน แม่สาย เชียง
แสน และพาน  
 

การด าเนินการวิจัยเชิงปฎิบัติการอย่างมีส่วน
ร่วม เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกษตรกรผู้
ปลูกข้ าวเหนียวเขี้ ยวงู เชียงราย สามารถ
ด าเนินการระบบควบคุมภายในกลุ่ม ตาม
ข้อก าหนดมาตรฐานสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ 
และได้รับขึ้นทะเบียนเป็นผู้ใช้ตราสัญลักษณ์ GI 
“ข้าวเหนียวเขี้ยวงูเชียงราย” จากกรมทรัพย์สิน
ทางปัญญา จ านวนรวม 92 ราย  

8. การพัฒนากระบวนการผลิต
ชาใบไผ่ซางคุณภาพสูง 

ชุ มชนบ้ านป่ าซาง
วิวัฒน์ ต าบลนางแล 
อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 

ถ่ายทอดองค์ความรู้จากผลการวิจัยลงสู่ชุมชน  
ชุมชนสามารถน าไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน
จากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นท่ีมีเอกลักษณ์
เฉพาะของชุมชน เชื่อมโยงการท่องเท่ียวชุมชน 
ท่ีสามารถสร้างรายได้ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ในชุมชนได ้

3 .  ค ณ ะ วิ ท ย า ก า ร
จัดการ 

1.  สภาพปัญหาการประชา 
สัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์กาแฟของ
ชุมชนชนเผ่าอาข่า บ้านห้วย
หยวกป่าโซ ต าบลแม่สองใน 
อ า เภอแม่ฟ้ าหลวง  จั งหวัด
เชียงราย 

อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย 

การใช้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจชุมชน 

2. การสื่อสารการตลาดเชิงกล
ยุทธ์ของการท่องเท่ียวเชิงชาติ
พันธุ์ ด้วยกระบวนการสื่อสาร
แ บบมี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง ชุ ม ช น 
กรณีศึกษา กลุ่มอาชีพวิถีชนเผ่า 
ขุนน้ าแม่ยาว ต าบลแม่ยาว 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

ต าบลแม่ยาว อ าเภอ
เ มื อ ง  จั ง ห วั ด
เชียงราย 

การใช้ประโยชน์ด้านการท่องเท่ียว  

3. การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน
เครื่องเขินวัดเชียงยืนชุมชนสัน
โค้งหลวง เทศบาลนครเชียงราย 
เพื่อสร้างช่องทางการจัดจ าหน่าย

อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 

การใช้ประโยชน์ด้านสังคม  



 

คณะ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์/
นวัตกรรม 

ชุมชนเป้าหมาย การน าไปใช้ประโยชน์ 

และให้เป็นท่ีรู้จักแก่นักท่องเท่ียว 

4.  การขับเคลื่ อนธุรกิจด้ วย
แนวคิดการพัฒนาเศรษฐกิจ 
การขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแนวคิด
ก า ร พัฒน า เ ศ ร ษฐ กิ จ  BCG 
economy กรณีศึกษา บริษัท 
ดอยตุงธัญพืชจ ากัด  

ต าบลแม่ฟ้ าหลวง 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง จ.
เชียงราย 

การใช้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจชุมชน 

5. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพ
ทางเทคนิคการผลิตข้าวนาปี
ของเกษตรในจังหวัดเชียงราย 

อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 

การใช้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจชุมชน 

6.  รูปแบบความสัมพันธ์ เชิ ง
สาเหตุท่ีส่งผลต่อความพึงพอใจ
ของนักท่องเท่ียวต่อร้านอาหาร
พื้นถิ่นในจังหวัดเชียงราย 

อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 

การใช้ประโยชน์ด้านการท่องเท่ียว 

7. คุณลักษณะภาวะผู้น าท่ีส่งผล
ต่อสมรรถนะการบริหารของ
ผู้น าชุมชนท้องถิ่น กรณีศึกษา
เทศบาล ต าบลนางแล อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย 

ต าบลนางแล อ าเภอ
เมือง จังหวดัเชียงราย 

การใช้ประโยชน์ด้านสังคม 

8.  โมเดลการพัฒนาท่ียั่ งยืน
ส าหรับวิสาหกิจชุมชน กรณี  
ศึกษาวิสาหกิจชุมชนเกษตรกร
แปรรูปข้าวปลอดภัยแบบยั่งยืน 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 

อ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย 

การใช้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจชุมชน 

9. มุลค่าเพิ่มจากมูลกระบือเพื่อ
ยกระดับธุรกิจในชุมชนบ้านห้วย
น้ าราก ต าบลจันจว้า อ าเภอแม่
จัน จังหวัดเชียงราย 

ต าบลจันจว้า อ าเภอ
แ ม่ จั น  จั ง ห วั ด
เชียงราย 

การใช้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจชุมชน 

10.  ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
วิ ส า ห กิ จ ชุ ม ช น ใ น จั ง ห วั ด
เ ชี ย ง ร า ย ด้ า น ก า ร สื่ อ ส า ร
การตลาดด้วยสื่อสมาร์ทโฟน 

อ าเภอแม่ลาว แม่จัน 
แม่สาย ป่าแดด เวียง
ชัย และแม่ฟ้าหลวง 

การใช้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจชุมชน 

11. การบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยโรงเรียนบ้านสันกอง ต าบล
แม่ ไร่  อ า เภอแม่จัน จั งหวัด
เชียงราย 
 
 

ต าบลแม่ไร่  อ าเภอ
แ ม่ จั น  จั ง ห วั ด
เชียงราย 

การใช้ประโยชน์ในด้านสังคม  



 

 

คณะ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์/
นวัตกรรม 

ชุมชนเป้าหมาย การน าไปใช้ประโยชน์ 

 

12.  ก า ร พั ฒ น า น วั ต ก ร ร ม
ช่องทางการตลาดและการ
สื่ อ ส า ร ก า ร ต ล า ด ส า ห รั บ
ผลิ ตภัณฑ์ ผู้ สู ง อ ายุ ในพื้ น ท่ี
เ ท ศ บ า ล น ค ร เ ชี ย ง ร า ย  : 
กรณีศึกษา มหาวิมยาลัยท่ีสาม
นครเชียงราย 

เทศบาลนคร
เชียงราย 

การใช้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจชุมชน 

13. การพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์
ดิจิทัล AR ส่งเสริมการท่องเท่ียว
ตามสาสตร์พระราชาของศูนย์
เรียนรู้ศาสตร์พระราชา อ าเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

อ าเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย 

การใช้ประโยชน์ในด้านสังคม 

14.  การสร้ างสื่ อสารประชา 
สัมพันธ์ออนไลน์ ศูนย์การเรียนรู้
เชียงแสน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

อ าเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย 

การใช้ประโยชน์ในด้านสังคม 

15. การพัฒนาความยั่งยืนให้แก่
เครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกข้าว
เหนียวเขี้ยวงู 8974 ในจังหวัด
เชียงราย 

อ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย 

การใช้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจชุมชน 

16. การส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงศิลปะ วัฒนธรรมประเพณี
และภูมิปัญญาท้องถิ่น นคร
เชียงราย : งานเชียงรายดอกไม้
งามครั้งท่ี 17  

เทศบาลนคร
เชียงราย 

การใช้ประโยชน์ด้านการท่องเท่ียว  

17. โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ
การผลิตทางการเกษตรและสร้าง
มูลค่าเพิ่มภายใต้เกษตรปลอดภัย
และเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรม
หลักส่ งเสริมและพัฒนาข้ าว
เชียงรายสู่สากล (ข้าวหอมมะลิ 
ข้าวเหนียวเขี้ยวงู) 

อ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย 

การใช้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจชุมชน 

18.  การพัฒนาศักยภาพการ
บริหารจัดการสินค้าเกษตรของ
เกษตรกร ต าบลแม่สลองนอก 
อ า เภอแม่ฟ้ าหลวง  จั งหวัด

ต าบลแม่สลองนอก 
อ าเภอแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย 

การใช้ประโยชน์ในด้านเศรษฐกิจชุมชน 



 

คณะ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์/
นวัตกรรม 

ชุมชนเป้าหมาย การน าไปใช้ประโยชน์ 

เชียงราย 

4 .  คณ ะ เ ทค โ น โ ลยี
อุตสาหกรรม 

1. นวัตกรรมพลังงานทดแทน
ของศูนย์การเรียนรู้ เชียงแสน 
มหาวิทยาลัยราชถัฏเชียงราย 

ศูนย์การเรียนรู้เชียง
แสน อ.เชียงแสน จ.
เชียงราย 

นวัตกรรมพลังงานทดแทนทางการเกษตรด้าน
ชีวมลในพื้นท่ี 

2. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
อบแห้งดอกเก๊กฮวยอินทรีย์สู่
ชุมชนกลุ่มแปรรูปเก๊กฮวยศูนย์
เรียนรู้โรงเรียนสามัคคีพัฒนา 
ด้วยตู้อบแห้งไฮบริดระหว่าง
พลังงานไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม 

ศูนย์เรียนรู้โรงเรียน
สามัคคีพัฒนา อ.แม่
ฟ้าหลวง จ.เชียงราย 

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการอบแห้งดอกเก๊กฮวย
อินทรีย์สู่ชุมชนกลุ่มแปรรูปเก๊กฮวย ด้วยตู้อบ
แห้งไฮบริดระหว่างพลังงานไฟฟ้าและแก๊สหุงต้ม 

3 .  เทคโนโลยีการผลิตถ่ าน
ชีวภาพและถ่านอัดแห้งชีวภาพ
จากชีวมวลเหลือท้ิงเพื่อใช้ใน
ชุมชนกรณีศึกษาชุมชนสันมะค่า 
จังหวัดเชียงราย 

ชุมชนสันมะค่า ต.สัม
มะค่า อ.ป่าแดด จ.
เชียงราย 

การผลิตถ่านชีวภาพและถ่านอัดแห้งชีวภาพจาก
ชีวมวลเหลือท้ิงเพื่อใช้ในชุมชน 

4. การศึกษาเครื่องสูบน้ าทาง
การเกษตรจากถ่านไม้ไผ่ด้วยเตา
แก๊สซิไฟเออร์แบบไหลขึ้น 

ศูนย์การเรียนรู้เชียง
แสน อ.เชียงแสน  
จ.เชียงราย 

นวั ต ก ร ร มพลั ง ง า นทดแ ทนส า ห รั บ ก า ร
ชลประทานทางการเกษตรในพ้ืนท่ี 

5. คณะมนุษยศาสตร์ 1. แนวทางการพัฒนาคู่มือภาษา 
อังกฤษเพ่ือการสื่อสารส าหรับผู้
สู งวัยในศตวรรษท่ี 21 ในเขต
พื้นท่ีอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 

ผู้สูงอายุในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้มี
คู่มือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเพื่อพัฒนา
ภาษาอังกฤษของตนเองเป็นการใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์ 

2. การพัฒนาทักษะการพูด
แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวของ
เยาวชนในชุมชนหมู่บ้านดอย
ช้าง ต าบลวาวี อ าเภอแม่สรวย 
จังหวัดเชียงราย 

ห มู่ บ้ า น ด อ ย ช้ า ง 
ต าบลวาวี อ าเภอแม่
ส ร ว ย  จั ง ห วั ด
เชียงราย 

เยาวชนในชุมชนหมู่บ้านดอยช้าง ต าบลวาวี 
อ าเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงรายได้มีทักษะการ
พูดแนะน าสถานท่ีท่องเท่ียว เพื่อส่งเริมการ
ท่องเท่ียวในชุมชน 

3. แอปพลิเคชันน าเสนอประวัติ
และสถานท่ีท่องเท่ียวต าบลบ้านดู่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ชื่อ
“Ban Du Tourist Attractions” 

ต าบลบ้านดู่ จังหวัด
เชียงราย 

ชุมชนต าบลบ้านดู่ จังหวัดเชียงรายมีแอปพลิเค
ชันน าเสนอประวัติและสถานท่ีท่องเท่ียวใน
ต าบลบ้ านดู่ ท่ี ป ระกอบไปด้ วยภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และ ภาษาญี่ปุ่น ให้
นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาท่องเท่ียวในชุมชน 

4. เวปไซต์น าเสนอประวัติและ
สถานท่ีท่องเท่ียวต าบลบ้านดู่  
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ชื่อ
“Ban Du Tourist Attractions” 

ต าบลบ้านดู่ จังหวัด
เชียงราย 

ชุมชนต าบลบ้านดู่ จังหวัดเชียงรายมีเวปไซต์
น าเสนอประวัติและสถานท่ีท่องเท่ียวในต าบล
บ้านดู่ท่ีประกอบไปด้วยภาษาไทย ภาษาอังกฤษ 
ภาษาจีน และ ภาษาญี่ปุ่น ให้นักท่องเท่ียวท่ีเข้า
มาท่องเท่ียวในชุมชน 
 



 

 

คณะ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์/
นวัตกรรม 
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5. หนังสือเล่มเล็ก และ E-Book 
เผยแพร่การท่องเท่ียวบนดอย
ผาหมี เชียงราย 

ดอยผาหมี  จังหวัด
เชียงราย 

ชุ มชนดอยผาหมี  จั งหวั ด เชี ย ง ร าย  มี สื่ อ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับแหล่งท่องเท่ียวในชุมชน 
เพื่อเผยแพร่และแนะน าให้กับนักท่องเท่ียวให้
เป็นท่ีรู้จัก 

6 .  เ ว็ บ ไซต์  และ  QR Code 
ประชาสัมพันธ์ ศูนย์การเรียนรู้
แพทย์แผนไทย โฮงฮอมผญ๋า 
โฮงยาหมอเมืองล้านนา จังหวัด
เชียงราย 

ศู น ย์ ก า ร เ รี ย น รู้
แพทย์แผนไทย โฮง
ฮอมผญ๋า โฮงยาหมอ
เมืองล้านนา จังหวัด
เชียงราย 

ศูนย์การเรียนรู้แพทย์แผนไทย โฮงฮอมผญ๋า โฮง
ยาหมอเมืองล้านนา จังหวัดเชียงรายได้รับการ
ประชาสัมพันธ์ให้เป็นท่ีรู้จักแก่ผู้ที่สนใจ 
 

7. นวัตกรรมแบบเรียนภาษาจีน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 

โรงเรียนเทศบาล 1 
(ป่าก่อด า) ต าบลป่า
ก่อด า อ าเภอแม่ลาว 
จังหวัดเชียงราย 

โรงเรียนใช้นวัตกรรมส าหรับการจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาภาษาจีนระดับชั้นประถมศึกษาปี
ท่ี 1 ของโรงเรียนเทศบาล 1 (ป่าก่อด า) ต าบล
ป่าก่อด า อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

8. นวัตกรรมสื่อการสอนจาก
เรื่องเล่าและนิทานประจ าถิ่น 

โรงเรียนบ้านเมืองชุม 
ต าบลเมืองชุม อ าเภอ
เ วี ย ง ชั ย  จั ง ห วั ด
เชียงราย , โรงเรียน
บ้ า น แ ม่ อ้ อ น อ ก 
ต าบลแม่อ้อ อ าเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย 

โรงเรียนได้มีสื่อการเรียนการสอนจากเรื่องเล่า
และนิทานประจ าถิ่น และสามารถน าไปใช้เพื่อ
ส่งเสริมทักษะและนิสัยรักการอ่านให้กับนักเรียน 
อีกท้ังยังได้รับความรู้เกี่ยวกับนิทานประถิ่นอีก
ด้วย 

9. นวัตกรรมและสื่อส่งเสริมการ
อ่านภาษาอังกฤษ 

โรงเรียนเทศบาล 1 
และโรงเรียนเทศบาล 
8 อ า เ ภ อ เ มื อ ง 
จังหวัดเชียงราย 

โรงเรียนได้ใช้สื่อนวัตกรรมและสื่อส่งเสริมการ
อ่านภาษาอังกฤษประกอบการเรียนการสอนใน
รายวิชาภาษาอังกฤษในส่วนของทักษะการอ่าน
ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3  

10. การเฝ้าระวังทางวัฒนธรรม
เพื่อการสร้ างสรรค์เพลงฝึก
พื้นฐานส าหรับวงดุริยางค์เครื่อง
ลมจากเพลงพื้นเมืองล้านนา 
(บทเพลง : หมู่เฮาจาวเหนือ) 

ก ร ม พ ล ศึ ก ษ า 
กรุงเทพฯ 

กรมพลศึกษาได้น าผลงานไปใช้ในการอบรม
พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวงโยธวาทิต รุ่นท่ี 2 
ระหว่างวันท่ี 26-29 สิงหาคม 2563  

6. วิทยาลัยการแพทย์
พื้นบ้านและการแพทย์
ทางเลือก 

1. การวิจัยและพัฒนารูปแบบ
คลินิก  จิตเวชชุมชน 

เทศบาลต าบล ท่า
ข้าวเปลือก เทศบาล
ต าบลบ้านดู่  

ให้บริการคลินิกจิตเวชชุมชนให้แก่ผู้ป่วยใน
เทศบาลต าบลท่าข้าวเปลือกเและเทศบาลต าบล
บ้านดู่  

2. การวิจัยและติดตามผลการ
ด าเนินงานคลับย้อนวัยวิถีไท 

เทศบาลต าบล ท่า
ข้าวเปลือก  
เทศบาลต าบลบ้านดู่  

ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วยสูงอายุโดย
ท ากิจกรรมผ่านคลับย้อนวัยวิถีไท 
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3. การศึกษาติ ดตามผลการ
บริหารเลือดลมด้วยการร า 5 
พญา (อู่ฉินซ่ี) 

เทศบาลต าบลบ้านดู่  ใช้ในการส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วย
สูงอายุของเทศบาลต าบลบ้านดู่ 

4. การพัฒนาการเพาะปลูก
สมุน ไพร ในรู ปแบบ Smart 
Farm 

เทศบาลต าบล ท่า
ข้าวเปลือก  
เทศบาลต าบลบ้านดู่  

น าผลการวิจัยไปพัฒนากระบวนการเพาะปลูก
พืชสมุนไพรในรูปแบบ Smart Farm ให้กับ
ผู้ป่วยในเทศบาลต าบลท่าข้าวเปลือก และ
เทศบาลต าบลบ้านดู ่

5. การศึกษาวิเคราะห์คุณภาพ
วัตถุดิบสมุนไพรจากกระบวน 
การเพาะปลูกในแบบ Smart 
Farm 

เทศบาลต าบล ท่า
ข้าวเปลือก  
เทศบาลต าบลบ้านดู่  

น าผลการวิจัยไปพัฒนากระบวนการเพาะปลุก
พืชสมุนไพรในรูปแบบ Smart Farm ให้กับ
ผู้ป่วยในเทศบาลต าบลท่าข้าวเปลือก และ
เทศบาลต าบลบ้านดู ่

6. การพัฒนารูปแบบยาหนุมาน
ประสานกายส าหรับเสริมการ
รักษาโรคหืด 

เทศบาลต าบล ท่า
ข้าวเปลือก เทศบาล
ต าบลบ้านดู่  

ใช้รักษาโรคหอบหืดด้วยต ารับยาหนุมานประสาน
กายของเทศบาลต าบลท่าข้าวเปลือกและเทศบาล
ต าบลบ้านดู่ ผ่านคลินิกการแพทย์แผนไทย 

7. การศึกษารูปแบบคลิ นิก
การแพทย์แผนไทยเคลื่ อนท่ี
ส าหรับบริการผู้ป่วยติดเตียงใน
ชุมชน 

เทศบาลต าบล ท่า
ข้าวเปลือก  
เทศบาลต าบลบ้านดู่  

น าผลการศึกษาวิจัยไปใช้บริการรักษาผู้ป่วยใน
รูปแบบคลินิกการแพทย์แผนไทยเคลื่อนท่ีส าหรับ
รักษากลุ่มผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนของเทศบาล
ต าบลท่าข้าวเปลือกและเทศบาลต าบลบ้านดู่ 

8 .  ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ ส า ร ว จ
ทรัพยากรธรรมชาติด้านพันธุ์
พืชสมุนไพรและผักพื้นบ้านใน
ต าบลบุญเรือง อ าเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย 

เทศบาลต าบลบุญ
เรือง  

น าผลการส ารวจทรัพยากรธรรมชาติด้านพันธุ์
พืชสมุนไพรและผักพื้นบ้านในต าบลบุญเรืองมา
ช่วยวางแผนในการน าพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้าน
ท่ีเป็นยาดูแลสุขภาพของคนในชุมชุนเทศบาล
ต าบลบุญเรือง 

9 .  ก า ร ศึ ก ษ า แ ล ะ พั ฒ น า
ก ร ะ บ ว น ก า ร เ พ า ะ พั น ธุ์
ขยายพันธุ์สมุนไพรใกล้มือและ
ผักพื้นบ้านส าหรับผู้ สู งอายุ ใน
ต าบลบุญเรือง อ าเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย 

เทศบาลต าบลบุญ
เรือง  

น าผลการศึกษาวิจัยถ่ายทอดให้แก่ผู้สูงอายุท่ี
เพาะปลูกพืชสมุนไพรและผักพื้นบ้านท่ีเป็นยาใน
ชุมชนเทศบาลต าบลบุญเรือง 

10. การสร้างนวัตกรรมกระบวน
การส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้าน
สุขภาพด้วยการแพทย์แผนไทย
ของผู้สูงอายุต าบลบ้านดู่ อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย 

เทศบาลต าบลบ้านดู่  ใช้ในการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพ
ด้วยการแพทย์แผนไทยของผู้สูงอายุต าบลบ้านดู่ 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

11. โครงการศึกษาวิจัยติดตาม
ผลการรักษาโรคด้วยการแพทย์
แ ผ น ไ ท ย ใ น เ ท ศ บ า ล ท่ า
ข้าวเปลือก อ.แม่จัน จ.เชียงราย 

เทศบาลต าบล ท่า
ข้าวเปลือก  

น าผลการศึกษาวิจัยมาใช้ในการรักษาโรคของ
ก ลุ่ ม ผู้ ป่ ว ย ใ น เ ท ศ บ า ล ท่ า ข้ า ว เ ป ลื อ ก  
อ.แม่จัน จ.เชียงราย 



 

 

คณะ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์/
นวัตกรรม 

ชุมชนเป้าหมาย การน าไปใช้ประโยชน์ 

12. โครงการศึกษาวิจัยติดตาม
ผลการรักษาโรคด้วยการแพทย์
แผนไทยของกลุ่มผู้สูงอายุ ต.
บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

เทศบาลต าบลบ้านดู่  น าผลการศึกษาวิจัยมาใช้ในการรักษาโรคของ
กลุ่มผู้สูงอายุ ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย 

13. โครงการศึกษาวิจัยติดตาม
ผลการรักษาโรคและพัฒนาสุข
ภาวะผู้สูงอายุท่ีพึ่งพาตนเองไม่ได้ 
(ผู้ป่วยติดเตียง)ด้วยการแพทย์
แผนไทย  

เทศบาลต าบล ท่า
ข้าวเปลือก  
เทศบาลต าบลบ้านดู่  

น าผลการศึกษาวิจัยมาใช้ในการรักษาโรคและ
พัฒนาสุขภาวะในผู้สูงอายุท่ีพึ่งพาตนเองไม่ได้ 
(ผู้ป่วยติดเตียง) ในเทศบาลต าบลท่าข้าวเปลือก  
และเทศบาลต าบลบ้านดู่ 

7 .  ส า นั ก วิ ช าสั ง ค ม 
ศาสตร์ 

1. การบริหารจัดการน้ าอย่าง
ยั่ ง ยื น ด้ ว ย ฝ า ย มี ชี วิ ต  : 
กรณีศึกษาต าบลโชคชัย อ าเภอ
ดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 

ต าบลโชคชัย  
อ าเภอดอยหลวง  
จังหวัดเชียงราย 

1) การน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 
โดยกลุ่มผู้น าชุมชนและองค์กรภาครัฐสามารถ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการใช้ทุนชุมชนเพื่อ
ส่งเสริมความเข้มแข็งท่ียั่งยืนให้กับชุมชน  

2) การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  

โดยผู้ใช้ประโยชน์ได้แก่ โดยกลุ่มเป้าหมาย
ในการน าไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ องค์การบริหาร
ส่วนต าบล กลุ่มผู้น าชุมชนท้ังท่ีเป็นทางการและ
ผู้น าชุมชนทางธรรมชาติ คนในชุมชน 

2.  โ คร งการวิ จั ยการ ศึกษา
รูปแบบการใช้ประโยชน์ป่ า
ชุมชนในพื้ น ท่ีต าบลโชคชั ย 
อ า เ ภ อ ดอ ย ห ล ว ง  จั ง ห วั ด
เชียงราย ตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ต าบลโชคชัย  
อ าเภอดอยหลวง  
จังหวัดเชียงราย 

1) การน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 
โดยกลุ่มผู้น าชุมชนและองค์กรภาครัฐสามารถ
น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการส่งเสริมความ
เข้มแข็งท่ียั่งยืนให้กับชุมชน  

2) การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  
โดยผู้ใช้ประโยชน์ได้แก่ องค์การบริหารส่วน
ต าบลโชคชัย อ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 
กลุ่มผู้น าชุมชนท้ังท่ีเป็นทางการและผู้น าชุมชน
ทางธรรมชาติ ประชาชนในชุมชน 

3. โครงการวิจัยบทบาทการ
ประดิษฐ์ ป ระ เพณี เพื่ อ ก า ร
ด ารงชีวิตในโลกยุคปัจจุ บัน 
กรณีศึกษา บ้านแม่เลียบ หมู่ 2 
ต าบลโชคชัย อ าเภอดอยหลวง 
จังหวัดเชียงราย 

- ชุมชนและผู้น า
ชุ ม ช น ใ น พื้ น ท่ี
เป้าหมาย 

-  ต าบลโชคชัย 
อ า เ ภ อ ดอ ยหลว ง
จังหวัดเชียงราย 
 

1) การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายของงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  

2) การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของผลงาน 
วิจัย/งานสร้างสรรค์ ในการใช้ทุนชุมชนด้าน
ประ เพณีและว ัฒนธรรม เ พื ่อส ่ง เสร ิมความ
เข้มแข็งที่ยั่งยืนให้กับชุมชน  

กลุ ่ม เป้าหมายในการน าไปใช้ประโยชน์ 
ได ้แก ่ องค ์การบร ิหารส ่วนต าบล กลุ ่มผู ้น า
ชุมชน ประชาชนทั่วไป 



 

คณะ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์/
นวัตกรรม 

ชุมชนเป้าหมาย การน าไปใช้ประโยชน์ 

4. โครงการวิจัยการออกแบบ
และพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอเชิง
ส ร้ า ง ส ร ร ค์ จ า ก อั ต ลั ก ษ ณ์
ชุมชนปกาเกอะญอ (กะเหรี่ยง) 
ต าบลโชคชัย อ าเภอดอยหลวง 
จังหวัดเชียงราย 

ก ลุ่ ม ชุ ม ช น ป ก า
เกอะญอ(กะเหรี่ยง) 
ต าบลโชคชัย อ าเภอ
ดอยหลวง  
จังหวัดเชียงราย 

1) การน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 
ชุมชนและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกิดช่องทาง
การค้า และเป็นประโยชน์ในเชิงพานิชย์    

2)การใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชย์  
3)  ก า ร ใ ช้ ป ร ะ โ ย ช น์ ท า ง อ้ อ ม ข อ ง

ผลงานวิจัย/งานสร้างสรรค์  
4) การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์และ

เป้ าหมายข อ ง ง านวิ จั ย / ง านสร้ า งสรร ค์  
กลุ่มเป้าหมายในการน าไปใช้ประโยชน์ ได้แก่ 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน องค์การบริหารส่วนต าบล 
กลุ่มผู้น าชุมชน  

5. โครงการวิจัยการกระบวน 
การกลายเป็นเมืองของชุมชนใน
พื้ น ท่ี เทศบาลต าบล โชคชั ย 
อ า เ ภ อ ดอ ย ห ล ว ง  จั ง ห วั ด
เชียงราย  

ต าบลโชคชัย  
อ าเภอดอยหลวง  
จังหวัดเชียงราย 
 

1) การน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 
โดยกลุ่มผู้น าชุมชนและองค์กรภาครัฐสามารถ
น าความรู้ ไปใช้ประโยชน์เพื่อส่งเสริมความ
เข้มแข็งให้กับชุมชน  

2) การน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย  
3) การใช้ประโยชน์ทางอ้อมของผลงานวิจัย 
4) การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของงานวิจัย 
โดยกลุ่มเป้าหมายในการน าไปใช้ประโยชน์ 

ได้แก่ องค์การบริหารส่วนต าบล กลุ่มผู้น าชุมชน 

6.  โ คร งการวิ จั ยปั จจั ยทาง
พฤติกรรมศาสตร์ท่ีเกี่ยวข้องกับ
พฤติกรรมป้องกันการรับและ
แพร่เชื้อโรคในท่ีสาธารณะของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ า
หมู่บ้าน (อสม.) ต าบลโชคชัย 
อ า เ ภ อ ดอ ย ห ล ว ง  จั ง ห วั ด
เชียงราย 

ต าบลโชคชัย  
อ าเภอดอยหลวง  
จังหวัดเชียงราย 
 

1) การน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 
โดยหน่วยงานท่ีผู้ ท่ีท างานเกี่ยวข้องกับระบบ
สาธารณสุขและสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล อสม. น าข้อมูลและกิจกรรมจาก
การวิจัยไปพัฒนาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ี
ดีในชุมชน 

2) การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมาย  

กลุ่มเป้าหมายในการน าไปใช้ประโยชน์ 
ได้แก่ ผู้ท่ีท างานเกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุข
และสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 
อสม. กลุ่มผู้น าชุมชน 

7.  โ ค ร ง ก า ร วิ จั ย ก า ร แ น ก 
พหุปัจจัยของความวิตกกังวลใน
สถานการณ์โรคระบาดรุนแรง
ของผู้น าชุมชน ต าบลโชคชัย 
อ า เ ภ อ ดอ ย ห ล ว ง  จั ง ห วั ด

- องค์การบริหาร
ส่ วนต าบล โชคชัย  
อ า เ ภอดอยหลวง 
จังหวัดเชียงราย  

1) การน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงสาธารณะ 
โดยหน่วยงานท่ีผู้ ท่ีท างานเกี่ยวข้องกับระบบ
สาธารณสุขและสุขภาพ โรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพต าบล อสม. น าข้อมูลและกิจกรรมจาก
การวิจัยไปพัฒนาด้านสุขภาพเพื่อให้เกิดคุณภาพ



 

 

คณะ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์/
นวัตกรรม 

ชุมชนเป้าหมาย การน าไปใช้ประโยชน์ 

เชียงราย - หน่วยงานด้าน
สาธารณสุข ต าบล
โชคชัย อ าเภอดอย
ห ล ว ง  จั ง ห วั ด
เชียงราย 
 
 

ชีวิตท่ีดีในชุมชน 
2) การใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์และ

เป้าหมายของงานวิจัย 
กลุ่มเป้าหมายในการน าไปใช้ประโยชน์ 

ได้แก่ ผู้ท่ีท างานเกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุข
และสุขภาพ รพ.สต. อสม. กลุ่มผู้น าชุมชน และ 
อบต.โชคชัย 

8. ส านักวิชาบัญชี 1. สร้างเสริมและพัฒนาโฮมส
เตย์ให้เป็นสถานวิถีการใช้ชีวิต
ด้วยการสร้าง สมดุล กาย ใจ 
และจิตวิญาณด้วยนวัตกรรม
ท้องถิ่นในการบริการท่องเท่ียว
เชิงส่งเสริมสุขภาพ ของต าบล
สั นสลี  อ า เ ภอ เ วี ย งป่ า เ ป้ า 
จังหวัดเชียงราย 

1 .อง ค์การบริ หาร
ส่ ว นต า บ ล สั น ส ลี  
ต าบลสันสลี อ าเภอ
เวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย 

1.การน าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
2.การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
เยาวชนในการสร้างภาพลักษณ์
และการบริการท่ีมีเอกลักษณ์
เพื่อรองรับการท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพ ของต าบลสันสลี อ าเภอ
เวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 

1 .อง ค์การบริ หาร
ส่ ว นต า บ ล สั น ส ลี  
ต าบลสันสลี อ าเภอ
เวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย 

1. การน าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
2. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
 

3 .  ส่ ง ส ริ ม ก า ร ส ร้ า ง ค ว าม
เข้มแข็งให้โฮมสเตย์บ้านปาง
มะขามป้อมเป็นสถานวิถีการใช้
ชีวิตด้วยการสร้างสมดุล กาย ใจ 
และจิตวิญญาณด้วยการบริการ
ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพของต าบล
สั นสลี  อ า เ ภอ เ วี ย งป่ า เ ป้ า 
จังหวัดเชียงราย 

1 .อง ค์การบริ หาร
ส่ ว นต า บ ล สั น ส ลี  
ต าบลสันสลี อ าเภอ
เวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย 

1. การน าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
2. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

4. แนวทางการเพิ่มมูลค่าความรู้
ด้านกลยุทธ์ทางการค้าในระบบ
AR เพื่อส่งเสริมแนวความคิด
การพัฒนาเมืองสู่ Smart City 

1 . ก ลุ่ ม ท่ อ ง เ ท่ี ย ว
ชุมชนบ้ านปา งห้ า
โอมสเตย์ 
2.จินนาลักษณ์มิลร
เคิลออฟสาโรงงาน 
ผลิ ตก ระดาษาสา
แบบวิสาหกิจชุมชน 
 

1. การน าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
2. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 



 

คณะ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์/
นวัตกรรม 

ชุมชนเป้าหมาย การน าไปใช้ประโยชน์ 

5 .  ก า ร ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม คิ ด
สร้างสรรค์ของผู้ประกอบการใน
การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จาก
สมุนไพรท้องถิ่นใน ต าบลสันสลี 
อ า เภอ เวี ย งป่ า เป้ า  จั งหวัด
เชียงราย 

1 .อง ค์การบริ หาร
ส่ ว นต า บ ล สั น ส ลี  
ต าบลสันสลี อ าเภอ
เวียงป่าเป้า จังหวัด
เชียงราย 

1. การน าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
2. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

6. การพัฒน าจุลินทรีย์ และ
ผลิตภัณฑ์จ ากจุลินทรีย์เป็นสาร
เสริมในอ าห ารโค-กระบือของ
ชุมชนใน จังหวัดตาก 

1 . ส า นั ก ง า น ส ภ า
เกษตรกรจังหวัดตาก 

1. การน าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
2. การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

7. การใช้ข้อมูลต้นทุนผลิตภัณฑ์
เพื่ อพัฒนา คุณภาพชี วิ ต ขอ
ผู้ประกอบการสินค้า OTOP 
อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

1 .  กลุ่ ม  OTOP ไม้
กวาดป่าปงตอง หมู่ 
9 ต าบลบัวสลี อ าเภอ
แ ม่ ล า ว  จั ง ห วั ด
เชียงราย 
2.กลุ่ม OTOP กล้วย
ตากแม่ลาว ต าบล
จ อ ม ห ม อ ก แ ก้ ว
อ า เ ภ อ แ ม่ ล า ว 
จังหวัดเชียงราย 
 

1. การน าไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะ 
 

9 .  ส า นั ก วิ ช า ก า ร
ท่องเท่ียว 

1. การพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือของภาคีการท่องเท่ียวใน
การบริหารจัดการการท่องเท่ียว
เชิงสุขภาพประเภทน้ าพุร้อน
เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวเมือง
รองสู่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน 

จังหวัดเชียงราย - การน าเป็นแผนพัฒนาการพัฒนาท่องเท่ียวเชิง
สุขภาพประเภทน้ าพุร้อนและน าไปใช้ประโยชน์
เชิงนโยบายสาธารณะ 
- การน ารายการน าเท่ียวเชิงสุขภาพน้ าพุร้อนไป
เป็นรายการน าเท่ียวของบริษัทน าเท่ียวท่ีเป็น
พันธมิตรกับส านักวิชาการท่องเท่ียวเพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียว 

2. การส ารวจการปรับตัวของ
ชุมชนวิถีใหม่ในสถานการณ์การ
ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัด
เชียงราย และจังหวัดพะเยา 
โ ด ย ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ
เชียงราย 

จังหวัดเชียงรายและ
จังหวัดพะเยา 

- แนวทางการปรับตัวของชุมชนท้องถิ่นภายใต้
ความปกติใหม่ในพื้นท่ีจังหวัดเชียงรายและ
พะเยา 
- การน าข้อมูล/เผยแพร่ข้อมูลไปใช้ประโยชน์
แ น ะ น า ก า ร ด า เ นิ น ชี วิ ต แ บ บ วิ ถี ใ ห ม่ ใ น
สถานการณ์ปกติใหม่ของคนในพื้นท่ี 

 
 
 
 



 

 

คณะ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์/
นวัตกรรม 

ชุมชนเป้าหมาย การน าไปใช้ประโยชน์ 

3. การพัฒนารูปแบบกิจกรรม
การท่องเท่ียวเพื่อส่งเสริมตลาด
การท่องเท่ียว จังหวัดเชียงราย 
ส าหรับนักท่องเท่ียวสูงอายุชาว
ไทย 

จังหวัดเชียงราย - แนวทางสร้างสรรค์และส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวส าหรับผู้สูงอายุในจังหวัดเชียงราย 
-  การน า เส้นทาง ท่อง เ ท่ีย วแนะน า ให้ กั บ
นักท่องเท่ียวโดยเครือข่ายและพันธมิตรของ
ส านักวิชาการท่องเท่ียว บริษัทน าเท่ียว บริษัท
รถเช่า เพื่อส่งเสริมการท่องเท่ียวของผู้สูงอายุ
ท่ีมาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงราย 

4. แนวทางการพัฒนาศักยภาพ
แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร กรณี
พืชโกโก้  พืช ท้องถิ่นและวิถี
วัฒนธรรมชุมชนของอ าเภอแม่
จัน จังหวัดเชียงราย 

อ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย 

- การพัฒนาแหล่งพืชโกโก้และส่ง เสริ มวิถี
วัฒนธรรมชุมชน ให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิง
เกษตร 
- การน าความรู้ท่ีได้จากงานวิจัยเผยแพร่ให้ผู้ ท่ี
สนใจ โดยการจัดเวทีคืนความรู้และจัดท าเป็น
เ อ ก ส า ร เ ผ ย แ พ ร่ / ไ ฟ ล์ เ ผ ย แ พ ร่ ท า ง สื่ อ
อิเลคทรอนิกส์ 

5. รูปแบบการท่องเ ท่ียวเชิง
เกษตรของศูนย์การเรียนรู้เชียง
แสน มหาวิทยาลั ย ร า ชภั ฏ
เชียงราย 

อ า เ ภ อ เ ชี ย ง แ ส น 
จังหวัดเชียงราย 

- จัดสร้างศูนย์เรียนรู้แหล่งท่องเท่ียวเชิงเกษตร 
- การเป็นแหล่งเรียนรู้ ศึกษาดูงานส าหรับกลุ่มผู้
ท่ีท าอาชีพด้ านการ เกษตร  โดยมี ก าร ให้
ค าแนะน า เชิ ง เกษตรและทฤษฎี เศรษฐกิจ
พอเพียง 

6. การสร้างสรรค์อาหารพื้นถิ่น
เพื่อการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
โดยชุมชนบ้านหนองอ้อ อ าเภอ
แม่จัน จังหวัดเชียงราย 

ชุ ม ช น ห น อ ง อ้ อ 
อ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย 

- ยกระดับและเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบในท้องถิ่น ให้เป็น
สอดคล้องกับแนวทางท่องเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีมี
คุณภาพและสร้างสรรค์ 
- เผยแพร่ข้อมูลส่วนผสมของอาหารพื้นถิ่นท่ีมี
คุณประโยชน์ต่อสุขภาพให้กับนักท่องเท่ียวและผู้
ท่ีสนใจ 

7. แนวทางการจัดการท่องเท่ียว
เชิงผจญภัยทางน้ าอย่างมีส่วน
ร่วมของชุมชนแพเปียกนวัตวิถี
ล าน้ าแม่สรวย เทศบาลต าบล
เวียงสรวย จังหวัดเชียงราย 

ชุ ม ช น เ วี ย ง ส ร ว ย 
อ า เ ภ อ แ ม่ ส ร ว ย 
จงัหวัดเชียงราย 

- แนวทางการท่องเท่ียวเชิ งผจญภัยบนฐาน
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชน 
- ร่วมคิดในเรื่องการออกแบบเส้นทางผจญภายทาง
น้ าออกแบบกิจกรรม และพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 
เพื่อให้เกิดการสร้างงานสร้างรายได้ และเป็นธุรกิจ 
Start Up ส าหรับการให้ค าแนะน า ศึกษาดูงานและ
เปิดตลาดการท่องเท่ียวทางน้ าในจังหวัดเชียงราย 

8. ต้นทุนทางสังคมวัฒนธรรม
เพื่อพัฒนาการท่องเท่ียวโดย
ชุมชนสันโค้งหลวงและสันโค้ง
น้อย ต าบลเวียง อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 

ชุมชนสันโค้งหลวง
แ ล ะ สั น โ ค้ ง น้ อ ย 
ต าบลเวียง อ าเภอ
เมือง จังหวัด 
เชียงราย 

- อนุรักษ์และรักษาวัฒนธรรมชุมชนเพื่อส่งเสริม
การท่องเท่ียวโดยชุมชน 
- ร่วมกับชุมชนจัดท าเส้นทาง “เดินชมของดีบ้าน
สันโค้ง” น าเสนอผ่านเวปเพจ ถนนคนม่วน และ
การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยส านักงานเชียงราย 



 

คณะ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์/
นวัตกรรม 

ชุมชนเป้าหมาย การน าไปใช้ประโยชน์ 

1 0 .  ส า นั ก วิ ช า
ค อ ม พิ ว เ ต อ ร์ แ ล ะ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

1. การพัฒนาการตลาดบนสื่อ
สังคมออนไลน์เพื่อสร้างการรับรู้
แ ล ะ พั ฒ น า บ ร ร จุ ภั ณ ฑ์
ผลิ ตภัณฑ์ ข้ า วแต๋น ในพื้ น ท่ี
เทศบาลต าบลจันจว้า อ าเภอแม่
จัน จังหวัดเชียงราย 
 

1. เทศบาลต าบล
จันจว้า อ าเภอแม่จัน 
จังหวัดเชียงราย 

2. กลุ่มผู้ผลิตข้าว
แต๋นในพื้นท่ีเทศบาล 
ต าบลจันจว้าอ าเภอ
แ ม่ จั น  จั ง ห วั ด
เชียงราย 

1. ด้านความรู้ กลุ่มผู้ผลิตข้าวแต๋น จะได้รับองค์
ความรู้ ใหม่ เกี่ ย วกับการพัฒนาการตลาด
ออนไลน์บนสื่อสังคมออนไลน์ของผลิตภัณฑ์ข้าว
แต๋น และ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ข้าวแต๋น ในพื้นท่ี
เทศบาลต าบลจันจว้า อ าเภอแม่จัน จังหวัด
เชียงราย 
2. ด้านการพัฒนา สมาชิกกลุ่มเกิดการเรียนรู้
การพัฒนาตามกระบวนการวิสาหกิจชุมชนและ
มหาวิทยาลัยได้พัฒนาท้องถิ่นตามแนวทาง
พระราชด าริและสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
ชุมชนกับมหาวิทยาลัย 
3. ด้านผลผลิต กลุ่มมีแนวทางในการขยายฐาน
ลูกค้าได้รู้จักกันอย่างกว้างขวางและรายได้เพิ่ม
จากเดิม 

2. การออกแบบและพัฒนา
ระบบฟาร์มอัจฉริยะส าหรับ
แปลงเกษตรโรงเรียนบ้านแซว
วิทยาคม อ า เภอ เชี ย งแสน 
จังหวัดเชียงราย  
 

โ รง เรี ยนบ้ านแซว
วิทยาคม อ าเภอเชียง
แสน จังหวัดเชียงราย 

โรงเรียนบ้านแซววิทยาคม ได้น าผลงานวิจัยท่ีได้
ไปใช้งานในการควบคุมระบบการรดน้ าแปลง
เกษตรสาธิตของโรงเรียน โดยระบบจะสามารถ
ท าการควบคุมการให้ น้ าแปลงเกษตรแบบ
อัตโนมัติและแบบควบคุมผ่านแอพพลิเคชั่น โดย
แบ่งโซนการให้น้ าออกเป็น 8 โซน 

1 1 .  ส า นั ก วิ ช า
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

1. ผลของโปรแกรมภูมิปัญญางู
กินเขียดเพื่อป้องกันและลด
อาการน้ิวล็อคของผู้สูงอายุ : 
กรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุวัด
หัวฝาย อ าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย 

โรงเรียนผู้สูงอายุวัด
หัวฝาย อ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย 

น าผลท่ีได้จากการวิจัย น าไปคืนข้อมูลแก่ชุมชน 
และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของบุคคล
ในชุมชน ท าให้เกิดแนวทางการลดอาการน้ิว
ล็อคของผู้สูงอายุ โดยใช้ภูมิปัญญางูกินเขียด 
 

2. ประสิทธิผลของโปรแกรม
ด้านการยศาสตร์ เพื่อลดปัญหา
ความเมื่อยล้าของกล้ามเน้ือมือ
และหลังจากการท างานของ
พ นั ก ง า น ดั ด ข ด ล ว ด  ( Coil 
Winding)  ใ น โ ร ง ง า น  ผ ลิ ต
ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์แห่งหน่ึง
ในจังหวัดเชียงราย 
 
 
 
 

โรงงานผลิตชิ้นส่วน
อิ เ ล็ กทรอ นิกส์ ใ น
จังหวัดเชียงราย 

น าผลท่ีได้จากการวิจัย น าไปคืนข้อมูลแก่ชุมชน 
และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง ท าให้เกิดแนวทางด้านการย
ศาสตร์  เพื่ อลดปัญหาความเมื่ อยล้ าของ
กล้ามเน้ือมือและหลังจากการท างาน 



 

 

คณะ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์/
นวัตกรรม 

ชุมชนเป้าหมาย การน าไปใช้ประโยชน์ 

3. การดูแลตนเองเพื่อป้องกัน
การพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุ
ในเขตเทศบาลต าบลนางแล 
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

เทศบาลต าบลนางแล 
อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 

น าผลท่ีได้จากการวิจัย น าไปคืนข้อมูลแก่ชุมชน 
และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพของบุคคลใน
ชุมชนหมู่บ้านนางแลใน อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย ท าให้เกิดแนวทางในการออกก าลังกาย
เพื่อให้กล้ามเน้ือและข้อแข็งแรง อันจะช่วยลด
ความเสี่ยงในการป้องกันการพลัดตกหกล้มต่อไป 

4. แนวทางการลดผล กระทบ
ต่อภาวะสุขภาพจากการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตร
ชาวนาในพื้นท่ีรับผิดชอบของ 
รพ.สต.บ้านศรีดอนมูล อ าเภอ
เชียงแสน จังหวัดเชียงราย 

รพ.สต.บ้านศรีดอน
มูล อ าเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย 

น าแนวทางท่ีได้จากผลการวิจัย ไปสู่การคืน
ข้อมูลแก่ผู้น าชุมชน เกี่ยวกับผลกระทบต่อภาวะ
สุขภาพจากการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของ
เกษตรชาวนา 

5. รูปแบบการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ดื่มแอลกอฮอล์ ในจังหวัด
เชียงราย 

บ้านนางแลใน หมู่ท่ี 
7  ต า บ ล น า ง แ ล 
อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 

ให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของการดื่มแอลกอฮอล์  
การอธิบายแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ผู้ดื่มแอลกอฮอล์อย่างต่อเน่ืองเพื่อให้เกิดความ
ยั่งยืนในการเลิกแอลกอฮอล์ และการพัฒนากลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน เพื่อท า
การติดตามคุณภาพชี วิ ตภายหลังการ เลิก
แอลกอฮอล์ 

6. ผลของโปรแกรมการป้องกัน
การพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ 

บ้านนางแลใน หมู่ท่ี 
7  ต า บ ล น า ง แ ล 
อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 

ผู้ดูแลผู้สูงอายุ สามารถประเมินปัจจัยท่ีมีความ
เสี่ยงในการพลัดตกหกล้มและสามารถจัดการกับ
ปัจจัยเสี่ยงในเบื้องต้นได้ การฝึกการออกก าลัง
การบริหารแขนและขา เพื่อให้เกิดความแข็งแรง 
ป้องกันการพลัดตก หกล้ม และอธิบายแนว
ทางการจัดการเมื่อเกิดการพลัดตกหกล้มใน
ผู้สูงอายุ 

12. ส านักวิชาบริหารรัฐ
กิจ 

1. รูปแบบการบริหารจัดการ
ขยะต้นทางด้วยกระบวนการ
แปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิงโดย
ชุมชนมีส่วนร่วมในเขตองค์การ
บริหารส่วนต าบลเชีย งบาน 
อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

ชุมชนในต าบลเชียง
บาน อ าเภอเชียงค า 
จังหวัดพะเยา 

1. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์และสภาพ
ปัญหาการจัดการขยะระดับต้นทางในชุมชนเขต
องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน อ าเภอเชียง
ค า จังหวัดพะเยา   
2. องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน อ าเภอ
เชียงค า จังหวัดพะเยา ได้มีแนวทางในการ
บริหารจัดการขยะต้นทางด้วยกระบวนการแปร
รูปขยะเป็นเชื้อเพลิงโดยชุมชนมีส่วนร่วม 
3. องค์การบริหารส่วนต าบลเชียงบาน อ าเภอ
เชียงค า จังหวัดพะเยา ได้ส่งเสริมและติดตาม
การจัดการขยะระดับต้นทางด้วยกระบวนการ



 

คณะ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์/
นวัตกรรม 

ชุมชนเป้าหมาย การน าไปใช้ประโยชน์ 

แปรรูปขยะเป็นเชื้อเพลิงโดยชุมชนมีส่วนร่วมใน
พื้ น ท่ี อ ย่ า ง เ ป็ น รู ป ธ ร รม  จนสามา ร ถ น า
ผลการวิจัยไปเป็นองค์ความรู้ท่ีสามารถน าไป
เผยแพร่ต่อไปได้ 

2. การบริหารจัดการชุมชนเพื่อ
รองรับการท่องเท่ียวของชุมชน
เทศบาลต าบลม่วงยาย อ าเภอ
เวียงแก่น จังหวัดเชียงราย 

เทศบาลต าบลม่วง
ยาย อ าเภอเวียงแก่น 
จังหวัดเชียงราย 

1. เทศบาลต าบลม่วงยาย และชุมชนในต าบล
ม่วงยาย น าเอารูปแบบการบริหารจัดการชุมชน
เพื่อรองรับการท่องเท่ียวโดยชุมชนด้วยการใช้
ส่วนกระบวนการมีส่วนร่วมกับชุมชน หน่วยงาน
ราชการและกลุ่มเยาวชนท่ีอาศัยอยู่ในต าบลม่วง
ยาย อ าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย โดยมีการ
จัดท ายุทธศาสตร์และวางแผนการปฏิบั ติ
ระหว่างหน่วยงานราชการและชุมชนในพื้นท่ี 
2. เทศบาลต าบลม่วงยาย และชุมชนในต าบล
ม่วงยาย มีแผนท่ีการท่องเท่ียวในชุมชน และ 
Strory Telling เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การ
ท่องเท่ียวแก่ประชาชนท่ัวไป 
3. คณะผู้วิจัยและ เทศบาลต าบลม่วงยาย และ
ชุมชนในต าบลม่วงยาย มีองค์ความรู้ในเรื่องการ
บริหารจัดการชุมชนเพื่อรองรับการท่องเท่ียว
โดยชุมชนด้วยการใช้ส่วนกระบวนการมีส่ วน
ร่วมกับชุมชน หน่วยงานราชการและกลุ่ม
เยาวชนท่ีอาศัยอยู่ในต าบลม่วงยาย อ าเภอเวียง
แก่น จังหวัดเชียงราย 

3. การศึกษาความพร้อมการ
ส่ ง เสริ มอาชีพกลุ่ มแร ง ง าน
ต่างชาติผู้สู งวัยนานาชาติใน
จังหวัดเชียงราย 

อ าเภอสาย อ าเภอ
เชียงแสน อ าเภอแม่
จัน อ าเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย 

1. ได้องค์ความรู้จากการบูรณาการศาสตร์ในมิติ
ต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดตั้ ง เขตชุมชน
ผู้สูงอายุนานาชาติในเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดเชียงรายท่ีผ่านกระบวนการวิเคราะห์ 
ส่งผลต่อการต่อยอดการศึกษาวิจัยเฉพาะทาง
หรือประเด็นท่ีต้องการแก้ไขปัญหาเฉพาะเรื่อง
ในพื้นท่ีได้อย่างลุ่มลึก   
2. ด้วยปัจจุบัน แนวโน้มการพัฒนาเชิงพื้นท่ีของ
เขตเศรษฐกิจพิเศษจังหวัดเชียงราย ต่อการเป็น
ศูนย์กลางการดูแลผู้สูงอายุท่ีมาจากหลากหลาย
วัฒนธรรม หรือความเป็นนานาชาติ การศึกษา
ครั้งน้ีจะน าไปสู่การก าหนดนโยบายของภาครัฐ 
และภาคเอกชนต่อการด าเนินการจัดตั้งเขต
ชุมชนผู้สูงวัยนานาชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



 

 

คณะ ชื่องานวิจัย/งานสร้างสรรค์/
นวัตกรรม 

ชุมชนเป้าหมาย การน าไปใช้ประโยชน์ 

3.  ด้วยการศึกษาครั้ ง น้ี เป็นการ ศึกษา ท่ีมี
กระบวนการวิจัยเชิงพื้นท่ีร่วมกันระหว่างนักวิจัย 
ชุมชนและท้องถิ่น จึงท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ซ่ึงกันและกันระหว่างชุมชน ประชาชน 
และภาครัฐท่ีเน้นกระบวนการมีส่วนร่วม โดย
วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods) 
เพื่อได้ร่วมกันวิเคราะห์แนวทางการจัดตั้งชุมชน
ผู้สูงอายุนานาชาติในเขตพื้นท่ีเศรษฐกิจพิเศษ
จังหวัดเชียงราย 

1 3 .  ส า นั ก วิ ช า นิ ติ  
ศาสตร์ 

1. รูปแบบการจัดการเรียนรู้
กฎหมายการอนุรักษ์โบราณ 
สถานเพื่อสร้างความตะหนักรู้
ให้แก่เยาวชนในเทศบาลต าบล
เวียงเชียงแสน อ าเภอเชียงแสน 
จังหวัดเชียงราย 

โรงเรียนเทศบาล 1  มีการถ่ายทอดความรู้ ให้แก่ นักเรียนโรงเรียน
เทศบาล 1 ดังน้ี 
1.บรรยายความรู้กฎหมายเกี่ยวกับโบราณสถาน
ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 และ 6 และ
ใช้ภาพเป็นสื่อประกอบโดยนักศึกษาส านักวิชา
นิติศาสตร์ 
2. ทบทวนความรู้ร่วมกับการสันทนาการ 
3. จัดทัศนศึกษาโบราณสถานบริเวณภายในก าแพง
เมืองเก่าและกิจกรรมบริเวณพิพิธภัณฑ์เชียงแสน 

 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์
(ใช้บัญญัติไตรยางศ์

เทียบร้อยละ 30 = 5) 

การบรรลุเป้าหมาย 
ตัวต้ัง 
ตัวหาร 

 

X 100 ผลลัพธ ์

ร้อยละ 30 
100 

250 
 

X 100 40.00 5.00 บรรลเุป้าหมาย 

 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อหลักฐานอ้างอิง 
2.4-1 สรุปข้อมลูงานวิจัย งานสรา้งสรรค ์หรือนวัตกรรมที่น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนของคณะ/ส านัก

วิชา/วิทยาลัย 

 
 
 



 

องค์ประกอบท่ี  3  การบริการวิชาการ 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่  3.1  ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้ ผู้จัดเก็บข้อมลู 
อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย 

ผู้อ านวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรมและ
บริการวิชาการ 

1) นายไพรัช โรงสะอาด 
2) นายธันวา เอี่ยมงาม 

 

 :   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 

 

ม ี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

√ 1. ทุกคณะมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยและชุมชนในการก าหนดพ้ืนที่
เป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบท ปัญหา และ
ความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเน้น จุดเด่นของ
สถาบัน ตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชด าริ 
 

 มหาวิ ทยาลั ย ร าชภั ฏ เ ชีย งร าย ได้ จั ดท า ยุ ท ธศ าสตร์ 
ตามยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตาม 
พระราโชบาย ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) ก าหนดในประเด็น
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (2560-
2564) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การพัฒนาท้องถิ่น  

โดยมี สถาบันวิจัยและพัฒนา เป็นหน่วยงานดูแลงาน 
การบริการวิชาการเพื่อการพัฒนา และส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่น ตาม
แนวพระราโชบาย ได้ก าหนดงานด้านการบริการวิชาการแก่สังคมตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) (เอกสาร 3.1.1-1) ประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : การบริการวิชาการและการพัฒนาท้องถิ่น พันธกิจที่ 
6 : ส่งเสริม สนับสนุนการบริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่นตาม 
พระราโชบาย มีการก าหนดเป้าหมายชุมชนการพัฒนาท้องถิ่น โดยการ
มีส่วนร่วมของคณะ/วิทยาลัย/ส านักวิชาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้โครงการ
แนวพระราโชบาย รัชกาลที่ 10 และจัดประชุมคณะกรรมการด้าน

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.1-1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ส ถ า บั น วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 

3.1.1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้าน

บ ริ ก า ร วิ ช า ก า ร แ ก่ สั ง ค ม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

บริการวิชาการแก่สังคม (เอกสาร 3.1.1-2) เพื่อก าหนดชุมชน หรือ
องค์กรเป้าหมายของการให้บริการวิชาการแก่สังคม ในวันที่  17 
สิงหาคม 2563 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมเอื้องสายหลวง 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีหน่วยงานภายนอก ผู้แทนจาก
หน่วยงานระดับจังหวัด กลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัด พร้อมด้วย คณะ/ส านัก
วิชาเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ลงมติ เห็นพ้องก าหนดพื้นที่
เป้าหมายในการบริการวิชาการแก่สังคม เพื่อพัฒนาท้องถิ่น ตามแนว
พระราโชบาย รัชกาลที่ 10 (เอกสาร3.1.1-3) ดังนี้คือ 

1. พ้ืนท่ีเป้าหมายใหม่ จ านวน 2 พ้ืนท่ี คือ 
1.1 พื้นที่ต าบลดอยงาม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
1.2 พื้นที่ต าบลเจริญราษฎร์ อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 

2. พ้ืนท่ีขยายผล พื้นที่เดิม จ านวน 4 พื้นที่ คือ 
2.1 พื้นที่ต าบลสิริเวียงชัย ต าบลเวียงชัย อ าเภอเวียงชัย 
จังหวัดเชียงราย 
2.2 พื้นที่ต าบลบ้านสาง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 
2.3 พื้นที่ต าบลเชียงบาน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 
2.4 พื้นที่ต าบลท่าสุด อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 

โดยก าหนดประเด็นการพัฒนาให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชน/
องค์กรเป้าหมาย ทั้ง 3 มิติ คือ 

   1. มิติด้านเศรษฐกิจ 
   2. มิติด้านสังคม-สุขภาพ-การศึกษา 
   3. มิติด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

โดยก าหนดไว้ใน แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (เอกสาร 3.1.1-4) เพื่อการพัฒนา และส่งเสริม
ศักยภาพท้องถิ่น ตามแนวพระราโชบาย เพื่อให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 
และยั่งยืน 

โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาร่วมกับคณะ/ส านักวิชา ร่วมกับชุมชน
เป้าหมาย จัดเวทีเพื่อค้นหาสภาพปัญหา ความต้องการด้านของชุมชน 
เพื่อน ามาก าหนดประเด็นกิจกรรมการพัฒนา และจัดท าแผนการพัฒนา
ท้องถิ่นตามแนวพระราโชบาย (เอกสาร 3.1.1-5) 

 

3.1.1-3 รายงานการประชุมเพื่อก าหนด

ชุมชน หรือองค์กรเป้าหมาย วันท่ี 

17 สิงหาคม 2563 

3 . 1 . 1 - 4  แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ประจ า ปี

ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ .  2 5 6 4 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

3.1.1-5 แผนการพัฒนาท้องถิ่นตาม 

พระราโชบายฯ ปี 2564 

 

√ 2. มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ PDCA โดยร่วมมือกับ
หน่วยงานภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย 
 

  เมื่อมีการก าหนดพื้นที่เป้าหมายในการด าเนินงานบริการวิชาการ
แก่สังคม มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานตามขั้นตอน P-D-C-A คือ 

 P – วางแผนร่วมกับชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัด
เวทีเพื่อค้นหาสภาพปัญหา ความต้องการด้านบริการวิชาการแก่สังคม 

 
 
 
 
 
 



 

ม ี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

เพื่อน ามาก าหนดประเด็นการพัฒนาและวางแผนกิจกรรมการพัฒนา
ท้องถิ่นตามแนวพระราโชบาย ร่วมกับชุมชนเป้าหมาย ดังน้ี 

1. เวทีชุมชนพื้นที่ต าบลดอยงาม อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย ณ 
ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลดอยงาม อ าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย เมื่อวันท่ี 23 ธันวาคม 2563 (เอกสาร3.1.2-1) 

2. เวทีชุมชนพื้นที่ต าบลเจริญราษฎร์ อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ณ 
วัดพระธาตุมิ่งเมือง อ าเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 
2563 (เอกสาร 3.1.2-2) 

3. เวทีชุมชนพื้นที่ต าบลสิริเวียงชัย ต าบลเวียงชัย อ าเภอเวียงชัย 
จังหวัดเชียงราย ณ ห้องประชุมเทศบาลต าบลสิริเวียงชัย อ าเภอเวียงชัย 
จังหวัดเชียงราย เมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2563 (เอกสาร 3.1.2-3) 

4. เวทีชุมชนพื้นท่ีต าบลบ้านสาง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา ณ 
ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านสาง อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา เมื่อวันท่ี 5 
พฤศจิกายน 2563 (เอกสาร 3.1.2-4) 

5. เวทีชุมชนพื้นที่ต าบลเชียงบาน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ณ 
หอประชุมหมู่บ้านฝั่งแวน หมู่ที่ 11 ต าบลเชียงบาน อ าเภอเชียงค า 
จังหวัดพะเยา เมื่อวันท่ี 3 พฤศจิกายน 2563 (เอกสาร 3.1.2-5) 

6. ลงพื้นที่เก็บข้อมูลพื้นฐาน ศึกษาปัญหาความต้องการ และประชุม
ประเมินศักยภาพ และความต้องการของชุมชนของการพัฒนากลุ่มแปรรูป
ข้าวแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 3 อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ณ เทศบาล
ต าบลท่าสุด อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ช่วงเดือน กรกฏาคม-
สิงหาคม 2563  (เอกสาร 3.1.2-6) 

เมื่อได้ข้อมูลสภาพปัญหา ความต้องการด้านบริการวิชาการแก่
สังคม ของชุมชน ทางมหาวิทยาลัยได้น ามาก าหนดประเด็นการพัฒนา
และจัดท าแผนด าเนินงานโครงการกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ตามพระ
ราโชบาย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ภายใต้คณะกรรมการ
ด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชน ตามแนวพระรา
โชบายประจ าปีงบประมาณ 2564 (เอกสาร 3.1.2-8)  ตามแนวพระ
ราโชบายฯ โดยมีคณาจารย์จากแต่ละคณะ ส านักวิชา เข้าร่วมด าเนิน
โครงการกิจกรรมการบริการวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชนต่อไป  

   D – ด าเนินการกิจกรรมการพัฒนา ด าเนินงานบริการวิชาการ
แก่สังคมตามแผนที่ก าหนด โดยการน าเอาศาสตร์องค์ความรู้ ความ
เช่ียวชาญของคณะ/ส านักวิชามาใช้บริการวิชาการแก่สังคม และบูรณา
การการท างานกับหน่วยงานในพ้ืนท่ี (เอกสาร 3.1.2-9 และ 3.1.2-10)  

C – ลงพ้ืนที่ติดตาม สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ลงพื้นที่ติดตาม
การด าเนินกิจกรรมการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบาย และจัดประชุม

 
 
3.1.2-1 สรุปข้อมูลเวทีชุมชนพื้นที่ต าบล

ดอยงาม อ าเภอพาน จังหวัด
เชียงราย 

3.1.2-2 สรุปข้อมูลเวทีชุมชนพื้นที่ต าบล
เจริญราษฎร์ อ าเภอแม่ใจ จังหวัด
พะเยา 

3.1.2-3 สรุปข้อมูลเวทีชุมชนพื้นที่ต าบล
สิริเวียงชัย ต าบลเวียงชัย อ าเภอ
เวียงชัย จังหวัดเชียงราย 

3.1.2-4 สรุปข้อมูลเวทีชุมชนพื้นที่ต าบล
บ้านสาง อ าเภอเมือง จังหวัด
พะเยา 

3.1.2-5 สรุปข้อมูลเวทีชุมชนพื้นที่ต าบล
เชียงบาน อ าเภอเชียงค า จังหวัด
พะเยา 

3.1.2-6 เวทีชุมชนสะท้อนความต้องการของ
การพัฒนากลุ่มแปรรูปข้าวแม่
ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 3 อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 

3.1.2-7 แผนการพัฒนาท้องถิ่นตามแนว 
พระราโชบายฯ  

3.1.2-8 ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการ
ด าเนินงานกิจกรรมส่งเสริมความ
เข้มแข็งแก่ชุมชน ตามแนวพระ
ราโชบายฯ  

3.1.2-9 รายงานการถ่ายทอดเทคโนโลยสีู่
ชุมชน (Tech transfer to 
Community) การชึ้นรูปขา้ว
แต๋นสู่วิสาหกิจชุมชนแปรรปู
เกษตรสร้างสรรค ์

3.1.2-10 รายงานสรุปผลการด าเนินงาน
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน
ฐานราก  



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

คณาจารย์ จากคณะ/ส านักวิชา ผู้รับผิดชอบกิจกรรม เมื่อวันที่ 18 
มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย เพื่อติดตามการด าเนินงานในพื้นที่และวางแนวทางการ
ด าเนินงานภายใต้สถานการณ์โรคระบาคโควิท-19 (เอกสาร 3.1.2-11)  

   A - ถอดบทเรียนกับคณะ จัดประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน
กิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนตามแนวพระราโชบาย เมื่อวันท่ี 
29 มีนาคม 2564 ณ ร้านดอกเชียงราย ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย เพื่อน าเสนอผลงานที่ผ่านมา และหาแนวทางการ
ด าเนินงานในปีต่อไป (เอกสาร 3.1.2-12) 

 

3.1.2-11 รายงานสรุปการติดตามผลการ
ด า เ นิ น งาน โ คร งการพัฒนา
คุณภาพชีวิต และยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานราก  

3 .1 .2 -12 รายงานการประ ชุมถอด
บทเรียนผลการด าเนินงานการ
พัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมรา
โชบาย  

√ 3. ชุมนุมหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้บริการวิชาการแก่สังคมในชุมชน
เป้าหมาย ท าให้เกิดผู้น าหรือสมาชิกชุมชน/องค์กรมีการเรียนรู้ และมี
การด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการด าเนินกิจกรรมบริการ
วิชาการแก่สังคมกับผู้น าและสมาชิกชุมชน อย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ ตั้งแต่
ปี 2561-2564 (เอกสาร 3.1.3-1) คือ  

1. การพัฒนากลุ่มแปรรูปข้าวบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 3 เป็น
ศูนย์วิจัยชุมชนผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนต าบลท่าสุด อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย โดยนายส าราญ จันต๊ะชัย ประธานกลุ่ม ได้ด าเนินการ
พัฒนาสายพันธ์ข้าวหอมมะลิ จนกระทั้งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 
1 จากจังหวัดเชียงราย และมีการพัฒนากระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์
ชุมชน “ข้าวแต๋น” ซึ่งเป็นผลจากการบริการวิชาการแก่สังคมของ
มหาวิทยาลัยที่มีการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 4 ปี 

2. ชุมชนต าบลเชียงบาน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา มีผู้น าที่
เข้มแข็ง คือ นายนพดล เข็มเพชร ก านันต าบลเชียงบาน ได้พัฒนาชุมชน
ของตนเอง ร่วมกับชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้หมู่บ้านฝั่งแวน หมู่ที่ 
11 ต าบลเชียงบาน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา พัฒนาให้เป็นหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” และแหล่งท่องเที่ยวท้องถิ่น โดย
นายนพดล เข็มเพชร ก านันต าบลเชียงบาน ได้รับคัดเลือกเข้าประกวด
ก านันแหนบทองค าของจังหวัดพะเยา (ได้ที่ 2 ระดับจังหวัด ) 

3. ชุมชนต าบลสิริเวียงชัย และต าบลเวียงชัย ได้มีการพัฒนาองค์
ความรู้เรื่องการท าปราสาทศพ โดยมีช่างรัตน์ เผ่าปินตา (สล่า) เป็น
ปราชญ์ชุมชน ผู้เช่ียวชาญ และสามารถถ่ายทอดองค์ความรู้ได้ โดย
มหาวิทยาลัยได้วางแผนร่วมกับชุมชน จะจัดชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ปราสาทศพ อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงรายต่อไป 

 
 
3.1.3-1 สรุปผลด าเนินงานโครงการ

กิจกรรมการบริการวิชาการแก่
สังคม ในพื้นที่ ตั้งแต่ปี 2561-
2564  



 

ม ี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

√ 4. ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเอง โดยคงอัตลักษณ์
ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นตามพระ
ราโชบาย ท าให้ชุมชนหรือองค์กรเป้าหมาย สามารถสร้างกลไกที่มีการ
พัฒนาตนเอง โดยยังคงอัตลักษณ์ของคนในชุมชนและเอกลักษณ์ของ
ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ดังนี้คือ  

1. กลุ่มแปรรูปข้าวบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่  3 ได้ ด าเนิน
กิจกรรมเพิ่มมูลค่าข้าว ซึ่งเป็นผลผลิตของชุมชน ข้าวแต๋น โดยได้น า
นวัตกรรมเทคโนโลยี “เครื่องขึ้นรูปข้าวแต๋น” ของมหาวิทยาลัย โดย
เป็นผลงานของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูมิพงษ์  ดวงตั้ง คณบดีส านัก
วิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี เข้าไปช่วยการผลิต และมีการพัฒนา
เครื่องร่วมกับกลุ่ม เพื่อให้เหมาะสมกับการผลิตจริง และเพื่อให้เกิด
มาตรฐานด้านการผลิตข้าวแต๋นของกลุ่ม (เอกสาร 3.1.4-1) 

2. ชุมชนต าบลเชียงบาน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา โดยเป็น
ชุมชน “ชาวไทลื้อ” ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ร่วมกับชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์
สินค้าจากผ้าไทลื้อ  โดยน าวิถีวัฒนธรรมการแต่งกาย ผ้าทอไทลื้อมา
คิดค้น ออกแบบ สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ (New Product) 
ที่ออกแบบสร้างสรรค์เป็นกระเป๋าถือ กระเป๋าสะพาย หมวก และชุด
แต่งกาย ด้วยแนวคิด “เส้นสายลายย้อม” จ านวน 4 รูปแบบ อีกทั้งได้
ถ่ายทอดองค์ความรู้การย้อมผ้าจากสีธรรมชาติ (ครามย้อมผ้า) เทคนิค
เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการย้อมสีธรรมชาติให้คงทนและอยู่ได้นาน เพื่อ
ลดต้นทุนวัตถุดิบ (สีคราม) ผ้าทอไทลื้อร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผ้าทอ
ไทลื้อ หมู่  11 ชุมชนบ้านฝั่งแวน ต าบลเชียงบาน และได้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน 
ต่อยอดวิถีวัฒนธรรมการทอผ้าไทลื้อและสร้างรายได้เพิ่มให้กับชุมชน
ท้องถิ่น สนับสนุนให้ชุมชนเกิดความตระหนัก อนุรักษ์หวงแหนวิถี
วัฒนธรรมเพื่อสืบทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลาน รวมถึงสามารถน าคุณค่าวิถี
วัฒนธรรมมาสร้างสรรค์ พัฒนาเป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมของชุมชน เพื่อให้นักท่องเที่ยวหรือผู้
ที่สนใจมาศึกษาเรียนรู้ศิลปวิถีวัฒนธรรมชุมชนไทลื้อเชียงบาน เป็น
หนทางหนึ่งในการสร้างรายได้ อนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมและน าสู่การ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชนเชียงบาน (เอกสาร 3.1.4-2) 

3. ชุมชนต าบลสิริเวียงชัย และต าบลเวียงชัย ได้มีการพัฒนาองค์
ความรู้ เรื่องการท าปราสาทศพ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชุมชน โดย
ยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้ปราสาทศพ อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
3.1.4-1 กลุ่มแปรรูปข้าวแม่ข้าวต้มท่าสุด 

หมู่ที่  3  อ า เภอเมือง จั งหวัด
เชียงราย  

 
 
 
 
 
 
3.1.4-2 แหล่งเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจ

พอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข หมู่บ้าน
บ้านฝั่งแวน หมู่ที่ 11 ต าบลเชียง
บาน อ า เภอเ ชียงค า  จั งหวัด
พะเยา  

3.1.4-3 แหล่งเรียนรู้  “ปราสาทศพ” 
แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม บ้าน
ร่องบัวลอย ต าบลเวียงชัย อ าเภอ
เวียงชัย จังหวัดเชียงราย  



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

รวมทั้งสร้างเว็ปไซต์แหล่งเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมการท า
ปราสาทศพบ้านร่องบัวลอยแหล่งสืบค้นต่อไป (เอกสาร 3.1.4-3) 

 

√ 5. มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/
องค์กรอย่างเข้มแข็ง 

จากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้บริการวิชาการแก่สังคม
ในชุมชนเป้าหมาย ท าให้เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อ
สังคม หรือชุมชน/องค์กรอย่างเข้มแข็ง ดังนี้คือ 

1. การพัฒนากลุ่มแปรรูปข้าวบ้านแม่ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 3 อ าเภอ
เมือง จังหวัดเชียงราย โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขึ้นรูปข้าวแต๋นสู่
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรสร้างสรรค์ ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี
เครื่องพิมพ์ขึ้นรูปข้าวแต๋น ใช้เวลาในการพิมพ์ประมาณ 2 นาที (120 
วินาที)  คิดเป็น 3.33 วินาทีต่อช้ิน จ านวน 36 ช้ินต่อรอบ  ส่งผลให้
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนเพิ่มก าลังผลิตข้าวแต๋นได้มากกว่าเดิมร้อย
ละ 50 และสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านเวลา แรงงาน และความยุ่งยากใน
กระบวนการผลิตได้ รวมถึงผลิตข้าวแต๋นได้มีคุณภาพโดยมีขนาดการขึ้น
รูปอย่างสม่ าเสมอ (เอกสาร 3.1.5-1) 

2. หมู่บ้านบ้านฝั่งแวน หมู่ 11 โดยนายนพดล เข็มเพชร ก านัน 
ต าบลเชียงบาน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา ได้รับการคัดเลือกเป็น
“หมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่
เย็น)” ประจ าปี 2563 ระดับภาคเหนือ รวมถึงการพัฒนาชุมชนให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยว โดยอัตลักษณ์ของชาวไทลื้อบ้านฝั่งแวนที่มีวิถีชีวิต 
ความเป็นอยู่ท่ีเรียบง่าย ไม่ฟุ่มเฟือย เช่น การปลูกพืชผักสวนครัว รั้วกิน
ได้ ส าหรับเป็นอาหารในครอบครัว เหลือก็แบ่งปันเพื่อนบ้าน เก็บเมล็ด
พันธุ์ไว้ขยายได้ต่อไปในอนาคต ท าให้เกิดความยั่งยืนด้านอาหาร อาหาร
ปลอดภัยด้วยมีระบบการเลี้ยงผึ้งให้กินน้ าหวานจากผักสวนครัว ดอกไม้
ในชุมชนที่ไม่มีสารพิษใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งผึ้งจะเป็นตัวช้ีวัดที่ดีที่สุดด้านความ
ปลอดภัยจากสารพิษ นอกจากน้ีกลุ่มอาชีพผ้าทอจากภูมิปัญญาไทลื้อท า
ให้มีรายได้เข้าสู่กลุ่มและหมู่บ้านอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นอีกทางหนึ่งที่จะ
สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน (เอกสาร 3.1.5-2) 

3. ชุมชนต าบลสิริเวียงชัย และต าบลเวียงชัย ได้ด าเนินการ
รวบรวมองค์ความรู้  เรื่อง ปราสาทศพ บ้านร่องบัวลอย หมู่ที่  2  
ต าบลเวียงชัย อ าเภอเวียงชัย ที่เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เป็นการ
รักษาวัฒนธรรมทางปัญญาของชุมชน เพื่อ เป็นแหล่งเรียนรู้ทาง
วัฒนธรรมของชุมชน และเป็นแหล่งการศึกษาดูงานให้กับประชาชนที่
สนใจ (เอกสาร 3.1.5-3) 

 

 
 
 
 
3.1.5-1 รายงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี 

สู่ ชุ ม ช น  ( Tech transfer to 
Community)  ก า ร ช้ึ น รู ป ข้ า ว
แต๋นสู่ วิ สาหกิจชุมชนแปรรูป
เกษตรสร้างสรรค์  

3.1.5-2 “หมู่บ้านเข้มแข็งตามแนวทาง 
แ ผ่ น ดิ น ธ ร ร ม  แ ผ่ น ดิ นทอง 
(หมู่บ้านอยู่เย็น)” ประจ าปี 2563 
ระดับภาคเหนือ บ้านฝั่งแวน หมู่
ที่  11 ต าบลเชียงบาน อ าเภอ
เชียงค า จังหวัดพะเยา  

3.1.5-3 แหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมการท า
ปราสาทศพบ้านร่องบัวลอย  



 

ม ี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

√ 6. เกิดชุมชนต้นแบบด้านการพ่ึงพาตนเองอย่างยั่งยืนที่มีคณะและ
มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบร่วมในการพัฒนาอย่างน้อย 1 ชุมชน 

จากการบริการวิชาการแก่สังคมในชุมชนเป้าหมาย มีคณะ/ส านัก
วิชาเข้าร่วมบริการวิชาการแก่สังคม ท าให้เกิดชุมชนต้นแบบ และเป็น
กลุ่มที่มีความเข้มแข็งด้านการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน ท าให้เกิดชุมชน
ต้นแบบท่ีสามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชนอื่นได้ มีดังนี้ คือ 

1. ต้นแบบเครื่องพิมพ์ขึ้นรูปข้าวแต๋น กลุ่มแปรรูปข้าวบ้านแม่
ข้าวต้มท่าสุด หมู่ที่ 3 อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย (เอกสาร 3.1.6.1) 

2. หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข ดีเด่นระดับจังหวัด 
ชูวิถีชีวิต ไทลื้อ หมู่บ้านบ้านฝั่งแวน ต าบลเชียงบาน อ าเภอเชียงค า 
จังหวัดพะเยา (เอกสาร 3.1.6.2) 

 

 
 
3.1.6.1 ต้นแบบเครื่องพิมพ์ขึ้นรูปข้าวแต๋น 

กลุ่มแปรรูปข้าวบ้านแม่ข้าวต้มท่า
สุด หมู่ที่ 3 อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย 

3.1.6.2 แหล่งเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข หมู่บ้าน
บ้านฝั่งแวน หมู่ที่ 11 ต าบลเชียง
บาน อ า เภอเชียงค า จั งหวัด
พะเยา  

 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์ การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ 5 บรรลเุป้าหมาย 



 

 

ตัวบ่งชี้ที่   3.2  จ านวนชุมชนเป้าหมายที่ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งช้ี ผู้จัดเก็บข้อมูล 
อาจารย์ ดร.ชฎาพัศฐ์ สุขกาย 

ผู้อ านวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยี นวัตกรรม
และบริการวิชาการ 

3) นายไพรัช โรงสะอาด 
4) นายธันวา เอี่ยมงาม 

 

 :  ผลลัพธ์ 
 

โดยการแปลงค่าร้อยละจ านวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชนที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 
 

1. ค านวณค่าร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

 
จ านวนชุมชนเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง 

ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  x 100 
 จ านวนชุมชนเป้าหมายท้ังหมด 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 

คะแนนท่ีได้ =  

ร้อยละของชุมชนเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

x 5 
ร้อยละจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์ 

กับชุมชนท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

รายการข้อมูล จ านวน 
1. ชุมชนเป้าหมายที่ไดร้ับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสรา้งความสัมพันธ์กับชุมชน 6 
2. ชุมชนเป้าหมายทั้งหมด 6 

 
  



 

ชื่อชุมชนเป้าหมาย 
ที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ผลการด าเนินงาน 

1. ศูนย์วิจัยชุมชนผลิตเมล็ดพันธ์
ข้าวชุมชนต าบลท่าสุด อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 

ปีท่ี 1 การอบรมหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการการปลูกข้าวปลอดภัย ภายใต้โครงการ
สนับสนุนวิชาการพัฒนาระบบเกษตรกรรมเพื่ออาหารปลอดภัยโดยชุมชนท้องถิ่น 

ปีท่ี 2 การจัดกิจกรรมพัฒนาความรู้การผลิตพืชปลอดภัย “การอบรมหลักสูตรการผลิต
ข้าวปลอดภัย” และการจัดตั้งศูนย์วิจัยชุมชนผลิตเมล็ดพันธ์ข้าวชุมชนต าบลท่าสุด อ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย 

ปีท่ี 3 กิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยเพื่อบริการวิชาการสู่ชุมชนและ
ท้องถิ่น 

ปีท่ี 4 โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการขึ้นรูปข้าวแต๋นสู่วิสาหกิจชุมชนแปรรูป เกษตร
สร้างสรรค์ 

ปีท่ี 5 การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน (Tech transfer to Community) การชึ้นรูปข้าว
แต๋นสู่วิสาหกิจชุมชนแปรรูปเกษตรสร้างสรรค์ 

2. ต าบลเชียงบาน อ าเภอเชียงค า 
จังหวัดพะเยา 

สรุปโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ปี 2563-2564  

3. ต าบลเวียงชัย อ าเภอเวียงชัย 
จังหวัดเชียงราย 

สรุปโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ปี 2563-2564  

4. พื้นท่ีต าบลบ้านสาง อ าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา 

สรุปโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ปี 2563-2564   

5.  พื้นท่ีต าบลดอยงาม อ าเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย 

สรุปโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ปี 2564 

6. พื้นท่ีต าบลเจริญราษฎร์ อ าเภอ
แม่ใจ จังหวัดพะเยา 

สรุปโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก ปี 2564  

 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ์ 
(ใช้บัญญัตไิตรยางค์เทียบ

ร้อยละ 20 = 5) 

การบรรลุ
เป้าหมาย ตัวตั้ง 

ตัวหาร 
 

X 100 ผลลัพธ์ 

ร้อยละ 50 
6 
6 

 

X 100 100 5.00 บรรลุเป้าหมาย 

 

หมายเลขเอกสาร ชื่อหลักฐานอ้างอิง 
3.2-1 สรุปกิจกรรมการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิจัยเพื่อบริการวิชาการสู่ชุมชนและท้องถิ่น 

3.2-2 รายงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 



 

 

  



 

องค์ประกอบท่ี  4  ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่  4.1  ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้ ผู้จัดเก็บข้อมลู 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 

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 

7-8 ข้อ 
 

ผลการด าเนินงาน  
ม ี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 
√ 1. ก าหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและ 

ความเป็นไทยเพ่ือการพัฒนาต่อยอดและสร้างคุณค่า ตามจุดเน้นของ
สถาบัน 
 

        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  ได้แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ
ด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายและติดตามผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารงุ
ศิลปะและวัฒนธรรม ตามมติสภามหาวิทยาลัยว่าด้วยเรื่องคณะกรรมการ
ประจ าหน่วยงานภายในสถานศึกษา โดยเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายใน
และภายนอกสถานศึกษา ดังมีรายนามดังนี้  
        1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย    ประธานกรรมการ 
        2) ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม   รองประธานกรรมการ 
        3) ดร.เกียรติคณุ   จันแก่น                    กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
 4) นายสุวิทย์   ใจป้อม                         กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
 5) นายพานทอง   แสนจันทร์                 กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
 6) อาจารย์ดร.น่านฟ้า    จันทะพรม                    กรรมการ 

7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจน์   แกล้วกล้า            กรรมการ 
 8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิปราง   เจริญผล            กรรมการ 
 9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริาพร   ขุนศรี            กรรมการ 
       10) อาจารย์ น.สพ.ดร.สิทธิวสันต์   ดลวงศ์จันทอง    กรรมการ 
       11) อาจารย์จินตนา   นันต๊ะ                         กรรมการ 
       12) หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ   กรรมการและเลขานุการ 

 

 
 
4.1.1-1 ค าสั่ ง มหาวิ ทยาลั ย ร าชภัฏ

เชียงราย ที่ 841/2563 เรื่อง
แต่งตั้งคณะกรรมการประจ า  
ส านักศิ ลปะและวัฒนธรรม 
ลงวันท่ี  7 กุมภาพันธ์  2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

 13) นายเจษฎา   สอนบาลี            ผู้ช่วยเลขานุการ 
 14) นางสุรีย์   ใจดี       ผู้ช่วยเลขานุการ 

15) นางสาวศศิธร  หาสาตร์สิน      ผู้ ช่วยเลขานุการ (เอกสาร 
4.1.1-1) และทางหน่วยงานที่รับผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการการ และคณะอนุกรรมการประกันคุณภาพด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ปีการศึกษา 2563 โดยมีส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
เป็นผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายและทิศทางการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และความเป็นไทย เพื่อการพัฒนาต่อยอดและสร้างคุณค่า ตามจุดเน้น
ของมหาวิทยาลัย และเสนอแผนการด าเนินงานแก่  สภามหาวิทยาลัย 
เพื่อพิจารณาอนุมัติงบประมาณในการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 และงบประมาณประจ าปี  พ.ศ. 2563 งบประมาณ ดังกล่าว
เป็นการจัดสรรเพื่อใช้ในการด าเนินงานปีการศึกษา 2563 และได้จัดท า
แผนด้านท านุบ ารุ งศิลปะและวัฒนธรรม  และก าหนดตัวบ่ง ช้ีวัด
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้
สามารถด าเนินการบรรลุตามแผน โดยมีขั้นตอนและการปฏิบัติงานดังน้ี  
        1. คณะกรรมการประจ าส านักศิลปะและวัฒนธรรมด าเนินการ
ประชุมเพื่อด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
การพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) (ฉบับทบทวนและปรับปรุง 
พ.ศ. 2561) ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและ วางแผนการ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาที่เป็นคณะกรรมการประจ าส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม ได้ร่างแผนงานแนวทางด าเนินการโครงการตามแนว
ทางการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยที่ 5 อนุรักษ์ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ล้านนา กลุ่มชาติพันธุ์ และ
สร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรม โดยมีเป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์ดังนี้ 
       1. เป็นศูนย์อนุรักษ์และการเรียนรู้ด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงรวมถึงส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย 
ท้องถิ่นล้านนา และชาติพันธ์ุ 
       2. เปน็แหล่งส่งเสริมการสรา้งมูลค่าเพิ่มทางด้านวัฒนธรรม 
       3. เกิดมาตรฐานทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของล้านนา 
       อีกทั้งผู้บริหารนับตั้งแต่สภาลงมามีนโยบายในการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
โดยการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 
– 2564) (ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561อยู่ในช่วงการด ารง
ต าแหน่งของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง  อินทร์ไชย ผู้อ านวยการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ม ี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  ซึ่งมีนโยบายการบริหาร  เพื่อขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน ดังนี ้
 1.  จัดให้มีการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น และของชาติสู่สากล 
 2.  ยกระดับฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติให้
มาตรฐานสากล โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นศูนย์
การเรียนรู้ การบริการวิชาการ และการปฏิบัติการทางศิลปวัฒนธรรม 
 3.  ส่งเสริมงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ด้านศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น และของชาติ 
 4.  มีเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ 
 5. มีระบบการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่
เอื้ออ านวยต่อการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
และของชาติ 
 6. ผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น และ
ของชาติได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ 
       นอกจากนั้น ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตของแต่ละ
หน่วยงานนอกจากนั้น ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (เอกสาร 4.1.1-2) 
 

4.1.1-2 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ส านักศิ ลปะและวัฒนธรรม 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
ฉบั บทบทวนและปรั บปรุ ง  
พ.ศ.2561 

 
 
 

√ 2. จัดท าแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และก าหนดตัว
บ่งชี้วัดความส าเ ร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้ งจัดสรร
งบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้จัดท าแผนด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม และก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนรวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถด าเนินการได้ตามแผน   
โดยมีขั้นตอนและการปฏิบัติงานดังน้ี  
            1. คณะกรรมการประจ าส านักศิลปะและวัฒนธรรมด าเนินการ
ประชุมเพื่อด าเนินการขับเคลื่อนนโยบายให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
การพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) (ฉบับทบทวนและปรับปรุง 
พ.ศ. 2561 ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยและวางแผนการ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาที่เป็นคณะกรรมการประจ าส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม ได้ร่างแผนงานแนวทางด าเนินการโครงการตามแนว
ทางการด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

 
 

 
 
4.1.2-1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2560-2564) 
ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ.
2561 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ล้านนา กลุ่มชาติพันธ์ุ และสร้างมูลค่าเพิ่มทาง
วัฒนธรรม โดยมีเป้าประสงค์หรือวัตถุประสงค์ดังนี้ 
       1. เป็นศูนย์อนุรักษ์และการเรียนรู้ด้านภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
กลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขงรวมถึงส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมไทย 
ท้องถิ่นล้านนา และชาติพันธ์ุ 
       2. เป็นแหล่งส่งเสริมการสรา้งมูลค่าเพิ่มทางด้านวัฒนธรรม 
       3. เกิดมาตรฐานทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ของล้านนา 
       อีกทั้งผู้บริหารนับตั้งแต่สภาลงมามีนโยบายในการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
โดยการการจัดท าแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนา ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 
– 2564) (ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561อยู่ในช่วงการด ารง
ต าแหน่งของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมหวัง  อินทร์ไชย ผู้อ านวยการ
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  และรับช่วงต่อในการด าเนินงานโดย               
อาจารย์ดร. อดิเทพ วงค์ทอง ซึ่งมีนโยบายการบริหาร เพื่อขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน ดังนี้ 
 1.  จัดให้มีการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ของท้องถิ่น และของชาติสู่สากล 
 2.  ยกระดับฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติให้
มาตรฐานสากล โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นศูนย์
การเรียนรู้ การบริการวิชาการ และการปฏิบัติการทางศิลปวัฒนธรรม 
 3.  ส่งเสริมงานวิจัย งานสร้างสรรค์ ด้านศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น และของชาติ 
 4.  มีเครือข่ายทางศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยงานทั้งในระดับ
ท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ 
 5. มีระบบการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมที่
เอื้ออ านวยต่อการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น  
และของชาติ 
 6. ผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น และ
ของชาติได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ (เอกสาร 4.1.2-1) 
       ในส่วนของการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
ทางมหาวิทยาลัยได้ประชุมมอบหมายให้ทุกหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับผิดชอบในการเสนอกิจกรรม/โครงการ และ
งบประมาณในการด าเนินการ และก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนซึ่งในปีงบประมาณ 2563 และ ปีงบประมาณ 2564 
ได้วางแผนจ านวนตัวช้ีวัดความส าเร็จของยุทธศาสตร์ไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีทั้งหมด 4 ตัวช้ีวัด ประกอบด้วย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ม ี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

       ตัวชี้วัด 
       1. ผลความส าเร็จของการจัดระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของคณะ วิทยาลัย ส านักวิชา และหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย 
       2. ผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 
       3. จ านวนต้นฉบับหนังสือประวัติมหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 
       4. จ านวนกิจกรรมการจดันทิรรศการ 
       ค่าเป้าหมาย 
       ค่าเป้าหมายของการบรรลุผลการด าเนินตามตัวช้ีวัดประกอบด้วย 
       1. ความส าเร็จร้อยละ 80 ของจ านวนคณะมีผลคะแนนระดับดี   
ต่อขึ้นไป 
       2. คะแนนระดับ 4 ข้ึนไป 
       3. มีผลระดับคะแนนระดับดขีึ้นไป  
       4. จ านวนร้อยละ 100 
       5. จ านวนไม่น้อยกว่า 1 เรื่อง  
       ทั้งนี้คณะกรรมการบริหาร และสภามหาวิทยาลัยเห็นชอบอนุมัติ
งบประมาณในการด าเนินงาน โดยจัดสรรให้แก่หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย คณะ วิทยาลัย ส านักวิชา หน่วยงาน
สนับสนุน และหน่วยงานตามประกาศของสภามหาวิทยาลัย  
       ซึ่งผลการด าเนินกิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตามแผน
ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 

1. นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านศิลปกรรม 
2. นักศึกษามีจิตส านึกในการอนุรักษศ์ิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
3. นักศึกษาเห็นถึงความส าคัญของงานด้านศิลปวัฒนธรรม

ท้องถิ่น 
4. การสืบทอดศลิปวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์ 
5. การต่อยอดด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่นให้เกิด

มูลค่าได้  (เอกสาร 4.1.2-2) 
นอกจากนั้น ยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตของแต่

ละหน่วยงานและยังเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์บัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.2-2 แผนปฏิ บั ติ ก า ร  ป ร ะจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 ส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

√ 3. มีการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม กับการเรียนการสอน หรือ
การวิจัย หรือการบริการวิชาการ ซ่ึงน าไปสู่การสืบสานการสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้
ศิลปวัฒนธรรม 
 

          ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ในนามมหาวิทยาลัย ได้รวบรวมการ
ด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ในลักษณะของโครงการ/
กิจกรรม  ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่ท่ีจัดขึ้นโดยตรงและทางอ้อม  โดยคณะ 
ส านักวิชา  และหน่วยงานต่างๆ ได้ด าเนินงานอาทิ 
          - วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือก ได้บูรณา
การเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาที่เปิดในหลักสูตรการแพทย์แผน
ไทยบัณฑิต จ านวน 3 รายวิชา ได้แก่ 
          1) วิชา TM2609 จิตเวชพื้นบ้าน มีการบูรณาการเนื้อหารายวิชา
ในหัวข้อ การปรับประยุกต์ใช้พิธีกรรมบ าบัดรักษาของพื้นบ้านล้านนากับ
การดูแลรักษาสุขภาพจิตใจ ให้กับนักศึกษาแพทย์แผนไทยเพื่อการเรียนรู้
และน าพิธีกรรมตามวิถีวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนามาประยุกต์ใช้ใน 
การดูแลรักษาสุขภาพจิตใจ ด้วยการฝึกปฏิบัติการเตรียมเครื่องพิธีกรรม  
(เอกสาร 4.1.3-1) 
          2) วิชา TM1108 หลักการแพทย์พื้นบ้านล้านนาและสมุนไพร   
มีการบูรณาการเนื้อหารายวิชาหัวข้อ การป้องกันและการดูแลรักษา
สุขภาพด้านพิธีกรรมบ าบัด ร่วมกับการบูรณาการเนื้อหารายวิชาหัว
ข้อความเป็นมาของระบบการแพทย์พ้ืนบ้านล้านนากับการศึกษาในแหล่ง
เรียนรู้นิทรรศการภูมิปัญญาไทยและการแพทย์ล้านนา ให้นักศึกษาได้
ศึกษาจากแหล่งเรียนรู้จากแหล่งความรู้จริงในการสังคายนาการแพทย์
พื้นบ้าน (เอกสาร 4.1.3-2) 
          3) วิชา TM4322 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการแพทย์แผนไทย 3 
ในเนื้อหาการฝึกรักษาผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยที่มีอาการเจ็บป่วยสลับชับ
ซ้อนผสมกันหลายอาการ หรือมีเหตุปัจจัยเกี่ยวกันหลายสาเหตุบูรณาการ
กับกิจกรรมของคลินิกสาธิตจิตเวชชุมชน ส าหรับนักศึกษาแพทย์ แผน
ไทยช้ันปีที่ 4 ให้นักศึกษาได้เรียนรู้และมีประสบการณ์ในการใช้รูปแบบ
คลินิกจิตเวชชุมชนร่ วมกับสมาคมแฟนคลับย้อนวัย(Rejuvenile 
Fanclub/ FC) ที่มาจากพื้นที่  ต.บ้านดู่ , ต.นางแล และต.แม่ข้าวต้ม  
อ.เมือง จ.เชียงราย (เอกสาร 4.1.3-3) 
          ทางด้านการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรม และความเป็น
ไทยสู่การบริการวิชาการนั้น ทางวิทยาลัยการแพทย์ๆ ได้จัดให้มีแหล่ง
เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาการแพทย์ไทยและการแพทย์ล้านนา

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.3-1 มคอ.3 รายวิชา TM2609 จิต
เวชพื้นบ้าน 

 
 
 
 
4.1.3-2 มคอ. 3 รายวิชา วิชา TM1108 

หลักการแพทย์พื้นบ้านล้านนา
และสมุนไพร 

 
 
 
 
4.1.3 -3 มคอ .4  ร ายวิ ช า  TM4322  

ฝึ ก ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์ วิ ช า ชี พ
การแพทย์แผนไทย 3 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

ม ี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

ในรูปแบบของนิทรรศการ และรูปแบบของพื้นที่ศึกษาเรียนรู้แหล่งพันธุ์
พืชสมุนไพรไทยและพื้นบ้านล้านนา (เอกสาร 4.1.3-4) ให้นักศึกษาได้ใช้
ศึกษาเรียนรู้ผ่านรายวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิชา TM1108 หลักการแพทย์
พื้นบ้านล้านนาและสมุนไพร เป็นต้น รวมทั้งเปิดให้บุคคลและหน่วยงานที่
สนใจในวัฒนธรรมทางภูมิปัญญาการแพทย์ไทยและพื้นบ้านได้เข้ามา
ศึกษาเรียนรู้ มีจ านวนมากกว่า 8 หน่วยงาน การจัดนิทรรศการภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้าน เนื่องในวันภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทยแห่งชาติประจ าปี 2563 วันท่ี 29 ตุลาคม 2563 ท าให้
มีการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจและบริการทางวิชาการและวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องกับศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น และภูมิปัญญาการดูแลรักษา
สุขภาพของชาติให้แก่บุคลากรนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้ามา
เยี่ยมชมด้วย (เอกสาร 4.1.3-5) 
          นอกจากนี้วิทยาลัยยังมีน างานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย ที่เป็นองค์ความรู้ในการดูแลรักษาสุขภาพของของท้องถิ่นล้านนาจาก
แหล่ ง เรี ยนรู้ นิทรรศการการแพทย์ ไทยและการแพทย์พื้นบ้ าน  
ต าราการแพทย์พื้นบ้านล้านนา มาบูรณาการร่วมกับงานวิจัยและพัฒนา
รูปแบบคลินิกจิตเวชชุมชน ภายใต้ชุดโครงการการพัฒนาคลินิกจิตเวช
ชุมชน ที่มีการน าองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมมาใช้กับการเรียน 
การสอนและการน าไปใช้ประยุกต์กับวิชาชีพการแพทย์แผนไทยในการไป
ใช้สู่การบริการสุขภาพให้แก่ประชาชน จนน าไปสู่การตีพิมพ์แผยแพร่ใน
วารสารวิชาการ เรื่อง แนวทางการพัฒนาคลินิกจิตเวชชุมชนด้วยภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ภายใต้บริบทของการแพทย์พื้นบ้านล้านนา ท าให้นักศึกษา
ได้ร่วมเรียนรู้รูปแบบคลินิกจิตเวชชุมชน (เอกสาร 4.1.3-6) และน า
รูปแบบของคลินิกจิตเวชชุมชนไปใช้กับสมาชิกสมาคมแฟนคลับย้อนวัย
(Rejuvenile Fanclub/ FC) ที่ ม า จ ากพื้ นที่  ต . บ้ า นดู่ , ต .น า งแล ,              
ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย รวมถึงผู้ที่สนใจทางวิซาการได้ศึกษาจาก
วารสารที่ตีพิมพ์แผยแพร่ได้เรียนรู้และเกิดแนวทางในทางวิชาการที่
สามารถน าไปพัฒนาต่อยอดต่อไปได้ 
          - ส านักวิชาสังคมศาสตร์  ได้มีการการบูรณาการงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและงานวิจัย ได้แก่ งานวิจัยเรื่อง 
การพัฒนาสินค้าทางวัฒนธรรม ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรคใ์นยา่น
เมืองเก่าเชียงราย อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มีการบูรณการในรายวิชา
สังคมและวัฒนธรรมภาคเหนือของประเทศไทย (เอกสาร 4.1.3-7) โดยมี
การบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการวิจัย ได้แก่ วิจัยเรื่องมรดก
ทางวัฒนธรรมกับการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ 
เทศบาลต าบลแม่จัน อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย (เอกสาร 4.1.3-8) 

4.1.3-4 ภาพแสดงอุทยานโอสถ STAM 
 
 
 
4.1 .3-5 สรุปการบริการวิชาการแก่

ห น่ ว ย ง า น ภ า ย น อ ก  : 
นิทรรศการภูมิปัญญาการแพทย์
ไทยและพื้นบ้านล้านนา 

 
 
 
4.3 .3-6 บทความวิจัย แนวทางการ

พัฒนาคลินิกจิตเวชชุมชนด้วย
ภูมิปัญญาท้องถิ่นภายใต้บริบท
ของการแพทย์พื้นบ้านล้านนา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1 .3 -7 มคอ.3 รายวิชาสั งคมและ

วั ฒ น ธ ร ร ม ภ า ค เ ห นื อ ข อ ง
ประเทศไทยและเอกสารการจด
สิทธิบัตร 

4.1.3-8 บทความวิจัยเรื่องมรดกทาง
วั ฒ น ธ ร ร ม กั บ ก า ร พั ฒ น า
ศักยภาพชุมชนสู่เศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์ เทศบาลต าบลแมจ่นั 
อ าเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

          - ส านักวิชาบัญชี ได้มีการจัดการเรียนการสอน เพื่อบูรณาการ
งานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน ร่วมกับงานวิจัย และการ
บริการวิชาการ โดยได้มีการก าหนดไว้ในวิชา การวิจัยทางการบัญชีโดย
เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาจัดท างานวิจัย ที่มุ่งเน้นในเรื่องของผลิภัณฑ์
สินค้าท่ีเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่น โดยมีการเข้าไปวิจัยในรูปแบบของ
การจัดท าบัญชี การค านวณต้นทุนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นถิ่น
รวมถึงการบริการวิชาการด้านรูปแบบการจัดท าบัญชีที่เหมาะสมส าหรับ
ผลิตภัณฑ์พื้นถ่ิน เพื่อให้นักศึกษา ได้เข้าใจถึงลักษณะของศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทยอย่างแท้จริง ส่งผลให้ได้รับผลงานออกมาในรูปแบบ
ของเล่มวิจัย และผลงานด้านผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากการเข้าไปร่วมในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา (เอกสาร 4.1.3-9) 
          - ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับการอนุมัติการวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับการบูรณาการศิลปะและวัฒนธรรมด้านสุขภาพส าหรับ
ผู้สูงอายุในหัวข้อเรื่อง ผลของโปรแกรมภูมิปัญญางูกินเขียดเพื่อป้องกัน
และลดอาการนิ้วล็คของผู้สูงอายุกรณีศึกษาโรงเรียนผู้สูงอายุวัดหัวฝ่าย
อ าเภอพาน จังหวัดเชียงราย (เอกสาร 4.1.3-10) 
           โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรต ารับพ่อบุญรักษ์
เป็นการบริการวิชาการแก่ชุมชนจากสมุนไพรต ารับพ่อบุญรักษ์และเป็น
การบูรณาการการบริการวิชาการกับศิลปวัฒนธรรมด้านสุขภาพและภูมิ
ปัญญาชาวบ้านด้านสมุนไพร โดยมีการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ ามันนวด และยาหม่องสมุนไพร พัฒนาผลิตภัณฑ์ยา
หม่องสมุนไพรและมีการอัดวีดีโอให้ความรู้ และสาธิตกระบวนการผลิต
น้ ามันสมุนไพรโดยท าการรวบรวมพืชสมุนไพรในชุมชนท่ีหายาก และเป็น
วัตถุดิบในการท าผลิตภัณฑ์เพื่อจัดท าเป็นสวนสมุนไพรของชุมชนบ้านทุ่ง
หมอกในการศึกษาหาความรู้และแหล่งเรียนรู้สมุนไพรต่างๆรวมทั้งการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพจากต ารับพ่อบุญรักษ์ ให้มีความหลากหลายมาก
ขึ้นโดยการคิดค้นผลิตภัณฑ์หลัก 3 รูปแบบ ได้แก่ น้ ามันนวดยาหม่องได้
เจอสมุนไพรรวมทั้งศึกษาความปลอดภัยของผลติภณัฑส์ุขภาพ ซึ่งรูปแบบ
การด าเนินงานในครั้งนี้ จ าเป็นต้องมีการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการพัฒนา
สวนสมุนไพรและวัสดุในผลิตภัณฑ์สมุนไพรสุขภาพ เพื่อเป็นสินทรัพย์
สนับสนุนการด าเนินงานให้เกิดแหล่งเรียนรู้ทางด้านสมุนไพร และ
ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่มผู้สู งอายุบ้านทุ่ งมอก  
ต าบลเชียงบาน อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา (เอกสาร 4.1.3-11) 
          - ส านักวิชาการท่องเที่ยวได้จัดกจิกรรมที่ส่งเสริมการบรูณาการ
การเรยีนการสอนกับศิลปวัฒนธรรม 

4 . 1 .3 -9 ผ ล ง า น ก า ร พั ฒ น า ด้ า น
ผลิตภัณฑ์ของนักศึกษา 

 
 
 

 
 
 
4.1 .3 -10 บทความผลการวิจัยเรื่อง               

แนวทางการมีส่วนร่วมเพื่อ
ป้องกันและลดอาการนิ้วล็อค
ของผู้ สู งอายุ ใน โรง เ รี ยน
ผู้สูงอาย ุวัดหัวฝาย 

 
4.1 .3-11 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์

สุขภาพจากสมุนไพรต ารับพอ่
บุญรักษ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ม ี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

          1) SOTH1006 การสื่อสารข้ามวัฒนธรรม น าไปบูรณาการโดยให้
นักศึกษาเข้าร่วมงานกิจกรรมทอดกฐินสามัคคี วันที่ 28 ตุลาคม 2563 
กิจกรรมวันลอยกระทง, วันที่ 8 พฤศจิกายน 2563 กิจกรรมสืบสานป่า
เวณียี่เป็งล้านนา วันท่ี 9 พฤศจิกายน 2563 นักศึกษาได้เรียนรู้และเข้าใจ
ในวิถีชีวิต วัฒนธรรมผ่านรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
(เอกสาร 4.1.3-12) 
          2) บูรณาการกับรายวิชา TR4206 การสัมมนาทางด้าน 
การท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ และรายวิชา TR 4207  
การจัดการโครงการด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและการบริการ
สร้างสรรค์กิจกรรมให้กับชุมชน สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ได้แก่ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เทศบาลเวียงชัย 
ชุมชนบ้านหนองหลวง หมู่ที่  16 และชุมชนบ้านปง ต าบลเวียงชัย  
อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย โดยนักศึกษาได้จัดประชุมส ารวจความ
ต้องการของชุมชน เพื่อน ามาคิดและออกแบบโครงการให้สอดคล้องกับ
ความต้องการแก่ชุมชน ได้แก่ เส้นทางการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม 
กิจกรรมการท่องเที่ยว การผลิตสื่อเพื่อการท่องเที่ยว และการพัฒนาโฮม
เตย์ เพื่อรองรับการท่องเที่ยว เมื่อนักศึกษาลงมือปฏิบัติกิจกรรมตาม
โครงการเสร็จสิ้น ก็ได้รับการประเมินผลจากเครือข่ายความร่วมมือฯ 
(เอกสาร 4.1.3-13) 
          3) บูรณาการรายวิชาการจัดการนวัตกรรมส าหรับธุรกิจโรงแรม 
SOTH3014 การสัมมนาและการจัดการโครงการส าหรับธุรกิจโรงแรม 
SOTH2010 ร่วมมือกับชุมชนบ้านหนองอ้อท ากิจกรรมบริการวิชาการ
สร้างสรรค์โครงการที่ได้รับคัดเลือกได้ร่วมสมัครการประกวดกิจกรรมของ
มูลนิธิกรุงศรี คือโครงการจิตอาสาพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากดอก
ค าฝอยบนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ในวิถีชีวิตรูปแบบใหม่ (New 
Normal) อย่างยั่งยืน ผลปรากฎได้รางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับทุน
การสนับสนุน 10,000 บาท เป็นการใช้วิชาความรู้ทั้งหมดมาบูรณาการ
วางแผน มอบหมายงาน ลงมือปฏิบัติ และสรุปผล ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
ร่วมถึงการเข้าร่วมประกวดโครงการ ผลงาน CRRU - CWIE ด้าน
หน่วยงานด าเนินการนวัตกรรมดีเด่นระดับมหาวิทยาลัย ได้รับรางวัล
รองขนะเลิศอันดับที่ 2 (เอกสาร 4.1.3-14) 
          - ส านักวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ด าเนินการ
จัดกิจกรรมทางด้านศิลปวัฒนธรรมตลอดปีการศึกษา 2563 โดยในแต่ละ
กิจกรรมที่ได้ด าเนินการ ทางฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ มีการจัดอบรมให้
ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างการด าเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ทราบถึงความส าคัญ ความเข้าใจของกิจกรรม

4 .1 .3 -12 มคอ .3  SOTH1006  การ
สื่อสารข้ามวัฒนธรรม 

 
 
 
 
4.1.3-13 มคอ.3 รายวิชา TR4206 การ

สัมมนาทางด้านการท่องเที่ยว 
การโรงแรมและการบริการ 
แ ล ะ ร า ย วิ ช า  TR 4 2 0 7  
การจัดการโครงการด้านการ
ท่องเที่ยวการโรงแรมและการ
บริการ 

 
 
 
 
 
 
 

4.1.3-14 มคอ.3 รายวิชาSOTH3014 
การจัดการนวัตกรรมส าหรับ
ธุรกิจโรงแรม การสัมมนาและ
ร า ย วิ ช า  SOTH2 0 1 0  
การจัดการโครงการส าหรับ
ธุรกิจโรงแรม  

 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

ต่างๆ และประโยชน์ รวมถึงเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีของ
ชาวล้านนา และผู้ เข้าร่วมกิจกรรมยังสามารถน าความรู้ที่ ได้รับไป
ประยุกต์ใช้ได้ในการด าเนินชีวิตประจ าวันได้ และทางฝ่ายกิจการนักศึกษา
ฯ ยังสนับสนุนให้นักศึกษาจัดท าโครงการกิจกรรมต่างๆที่นักศึกษาสนใจ
เกี่ยวกับทางด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้นักศึกษาได้ด าเนินการและเรียนรู้
ด้วยตนเองในกิจกรรมต่างๆ ที่ด าเนินการจัดขึ้นตลอดปีการศึกษา 2563 
และมีกิจกรรมที่มีการส่งเสริมการบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอน วิจัยหรือการบริการวิชาการ โดยการให้นักศึกษาน าความรู้
ได้รับจากการเรียนการสอน ในรายวิชา GD3109 ศิลปะสร้างสรรค์ด้วย
คอมพิวเตอร์ (เอกสาร 4.1.3-15) ด าเนินการจัดท าสื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์
ป้ายบอกข้อมูล โปสเตอร์ Display ภาพรวมมิติวัฒนธรรม แผ่นที่การ
ท่องเที่ยว สื่อ VRAR ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน ในส่วนของการด าเนินการกิจกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้
ศิลปวัฒนธรรมและบริการการท่องเที่ยวด้วยสื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ 
ต าบลเชียงบาน (เอกสาร 4.1.3-16) 
          - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ก าหนดให้ทุกรายวิชาที่เปิด
สอนในคณะ ได้มีการสอดแทรกวัฒนธรรมทางวิทยาศาสตร์เข้าร่วมเป็น
ส่วนหนึ่งในเนื้อหาของรายวิชานั้น ๆ ด้วย ในด้านการวิจัยและบริการ
วิชาการแก่สังคม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ก าหนดให้มีการน า
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลงไปสู่การประยุกต์ใช้ใน 
การส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมในชุมชนของพื้นที่ต่าง ๆ ในจังหวัด
เชียงรายและพะเยา เช่น ในรายวิชาสัมมนาทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้น านักศึกษาเข้าร่วมสวดมนต์ท าสมาธิและพัฒนาพุทธสถาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับ
งานวิจัยจากงานวิจัยเรื่องการพัฒนาเครื่องดื่มโกโก้สเตอริไลซ์เพื่อสุขภาพ 
ได้บูรณาการโดยปรับปรุงเนื้อหาในบทปฏิบัติการรายวิชาแปรรูปอาหาร 2 
(เอกสาร 4.1.317) ส่วนการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานบริการ
วิชาการ ได้น านักศึกษาช้ันปีที่ 1 และ 2 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการอาหารลงสู่กลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนข้าวแคบสมุนไพร 
เพื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) ร่วมกัน
ระหว่างนักศึกษาและ สมาชิกของกลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชน ต.เชียงบาน 
อ.เชียงค า จ.พะเยา เป็นต้น (เอกสาร 4.1.3-18) 
          - คณะมนุษยศาสตร์ มีการส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงาน
ด้านศิลปวัฒนธรรมกับการวิจัย ซึ่งน าไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ 
ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม 
อาทิ เช่น งานวิจัยเรื่อง ทัศนศิลป์สร้างสรรค์ : แรงบันดาลใจจากรูปแบบ

4.1 .3-15 มคอ.3 รายวิชา GD3109 
ศิ ล ป ะ ส ร้ า ง ส ร ร ค์ ด้ ว ย
คอมพิวเตอร์ 

 
4.1 .3-16 กิจกรรมการพัฒนาแหล่ง

เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมและ
บริการการท่องเที่ยวด้วยสื่อ
ดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ ต.เชียง
บาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.1.3-17 มคอ. 3 รายวิชาแปรรูปอาหาร 2 
 
4.1.3-18 รายงานผลงานการบูรณาการ

การ เรี ยนการสอนกับงาน
บริการวิชาการ ของ อ.วาสนา 
แก้วโพธิ ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ม ี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

ทุนทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงราย งานวิจัยภายในสาขาวิชาโดย                  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ยุพาวดี นิศวอนุตรพันธ์ และคณะ โปรแกรมวิชา
ศิลปกรรมศาสตร์แขนงวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงราย ร่วมกับนักศึกษา ได้ศึกษาความส าคัญของรูปแบบทุน
ทางวัฒนธรรม (ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางธรรมชาติ และทุนทางชาติ
พันธุ์) ภายในจังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากงาน
ทัศนศิลป์และงานออกแบบผลิตภัณฑ์ (จิตรกรรม ปฏิมากรรม และภาพ
พิมพ์) โดยใช้แรงบันดาลใจจากทุนทางวัฒนธรรมในจังหวัดเชียงราย และ
เพื่อจดลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากผลงานทัศนศิลป์ก่อนน าเข้าสู่การ
ออกแบบผลิตภัณฑ์  ในกระบวนการวิจัยมีการศึกษาหาข้อมูลในแต่ละทุน
ทางวัฒนธรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้รู้ ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้เช่ียวซาญใน
การออกแบบผลิตภัณฑ์ เช่น ศูนย์เซรามิก ศูนย์สิ่งทอ ในมหาวิทยาลัย                    
เป็นต้น สามารถสร้างความเข้าใจในรูปแบบ (ต้นแบบ) งานที่คิดคันขึ้นมา
จากข้อมูลที่ศึกษาให้กับผู้เข้าร่วมการวิจัย ผู้ให้ข้อมูลในการวิจัย มีการ
ปรับและประยุกต์ใช้ศิลปกรรมในด้านการออกแบบงานเซรามิก งานปั้น 
งานสิ่งทอ และงานพิมพ์ ออกมาเป็นผลงาน เช่น กระเป๋าผ้าแบบถือ
กระเป๋าผ้าแบบสะพาย ชุดถ้วยชา ชุดถ้วยกาแฟ ผ้าพันคอ โดยผลงาน
ทั้งหมดใช้ลวดลายและการออกแบบที่ได้ศึกษามาเป็นต้นแบบในการ
จัดท า ผลงานทั้งหมดได้จดลิขสิทธิ์ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ มีผู้ที่สนใจใช้
ประโยชน์จากผลงาน และมีการเผยแพร่การใช้ประโยชน์จากผลงานท่ีได้
ศึกษามาอย่างต่อเนื่อง (เอกสาร 4.1-3-19) 
          - คณะวิทยาการจัดการได้มีการวางแผนหลังจากรับนโยบายจาก
คณะที่ให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ มาประชุมและ
วางแผนร่วมกัน โดยมติที่ประชุม คือ การก าหนดหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนในระดับปริญญาตรีที่มีการบูรณาการกับการวิจัย การ
บริการวิชาการทางสังคม และการท านุบ ารุงศิลปและวัฒนธรรม ได้น าไป 
ออกแบบในรายวิชาให้เหมาะสม ดังนี้ 

แขนงวิชาการสื่อสารสื่อใหม ่
- โครงการ Fake News Fighter การสร้างเครือข่ายเพื่อสร้าง

องค์ความรู้และกลไกในการแก้ปัญหาข่าวปลอม โครงการดังกล่าวได้มี
การบูรณาการการเรียนการสอนเข้ากับรายวิชา NMC3212 การสื่อสาร
ในภาวะวิกฤต ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นงานวิจัยของคณะวารสารศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและ
สร้างสรรค์ โดยนักศึกษาได้เข้าร่วมงานวิจัยนี้ทั้งเป็นกลุ่มตัวอย่างในการ
เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบเกมเพื่อหาองค์ความรู้เรื่องข่าวปลอม และ
การถอดบทเรียนภายหลังการด าเนินโครงการ จากนั้นนักศึกษาจะต้อง

4 . 1 .3-19 งานวิ จั ย เ รื่ อ ง  ทั ศนศิ ลป์
สร้างสรรค์ : แรงบันดาลใจ
จ า ก รู ป แ บ บ ทุ น ท า ง
วัฒนธรรมในจังหวัดเชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

น าองค์ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม ไปผลิตคลิปวีดีโอสกู๊ปข่าวปลอมด้าน
สุขภาพภายในท้องถิ่น โดยนักศึกษาได้ค้นคว้าวิจัยเพื่อค้นหากลุ่ม
ตัวอย่างในการสร้างสรรค์ผลงานจนได้ผลงานเรื่อง "อ้อจื่ออ้อจ า" ซึ่งเป็น
ภูมิปัญญาท้องถิ่นของภาคเหนือที่ชาวเหนือจะรับประทานน้ าผึ้งเพื่อให้
เกิดปัญญาเฉียบแหลม โดยผลงานดังกล่าวได้น าเสนอผ่านทางช่อง 9 
MCOT HD เพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจรับชม และการถอดบทเรียน
จากการท ากิจกรรมและกระบวนการผลิตผลงานของนักศึกษาจะถูก
น าเสนอในหนังสือเรื่อง "Fake News Fighter กลไกการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงในห้องข่าวดิจิทัล" (เอกสาร 4.1.3-20) 

- โครงการ NMC พัฒนาทักษะด้านสื่อใหม่เพื่อส่งเสริมการ
เป็นผู้ประกอบการในยุค 4.0 " ได้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนใน
รายวิชา NMC3 106 การผลิตรายการทางสื่อใหม่อย่างสร้างสรรค์และ
รายวิชา NMC4902 สัมมนาการสื่อสารสื่อใหม่ (เอกสาร 4.1.3 - 21)                
โดยนักศึกษาได้มุ่ งพัฒนาให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้มีทักษะและ
ความสามารถในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบโดยสามารถเช่ือมโยงองค์
ความรู้ที่เป็นทฤษฎีสู่การปฏิบัติและจากระดับการปฏิบัติการสู่ข้อสรุปใน
เชิงทฤษฎี น านักศึกษามาร่วมท าการวิจัยเรื่อง "การพัฒนาตราสินค้าชุมชน 
(Community Brand) และสร้ างเรื่ องเล่ า (Storytelling) เพื่ อสื่ อสาร
การตลาดด้านการท่องเที่ยวชาติพันธุ์ของกลุ่มอาชีพวิถีชนเผ่าขุนน้ าแม่ยาว 
ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย" ซึ่งเป็นงานวิจัยย่อยจากโครงการยุวพัฒน์
รักษ์ถ่ิน ได้รับทุนจากธนาคารออมสิน (เอกสาร 4.1.3-22) 

- กิจกรรม NMC การผลิตโมช่ันกราฟิกเพื่องานออกแบบ
สร้างสรรค์ กิจกรรมดังการเป็นการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
คอมพิวเตอร์ซึ่ ง เป็นการบูรณาการการเรียนการสอนในรายวิชา 
NMC3308 การสร้างสรรค์โมช่ันกราฟิกเพื่องานสื่อใหม่ เพื่อให้นักศึกษา
สามารถผลิตโมช่ันกราฟิกด้วยโปรแกรม After Effect ได้ ภายหลังการ
อบรมนักศึกษาได้น าเอาความรู้ที่ได้รับไปผลิตโมช่ันกราฟิกร่วมกับคลิป
วีดีโอรายการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมภายใน จ.เชียงราย ท าให้
รายการมีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้นแขนงวิชาการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ์ (เอกสาร 4.1.3-23) 

- กิจกรรม AD&PR เพื่อชุมชนก้าวหน้า เป็นการจัดกิจกรรม
เข้ากับบริการวิชาการ และการท านุศิลปวัฒนธรรม ในรายวิชาAP R330 
1 สื่อโฆษณาและสื่อประชาสัมพันธ์ ผลการด าเนินกิจกรรมพบว่า 
นักศึกษาได้รับทักษะความรู้ และได้แลกเปลี่ยนความรู้กับชุมชนโดยการ
ผลิตสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ช่วยชุมชน (เอกสาร 4.1.3-24) 

 

4 .1 .3-20 รายวิ ชา  NMC3212 การ
สื่ อ ส า ร ใ น ภ า ว ะ วิ ก ฤ ต 
“ โ ค ร ง ก า ร  Fake News 
Fighter การสร้างเครือข่าย
เพื่อสร้างองค์ความรู้ และ
กลไกในการแก้ปัญหาข่าว
ปลอม” 

 
 
4.1.3-21 รายวิชา NMC3 106 การผลิต

ร ายการทางสื่ อ ใหม่ อย่ า ง
ส ร้ า งส รรค์  และ  ร ายวิ ชา 
NMC4902 สัมมนาการสื่อสาร
สื่ อ ใ ห ม่  “ โ ค ร ง ก า ร  NMC 
พัฒนาทักษะด้านสื่อใหม่เพื่อ
ส่งเสริมการเป็นผู้ประกอบการ
ในยุค 4.0 " 

 

4.1 .3-22 วิจัยเรื่อง "การพัฒนาตรา
สินค้าชุมชน (Community 
Brand) และสร้างเรื่องเล่า
(Storytelling) เพื่ อสื่ อสาร
การตลาดด้านการท่องเที่ยว
ชาติพันธุ์ของกลุ่มอาชีพวิถี
ช น เ ผ่ า ขุ น น้ า แ ม่ ย า ว  
ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย" 

 

4.1 .3 -23  รายวิชา NMC3308การ
สร้างสรรค์โมช่ันกราฟิกเพื่อ
งานสื่อใหม่ “กิจกรรม NMC 
การผลิตโมช่ันกราฟิกเพื่อ
งานออกแบบสร้างสรรค์” 

 

4 . 1 .3-24 ร า ย วิ ช าAP R330  1  สื่ อ
โ ฆ ษ ณ า แ ล ะ สื่ อ ป ร ะ ช า 
สัมพันธ์ “กิจกรรม AD&PR 
เพื่อชุมชนก้าวหน้า” 



 

ม ี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

แขนงวิชาดิจิทัลมัลติมีเดีย 
- กิจกรรม DM พัฒนาทักษะวิชาชีพด้านนิเทศศาสตร์จาก

ชุมชน โดยเป็นการบูรณาการกับการเรียนสอนในรายวิชา DM2202  
การผลิตรายการวิทยุและโทรทัศน์ทางสื่อดิจิทัล ในภาคเรียนที่ 1/2563 
และเป็นการบูรณาการกับการบร ิการว ิชาการและการท านุบ าร ุง
ศิลปวัฒนธรรมโดยมีเป้าหมายเพื ่อให้นักศึกษาได้เพิ ่มพูนทักษะและ
ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานจริงด้วยโจทย์งานที่มีคุณค่ากับท้องถิ่น 
ขณะเดียวกันชุมชนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและจังหวัดพะเยากไ็ด้รับ
การถ่ายทอดเรื่องราวที่เป็นประโยชน์กับชุมชน ซึ่งผลจากการด าเนนิ
กิจกรรมดังกล่าวนี้ นักศึกษาได้ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติการผลิตรายการเพื่อ
น าเสนอเรื ่องราวของท้องถิ่นที่ตนอาศัย ณ สตูดิโอพะเยาทีวี จังหวัด
พะเยา และสามารถผลิตรายการส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นได้จ านวน 2 ตอน 
(เอกสาร 4.1.3-25) 

- โครงการพัฒนานวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเปลี่ยนแปลง
สังคมกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์" ในภาคเรียนที่1/2563 
ได้มีการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา DM31010 จริยธรรม
สื่อยุคดิจิทัล โดยนักศึกษาได้ร่วมท าวิจัยเรื่อง "โครงการพัฒนานวัตกรรม
การสื่อสารข้ามสื่อเพื่อสร้างความตระหนักในพฤติกรรมการรังแกกันใน
กลุ่มเยาวชนชาติพันธุ์จังหวัดเชียงราย" ซึ่งเป็นงานวิจัยย่อยจากโครงการ
พัฒนานวัตกรรมสื่อสร้างสรรค์ฯ ซึ่งได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาสื่อ
ปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งนักศึกษาได้เข้าร่วมการอบรมเพื่อพัฒนาองค์
ความรู้ในการผลิตสื่อ/การรังแกกัน เข้าร่วมกระบวนการสื่อสารแบบมี
ส่วนร่วมกับกลุ่มตัวอย่างเพื่อน าข้อมูลที่ได้รับมาสร้างสรรค์นวัตกรรม  
การสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาจากโจทย์วิจัย จากนั้น น าสื่อที่ได้ไปให้กลุ่ม
ตัวอย่างรับชมเพื่อท าการประเมินผลงานและพัฒนาผลงานจนเสร็จสิ้น
กระบวนการ ซึ่งนวัตกรรมสื่อที่ได้รับ คือ โปสเตอร์ จ านวน 4 ภาพ 
การ์ตูนคอมมิก (Comics) จ านวน 6 เรื่อง และหนังสั้น จ านวน 1 เรื่อง 
ทั้งนี้ งานวิจัยดังกล่าวได้ร่วมงาน "ถอดบทเรียนชุดสื่อสร้างสรรค์ของ
ภาคเหนือ"  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย จ.เชียงราย และเวที 
"สื่อสร้างสรรค์เพื่อการรู้เท่าทันความรุนแรงในวัยรุ่นภายใต้โครงการ
พัฒนานวัตกรรมสื่ อสร้ างสรรค์ เพื่ อ เปลี่ ยนแปลงสั งคม ณ หอ
ศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จ.กรุงเทพฯ (เอกสาร 4.1.3-26) 

 
 
 

 

 
4.1.3-25 รายวิชา DM2202 การผลิต

รายการวิทยุและโทรทัศน์
ทางสื่อดิจิทัล “กิจกรรม DM 
พัฒนาทักษะวิชา ชีพด้ าน
นิเทศศาสตร์จากชุมชน” 

 
 
 
 
 
 
 

4.1.3-26 รายวิชา DM31010 จริยธรรม
สื่อยุคดิจิทัล “งานวิจัยย่อย
จากโครงการพัฒนานวัตกรรม
สื่อสร้างสรรค์ฯ” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

สาขาวิชาการจัดการ 
- พัฒนาด้านการตลาดออนไลน์ให้แก่นักศึกษาและกลุ่ม

วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผักปลอดสารพิษและให้นักศึกษาจัดท าเพจข้อมูล
การจัดการกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกผักปลอด
สารพิษสหชุมชนเมืองเชียงราย ชุมชนสันป่าก่อเหนือ อ.เมือง จ.เชียงราย
โดยการบูรณาการ ด้านการเรียนการสอนร่วมกับบริการวิชาการ และ 
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในรายวิชา GM3111 การจัดการ การ
ส่งออกและน าเข้า (เอกสาร 4.1.3-27) 

แขนงวิชาการตลาด 
- สร้างสรรค์สื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบคลิปวิดีโอและ

โปสเตอร์ให้แก่วัดเชียงยืน จ.เชียงราย โดยการบูรณาการ ด้านการเรียนการ
สอนร่วมกับบริการวิซาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในรายวิชา 
MK3311 การตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (เอกสาร 4.1.3-28) 

-โครงการประกวดการออกแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องเขิน 
วัดเชียงยืน จ.เชียงราย โดยบูรณาการ ด้านการเรียนการสอนร่วมกับ
บริการวิชาการ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในรายวิชา MK2107
นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา (เอกสาร 4.1.3-29) 

แขนงวิชาแขนงวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และ
พัฒนาองค์การ 

- โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่นร่วมกับธนาคารออมสิน ให้แก่
บ้านเมืองรวง ต.แม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย โดยบูรณาการ ด้านการเรียน
การสอนร่วมกับท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ในรายวิชา HR 4907 การวิจัย
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ (เอกสาร 4.1.3-30)  

แขนงวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
- ด าเนินงานบริการวิชาการแก่สังคมที่สร้างประโยชน์ 

แก่ชุมชนเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนของเกษตรกรจังหวัดเชียงราย โดย
การบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับ งานวิจัย งานบริการวิชาการและ
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่ งบูรณาการร่วมกับวิชา EC2202
เศรษฐศาสตร์การเกษตร (เอกสาร 4.1.3-31) 

- โครงการ EC ทักษะการจัดการธุรกิจชุมชน ณ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนปุยอินทรีย์นางแลใน อ.เมือง จ.เชียงราย เพื่อพัฒนาทักษะ
การจัดการต้นทุนและการมลูค่าทางธุรกิจ โดยการบูรณาการการเรียนการ
สอนร่วมกับ งานบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่ง
บูรณาการร่วมกับรายวิชา EC4903 สัมมนาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 

 
 

4.1.3-27 รายวิชา GM3111 การจัดการ
ก า ร ส่ ง อ อ ก แ ล ะ น า เ ข้ า 
“กิจกรรมพัฒนาด้านการตลาด
ออนไลน์ให้แก่นักศึกษาและ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกผัก
ปลอดสารพิษ” 

 
 
 
 

4.1.3-28 รายวิชา MK3311 การตลาด
เพื่ อสั งคมและสิ่ งแวดล้อม 
“ กิ จ ก ร ร ม ส ร้ า ง ส ร ร ค์ สื่ อ
ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบคลิป
วิดีโอและโปสเตอร์ให้แก่วัด
เชียงยืน จ.เชียงราย” 

4.1 .3-29 รายวิชา MK2107นโยบาย
ผลิตภัณฑ์และราคา “โครงการ
ประกวดการออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์เครื่องเขิน วัดเชียงยืน                    
จ.เชียงราย” 

4.1.3-30 รายวิชา HR 4907 การวิจัย
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
“โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น
ร่วมกับธนาคารออมสิน ให้แก่
บ้านเมืองรวง ต.แม่กรณ์ อ.
เมือง จ.เชียงราย” 

 
4 . 1 .3-31 ม ค อ . ร า ย วิ ช า  EC2 2 0 2

เศรษฐศาสตร์การเกษตร 
 
4.1.3-32 EC4903 สัมมนาเศรษฐศาสตร์

ธุรกิจ“โครงการ EC ทักษะการ
จัดการธุรกิจชุมชน ณ กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนปุยอินทรีย์นาง
แลใน  อ.เมือง จ.เชียงราย” 



 

ม ี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

แขนงวิชาการจัดการการค้าสมัยใหม่ 
- โครงการวิจัยเรื่อง กลยุทธ์การค้าปลีกเพื่อสร้างความ

ได้เปรียบทางการแข่งขันของร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิมในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงราย โดยบูรณาการการเรียนการสอนร่วมกับ งานวิจัยงาน
บริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งบูรณาการร่วมกับ 3 
รายวิชา ได้แก่  MTM2201 กลยุทธ์การจัดการการค้ าสมัยใหม่  
,MTM3203 นวัตกรรมเพื่อการจัดการการค้าสมัยใหม่ และ MTM3202
การจัดการบริการ     

ดังนั้นปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจัดการได้มี 
การส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียน
การสอน กับการวิจัย และการบริการวิชาการ ครบทุกด้าน ซึ่งน าไปสู่ 
การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและ
ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรมได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน (เอกสาร 4.1.1-38) 
          - คณะครุศาสตร์ ได้มีการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับ
การเรียนการสอนกับรายวิชาต่างๆ อาทิเช่น 
           1) รายวิชา HME 4506 การประดิษฐ์ดอกไม้ตามภูมิปัญญา
ล้านนา  เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาประวัติความเป็นมา ความหมายของ
ดอกไม้ล้านนา รูปแบบการประดิษฐ์ดอกไม้ตามภูมิปัญญาล้านนาและ
โอกาสที่น าไปใช้ วัสดุ อุปกรณ์ในการประดิษฐ์และการประดิษฐ์ดอกไม้
ตามภูมิปัญญาล้านนา เช่น การประดิษฐ์ดอกผึ้ง ดอกบัว หมากเข็งต้น
เทียน และต้นพลู การประยุกต์และการสืบทอด การประดิษฐ์ดอกไม้ตาม
ภูมิปัญญา (เอกสาร 4.1.3-34) 
         2) รายวิชา HED 1506 ศิลปหัตถกรรม  เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบ
ถึงความหมาย ความส าคัญของศิลปหัตถกรรม รูปแบบ วิธีการ และ 
การน าไปใช้ เครื่องมือเครื่องใช้ตามประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาด้าน
หัตถกรรม และเทคนิคการผลิตและประโยชน์ใช้สอยฝึกปฏิบัติ  (เอกสาร 
4.1.3-35) 
        3) รายวิชา HME 4204 ความหลากหลายอาหารไทยสีภ่าค  เพื่อให้
นักศึกษาได้ทราบถึงประวัติ ความเป็นมา ความส าคัญ ลักษณะของอาหาร
ไทย 4 ภาค ได้แก่ ส่วนประกอบ วิธีการปรุงอาหารทั้ง 4 ภาค หลักการจดั
อาหารให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมไทยในแต่ละภาคความแตกต่างของ
อาหารไทยในแต่ละภาค การประยุกต์อาหาร พร้อมทั้งหลักการจัดเสริฟ
และมารยาทในการรับประทานอาหาร เป็นต้น (เอกสาร 4.1.3-36)          
         การบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการวิจัย หรือการบริการ
วิชาการต่างๆ อาทิเช่น การหนุนเสริมการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรมการ
พัฒนาพื้นที่ซึ่งเป็นการต่อยอดนวัตกรรมจากงานวิจัย Triple One ระยะ

4.1.3-33 รายวิชา MTM2201 กลยุทธ์
การจัดการการค้าสมัยใหม่ ,
รายวิชาMTM3203 นวัตกรรม
เพื่อการจัดการการค้าสมัยใหม่ 
และ รายวิชาMTM3202การ
จัดการบริการ “โครงการวิจัย
เรื่อง กลยุทธ์การค้าปลีกเพื่อ
สร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันของร้านค้าปลีกแบบ
ดั้ ง เดิ ม ใน เขตอ า เภอ เมื อ ง 
จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ร า ย ”  แ ล ะ 
“งานวิจัยงานบริการวิชาการ 
แ ล ะ ก า ร ท า นุ บ า รุ ง ศิ ล ป 
วัฒนธรรม” 

 
 
4.1.3-34 กิจกรรมรายวิชา HME 4506 

การประดิษฐ์ดอกไม้ตามภูมิ
ปัญญาล้านนา 

 
 
 
 
4.1.3-35 กิจกรรมรายวิชา HED 1506 

ศิลปหัตถกรรม  
 
 
4.1.3-36 กิจกรรมรายวิชา HME 4204 

ความหลากหลายอาหารไทย
สี่ภาค 

 
 
 
4.1.3-37 โครงการวิจัยรับใช้สังคม "หน่ึง

คณะ หนึ่งพื้นที่ หนึ่งนวัตกรรม 
 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

ที่ 1 และ 2เป็นโครงการวิจัยรับใช้สังคม "หนึ่งคณะ หนึ่งพื้นที่ หนึ่ง
นวัตกรรม" ปีที่  2 (Triple-One) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(เอกสาร 4.1.3-37) โดยมุ่งเน้นพัฒนาทักษะด้านอาชีพให้กับประชาชนใน
พื้นที่มีการน าหลักสูตรทักษะอาชีพจากฐานทรัพยากรชุมชนมาท าการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการให้กับชาวบ้านในชุมชน ได้แก่ หลักสูตรการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์จากสับปะรดเชิงสร้างสรรค์เพื่อส่งเสรมิรายไดใ้ห้แก่กลุ่มแมบ่า้น
เกษตร ต าบลเรียงเหนือ อ าเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย เพื่อสร้างอาชีพ
จากทรัพยากรในชุมชนและประชาชนในพื้นที่เสริมสร้างทักษะด้านอาชีพ
ให้กับประชาชน และให้ประชาชนสามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรม
ไปประยุกต์ใช้เพื่อสร้างอาชีพให้กับตนเองต่อไป  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 4. ก ากับติดตามให้มีการด าเนินงาน และประเมินความส าเร็จตามตัว
บ่งชี้ของแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และรายงานต่อ
ผู้บริหารสถาบัน 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย พร้อมด้วยส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม มีการก ากับติดตามให้มีการด าเนินงานตามแผนด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม ในรูปแบบการจัดประชุม ประจ าไตรมาสต่าง ๆ 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ในรูปแบบของคณะกรรมการประจ าส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม โดยมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และคณะกรรมการซึ่ง
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกที่ทางมหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งและ
เป็นไปตามระเบียบการของ พรบ. มหาวิทยาลัย (เอกสาร 4.1.4.-1) และ
(เอกสาร 4.1.4-2) ประกอบด้วย 
        1) อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย   ประธานกรรมการ 
        2) ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม   รองประธานกรรมการ 
        3) ดร.เกียรติคณุ   จันแก่น            กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิ 
 4) นายสุวิทย์   ใจป้อม                 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 5) นายพานทอง   แสนจันทร์         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
 6) อาจารย์ดร.น่านฟ้า    จันทะพรม                    กรรมการ 

7) ผู้ช่วยศาสตราจารย์กัญจน์   แกล้วกล้า            กรรมการ 
 8) ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิปราง   เจริญผล            กรรมการ 
 9) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริาพร   ขุนศรี            กรรมการ 
       10) อาจารย์ น.สพ.ดร.สิทธิวสันต์   ดลวงศ์จันทอง    กรรมการ 
       11) อาจารย์จินตนา   นันต๊ะ                        กรรมการ 
       12) หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ    กรรมการและเลขานุการ 
       13) นายเจษฎา   สอนบาลี             ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
 
 
 
4.1.4-1 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ 

กรรมการประจ าส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2563 
วันที่ 15 กันยายน 2563  เวลา 
09.30 น. 

 
4.1.4-2 ร า ย ง า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม ค ณ ะ 

กรรมการประจ าส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2564  
วันที่ 10  มีนาคม 2564  เวลา 
09.30 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ม ี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

       14) นางสุรีย์   ใจดี       ผู้ช่วยเลขานุการ 
       15) นางสาวศศิธร  หาสาตร์สิน     ผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้มีบทบาทหน้าที่และบทบาทในการพิจารณาวางนโยบาย และแผนงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมทั้งก ากับดูแลการด าเนินงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ
นโยบายของสภามหาวิทยาลัย โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิท้ังภายในและภายนอก
เป็นผู้พิจารณาตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบและประเมนิผลการ
บริหารของมหาวิทยาลัย (เอกสาร 4.1.4-3) ประกอบด้วย 
          1) รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย   แหวนเพชร  ประธานกรรมการ 
          2) รองศาสตราจารย์ ดร.ทองหล่อ   วงษ์อินทร์ กรรมการ 
          3) รองศาสตราจารย์ ดร.วิชัย   เทียนน้อย กรรมการ 
          4) รองศาสตราจารย์ ดร.สมเจตน์   ภูศรี  กรรมการ 
          5) รองศาสตราจารย์เกษม   ช่วยพนัง กรรมการและเลขานุการ           
          ซึ่ งหลังจากนั้นมหาวิทยาลัยก็น าผลการก ากับติดตามของ
คณะกรรมการทั้ง 2 ชุด ไปปรับปรุงทิศทาง แนวทาง และระบบกลไกการ
ด าเนินงานในปีการศึกษา 2563 โดยผ่านเข้าสู่กระบวนการปรับปรุง 
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานต่อไป และในส่วนของการติดตามผล
การด าเนินงานในช่วงไตรมาสต่างๆ ในภาพรวมที่แยกย่อยตามหน่วยงาน
ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยได้วางระเบียบว่าด้วยการ
จัดท าแบบรายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
รายจ่าย ประจ างบประมาณ พ.ศ. 2563 และประจ างบประมาณ               
พ.ศ. 2564  
 

 
 
4.1.4-3 รายงานการติดตามตรวจสอบ

แ ล ะ ป ร ะ เ มิ น ผ ล ง า น  
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  
พ.ศ. 2563 

√ 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม รวบรวมผลการประเมินผลและวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในรูปแบบรายงานสรุปผลการ
ด า เนินงานของหน่วยงานต่างๆ และรวบรวมเป็นภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ในฐานะที่รับผิดชอบด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมโดยตรง ยังได้จัดท าเอกสารรายงาน
สรุปผลในรูปแบบของรายงานประจ าปี 2563 และปีงบประมาณ 2564 
ในภาพรวมของมหาวิทยาลัยด าเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 5 อนุรักษ์ ท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อคงความเป็นเอกลักษณ์ล้านนา กลุ่มชาติพันธ์  
และสร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรม ในรู ปแบบกิจกรรม/โครงการ  
และงบประมาณในการด าเนินการ ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน  

 
 
4 . 1 .5-1 ร าย ง านกา รประ ชุมคณะ 

กรรมการประจ าส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  และ 
ป ร ะ จ า ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ  
พ.ศ. 2564 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

         มหาวิทยาลัยได้จัดท าสรุปข้อเสนอแนะจากการประเมินแผนด้าน
ท านุบ ารุ งศิลปะและวัฒนธรรม โดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเ ชียงราย จัดประชุมในปีการศึกษา 2563               
และได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม ครั้งท่ี 1/2564 เพื่อท่ีจะเป็นแนวทางในการปรับปรุงแผน และ
กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายปี พ.ศ. 2563 และปี พ.ศ. 2564  ต่อไป ดังผลการด าเนินงานท่ี
ได้น ามาปรับปรุงส าหรับ ปี พ.ศ. 2562 และปี พ.ศ. 2563  คือ 

1. เสริมสร้าง สนับสนุน ในการออกแบบและจัดการเรียนการ
สอนที่สอดแทรกเรื่องการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

2. สร้างสรรค์งานด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อให้นักศึกษาเห็นถึง
ความส าคัญ การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของวัฒนธรรมที่ก่อเกิดรายได้อย่าง
ต่อเนื่อง 

3. สร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมรูปแบบต่างๆ           
ของบุคลากร นักศึกษา ของมหาวิทยาลัย และประชาชนท่ัวไป  

4. การศึกษาวิจัยและรวบรวมฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรม            
(เอกสาร  4.1.5-1) 
 

√ 6. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทยต่อสาธารณชน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ร่วมกับ ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม ได้เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน ในรูปแบบเอกสารการเผยแพร่โครงการ/
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมผ่านสื่อออนไลน์ต่างๆ ที่มีอาทิ   เวปไซต์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย http://www.crru.ac.th, ประชาสัมพันธ์
มหาวิทยาลัยผ่านส านักสื่อสารองค์กร (เอกสาร 4.1.6-1),  เวปไซต์ส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ได้ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อhttp://ctc.crru.ac.th 
(เอกสาร 4.1.6-2) การสื่อสารออนไลน์ Facebook ของส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม (เอกสาร 4.1.6-3) และเผยแพร่กิจกรรมของหน่วยงานใน
รูปแบบวารสารที่ช่ือว่า “ศิลปะและวัฒนธรรมสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย” (เอกสาร 4.1.6-4) ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม ประจ าปี 
2563 และปี 2564 ของส านักศิลปะและวัฒนธรรม (เอกสาร 4.1.6-5) 
และรายงานประจ าปีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (เอกสาร 4.1.6-6) 
ด้วยการจัดส่งให้กับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้
รับทราบและสื่อของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย เป็นต้น 

 
 
4.1.6-1 เวปไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เ ชี ย ง ร า ย  www.crru.ac.th,  
ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย
ผ่านส านักสื่อสารองค์กร 

4.1.6-2 เวปไซต์ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม http://ctc.crru.ac.th 

4.1.6-3 Facebook ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม  

4.1.6-4 วารสาร “ศิลปะและวัฒนธรรม
สาร  มหาวิทยาลั ยราชภัฏ
เชียงราย” 

4.1.6-5 รายงานประจ า ปี 2563 และ ปี 
2564 

4 . 1 . 6 -6 ร าย ง านประจ า ปี  2 563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

http://www.crru.ac.th,/
http://ctc.crru.ac.th/
http://ctc.crru.ac.th/


 

ม ี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

 7. มีผลงานการสร้างแหล่งเรียนรู้หรือชุมชนต้นแบบ หรือองค์ความรู้
หรือนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยให้สอดรับกับ
สังคมสมัยใหม่ 

- 

 8. ก าหนดหรือสร้างมาตรฐานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยซ่ึง
เป็นที่ยอมรับในระดับชาต 

- 

 
การประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์ การบรรลุเป้าหมาย 
7 ข้อ 6 ข้อ 4 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 
  



 

 

ตัวบ่งชี้ที่  4.2  ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้ ผู้จัดเก็บข้อมลู 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 :   ผลลัพธ์ 

 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
จ านวนองค์ความรู ้

2 เรื่อง 
จ านวนองค์ความรู ้

3 เรื่อง 
จ านวนองค์ความรู ้

4 เรื่อง 
จ านวนองค์ความรู ้

5 เรื่อง 
จ านวนองค์ความรู ้

6 เรื่อง 
หมายเหตุ :  
 ต้องมีเอกสารทางวิชาการที่แสดงถึงการได้มา การค้นคว้าประวัติของภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างเป็นระบบ 

- เอกสารด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
- งานสร้างสรรคด์้านศิลปะและวัฒนธรรม 

 
 

เอกสารด้านศิลปะและวัฒนธรรม  

ชื่อเร่ือง สรุปองค์ความรู้ 

1. ท าเนียบผู้มีผลงานดี เด่นด้านมี
ผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ล้านนาและชาติพันธ์ุ ประจ าปี 2563 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีภารกิจหลัก
ในด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของ
ชาติ (เอกสาร 4.2-1-1) ดังนั้นจึงมีพันธกิจหลัก 6 ประการ คือ 

1. ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรมีจิตส านึกและเห็นคุณค่าของ
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ 

2. ส่งเสริมพัฒนาการใช้นวัตกรรม เทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูล
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ เพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์
ปฏิบัติการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ 

3. ส่งเสริมการวิจัย งานสร้างสรรค์ด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ 

4. สร้ างความร่ วมมือในการอนุรั กษ์  ส่ ง เสริม  และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นและของชาติ 

2. ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
และของชาติ 

3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ทั้งนี้ในพันธกิจที่ 5 ยกย่องเชิดชูเกียรตผิู้มีผลงานดเีด่นด้าน

ศิลปวัฒนธรรมส านักศลิปะและวฒันธรรม ได้ด าเนินงานเป็นประจ าทุกปี และ



 

ชื่อเร่ือง สรุปองค์ความรู้ 

ปีงบประมาณ 2563 ส านักฯ ได้จดักิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรตผิู้มีผลงานดีเด่น
ด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนาและชาติพันธ์ุ จ านวน 4 ท่าน ได้แก ่

1. นายสุค า  แก้วศรี  (ด้านส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนา) 
2. ดร.รุจนกวิน  พลอยสมบูรณ์ (ด้านศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านล้านนา) 
3. นางน้อย  ไชยนาค  (ด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านล้านนา) 

4. ว่าท่ีร้อยตรีศาทิตย์ ประเสริฐ (ด้านส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมล้านนา) 
2. เอกสารรายชื่อคัมภีร์โบลานและ

พั บส า  ส า นั กศิ ลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เอกสารรายช่ือคัมภีร์ใบลานและพับสาของโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
เอกสารโบราณล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จัดท าขึ้นเพื่อเผยแพร่ข้อมูลเอกสารโบราณฯ ของ
ทางส านักฯ ซึ่งได้ท าการลงพื้นท่ีส ารวจและจัดเก็บรวบรวมเรื่อยมานับตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2557 – 2563 โดยน าเสนอในรูปแบบของฐานข้อมูลเอกสารโบราณฯ  
เพื่อการสืบค้น รวมถึงขั้นตอนของการน าองค์ความรู้ในเอกสารโบราณดังกล่าว
ไปสู่กระบวนการปรับใช้ให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนของแต่ละ
สถาบัน การศึกษาหรือองค์กร โดยถือเป็นการเสริมสร้างคุณภาพความรู้ของ
บรรดานักวิชาการศึกษาและบัณฑิต รวมถึงเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนผู้สนใจองค์ความรู้ภูมิปัญญาพื้นบ้านท่ีมีอยู่ในสังคม ให้สามารถน ามา
ปรับใช้ในการด ารงชีวิตควบคู่ไปกับวิถีของการอนุรักษ์ หวงแหนคุณค่าของงาน
ศิลปวัฒนธรรมพื้นถิ่นตนเองให้คงอยู่ต่อไป 

การด าเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเอกสารโบราณล้านนาและ 
อนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ได้ท าการศึกษาส ารวจเอกสารโบราณล้านนา อยู่ ใน 
ความดูแลของฝ่ายงานวิชาการวัฒนธรรม โดยเอกสารโบราณส่วนใหญ่ทางส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบทั้งเป็นการบริจาคส่วนตัวจากบรรดา นักวิชาการ 
ปราชญ์ภูมิปัญญาพื้นบ้าน และบุคคลภายนอก รวมถึงการเอื้อเฟื้อจากแหล่งข้อมูล
เอกสารโบราณต่าง ๆ อาทิ วัดวาอารามในพื้นที่จังหวัดเชียงราย - พะเยา เป็นต้น  

ปัจจุบันการส ารวจและจัดท าทะเบียนข้อมูลฯ ช้ันต้น ได้การด าเนินงาน
เสร็จสิ้นเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว จึงได้ท าเอกสาร ทะเบียนฐานข้อมูลคัมภีร์ใบลาน
และพับสาล้านนา : ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ทั้งนี้เพื่อให้สะดวกต่อการศึกษา 
ค้นคว้า และการสืบค้นเอกสารโบราณจากต้นฉบับจริง ซึ่งได้เก็บรวบรวมไว้ในห้อง
นิทรรศการเอกสารโบราณ  อาคารโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลเอกสารโบราณ
ล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย  ซึ่งเปิดให้บริการแก่นิสิต นักศึกษา คณาจารย์ นักวิชาการ พระภิกษุ
สงฆ์ และบคุคลทั่วไปทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ที่มีความสนใจศึกษาองค์ความรู้
จากเอกสารโบราณล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง ทั้งนี้เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามวิสัยทัศน์และพันธกิจของมหาวิทยาลัยว่าด้วยการส่งเสริมการ
ให้บริการวิชาการแก่สังคม และท านุบ ารุงศิลปะ วัฒนธรรมของชาติให้คงอยู่ 
(เอกสาร 4.2-1-2) 



 

 

ชื่อเร่ือง สรุปองค์ความรู้ 

3. หนั งสื อประวั ติ ศ าสตร์ แ ล ะ
วัฒนธรรมชนชาติไท 

     ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ด าเนินกิจกรรมการเก็บข้อมูล และการ
ประชุมสัมมนาด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมอยู่หลายครั้ง และได้จัดท า
เอกสารในลักษณะประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมระดับชุมชนและระดับอ าเภอ
อยู่หลายเล่ม ในครั้งนี้จึงได้จัดท าหนังสือประวัติศาสตร์ชนชาติไทในภาพรวม
ขึน้มา ประกอบกับส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้รับโอกาสจากพระเดชพระคุณ
พระธรรมกิตติสุนทร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุเฉลิมพระ
เกียรติ อ าเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ให้ไปช่วยงานด้านวิชาการ ณ พิพิธภัณฑ์
ชนชาติไท ซึ่งได้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชนชาติไทในปัจจุบัน โดย
เฉพาะถิ่นก าเนิดชนชาติไททั้งในประเทศไทยปัจจุบัน และนอกประเทศว่ามี
หลายแนวคิด และไม่เป็นเอกภาพ บางแนวคิดไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความ
เป็นจริงทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ดังนั้น ส านักศิลปะและวัฒนธรรมจึง
ได้ด าเนินการศึกษาค้นคว้า และเรียบเรียงหนังสือประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ชนชาติไท ขึ้นมา ถือว่าเป็นข้อมูลเบื้องต้น เพื่อเป็นหมายการพัฒนาข้อมูลให้
ลุ่มลึก และครอบคลุมเนื้อหาให้มากขึ้น และหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ
ทั่วไป และเป็นจุดเริ่มต้นในการให้ข้อคิดเห็น ข้อถกเถียงที่มุ่งน าเสนอให้ข้อมูล
ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมชนชาติไทท่ีถูกต้องมากยิ่งข้ึน  
(เอกสาร 4.2-1-3) 

4. ฐ านข้ อมู ล ด้ า นกา รศ าสนา 
วัฒนธรรม จารีต และประเพณีท้องถิ่น 
อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 

การจัดท าฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ให้
ครอบคลุมพื้นที่ จ านวน 18 อ าเภอนั้น ถือเป็นภารกิจที่ส าคัญและเร่งด่วนอีก
ภารกิจหนึ่งของส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เพราะจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในด้านต่าง  ๆ ทั้ง
ทางด้านศาสนสถาน สิ่งปลูกสร้าง โบราณสถาน ประเพณี พิธีกรรม สถานที่
ส าคัญต่างๆ ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ ให้เป็นระบบและมี
ข้อมูลที่ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ 

ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2563 นี้  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงได้จัดท าฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ในเขตอ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย โดยได้จัดเก็บจ านวนทั้งหมด 33 แหล่ง 
(เอกสาร 4.2-1-4) 

5.  ฐานข้อมูลด้านการศาสนา 
วัฒนธรรม จารีต และประเพณีท้องถิ่น 
อ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 

การจัดท าฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ให้
ครอบคลุมพื้นที่ จ านวน 18 อ าเภอนั้น ถือเป็นภารกิจที่ส าคัญและเร่งด่วนอีก
ภารกิจหนึ่งของส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เพราะจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในด้านต่าง  ๆ ทั้ง
ทางด้านศาสนสถาน สิ่งปลูกสร้าง โบราณสถาน ประเพณี พิธีกรรม สถานที่
ส าคัญต่างๆ ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ ให้เป็นระบบและมี
ข้อมูลที่ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ 

ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2563 นี้  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 



 

ชื่อเร่ือง สรุปองค์ความรู้ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงได้จัดท าฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ในเขตอ าเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย โดยได้จัดเก็บจ านวนทั้งหมด 31 แหล่ง 
(เอกสาร 4.2-1-5) 

6.  ฐ านข้ อมู ลด้ านการศาสนา 
วัฒนธรรม จารีต และประเพณีท้องถิ่น 
อ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 

การจัดท าฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย ให้
ครอบคลุมพื้นที่ จ านวน 18 อ าเภอนั้น ถือเป็นภารกิจที่ส าคัญและเร่งด่วนอีก
ภารกิจหนึ่งของส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
เพราะจะเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในด้านต่างๆ ทั้ง
ทางด้านศาสนสถาน สิ่งปลูกสร้าง โบราณสถาน ประเพณี พิธีกรรม สถานที่
ส าคัญต่างๆ ตลอดจนแหล่งเรียนรู้ของชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ ให้เป็นระบบและมี
ข้อมูลที่ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ 

ดังนั้น ในปีงบประมาณ 2563 นี้  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จึงได้จัดท าฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น 
ในเขตอ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย โดยได้จัดเก็บจ านวนทั้งหมด  
19 แหล่ง (เอกสาร 4.2-1-6) 

 

งานสร้างสรรค์ด้านศิลปะและวัฒนธรรม 

ชื่อเร่ือง สรุปองค์ความรู้ 

1. ผลงานศิลปะของศิลปินนานาชาติ 

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงราย 

เป็นหนังสือเกี่ยวกับผลงานศิลปะของศิลปินทั้งระดับท้องถิ่น 

ระดับประเทศ และระดับนานาชาติที่ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้รับมอบ

จากศิลปินทั้งในและต่างประเทศมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 จนถึงปัจจุบัน  

มีมากกว่า 90 ท่าน 200 กว่าผลงาน ทั้งงานประเภทจิตรกรรม ประติมากรรม 

และงานภาพพิมพ์ ผลงานเหล่านี้ ส านักฯ ได้น าจัดแสดงในหอศิลป์เชียงราย 

Chiangrai Art Museum และในหอนิทรรศการหมุนเวียน เพื่อให้บุคลากร

มหาวิทยาลัย นักเรียน นักศึกษา และประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้รับชมความ

งามของศิลปะ เพื่อเพิ่มสุนทรียรสในการรับรู้ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

หวังว่าการจัดพิมพ์ผลงานศิลปะของศิลปินนานาชาติในครั้งน้ีจะเป็นผลงานท่ี

มีคุณค่าแก่ผู้ได้รับชม และเป็นการกระตุ้นให้ชาวเชียงรายเกิดการตื่นตัว

ส าหรับการเตรียมความพร้อมในการเป็นเจ้าภาพ Thailand Biennale 

Chiang Rai ต่อไป (เอกสาร 4.2-1-7) 

2. กิจกรรมถนนศิลปะ ครั้งที่  1 ใน

มหกรรมไม้ดอกอาเซียนเชียงราย 2020 

เมืองศิลปะเป็นการน าต้นทุนทางวัฒนธรรมมาเพิ่มมูลค่าทาง

เศรษฐกิจและสังคม สร้างภาพลักษณ์ สร้างรายได้เข้าสู่ประเทศจากการ

ท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน การสร้างสรรค์ผลงาน

ศิลปะในการปรับทัศนียภาพ สร้างสภาพแวดล้อมที่มั่นคงปลอดภัยและ



 

 

ชื่อเร่ือง สรุปองค์ความรู้ 

งดงาม สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยว เป็นการสร้างรายได้และเข้าถึงชุมชนท า

ให้ชุมชนรู้สึกเป็นเจ้าของร่วม  

ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับขัวศิลปะเชียงราย และส านักงาน

ศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จึงได้ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาพื้นที่

สร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนสู่การเมือง

เชียงรายแห่งศิลปะ เพื่อเป็นการส่งเสริมการด าเนินงานด้านศิลปะร่วมสมัย 

บูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย สร้างการมีส่วนร่วมของทุกเพศทุก

วัย เพื่อยกระดับมุมมอง แนวคิดและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องในการ

ขับเคลื่อนให้จังหวัดเชียงรายก้าวไปสู่การเป็นเมืองศิลปะได้อย่างเต็มภาคภูมิ 

(เอกสาร 4.2-1-8) 

 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์ การบรรลุเป้าหมาย 
10 เรื่อง 8 เรื่อง 5 ไม่บรรลเุป้าหมาย 

 
รายการหลักฐานอ้างอิง 
 

หมายเลขเอกสาร ชื่อหลักฐานอ้างอิง 
4.2-1-1 ท าเนียบผู้มผีลงานดีเด่นด้านการแต่งกายแบบพื้นเมืองล้านนาและดา้นศิลปวัฒนธรรมประจ าปี 2563 
4.2-1-2 เอกสารรายชื่อคัมภรี์โบลานและพบัสา ส านักศลิปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย 
4.2-1-3 หนังสือประวัตศิาสตร์และวัฒนธรรมชนชาติไท 
4.2-1-4 ฐานข้อมูลด้านการศาสนา วัฒนธรรม จารตี และประเพณีท้องถิ่น อ าเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย 
4.2-1-5 ฐานข้อมูลด้านการศาสนา วัฒนธรรม จารตี และประเพณีท้องถิ่น อ าเภอแมล่าว จังหวัดเชียงราย 

4.2-1-6 ฐานข้อมูลด้านการศาสนา วัฒนธรรม จารตี และประเพณีท้องถิ่น อ าเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย 
4.2-1-7 ผลงานศลิปะของศิลปินนานาชาต ิส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวทิยาลัยราชภัฏเชียงราย 
4.2-1-8 กิจกรรมถนนศลิปะ ครั้งท่ี 1 ในมหกรรมไมด้อกอาเซียนเชียงราย 2020 

 
  



 

องค์ประกอบท่ี  5  การบริหารจัดการ 
 

 
ตัวบ่งชี้ที่  5.1  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้ ผู้จัดเก็บข้อมลู 
สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

(ฝ่ายบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน) 
1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิวภรณ์ สองแสน (ผู้อ านวยการ) 
2) นายยุทธภูมิ บัวใหญ่ (ผู้ปฏิบตัิงาน CWIE) 

 
 :  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 

 
 

 

ม ี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

√ 1. มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกส่งเสริมให้มีการจัดท าแผน
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ เพื่อการพัฒนาประเทศมากว่า 4 ทศวรรษ ตระหนัก
ถึงความส าคัญในการปรับรูปแบบการผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้มีทักษะ 
สมรรถนะ ศักยภาพ และมีคุณภาพ จึงริเริ่มน ารูปแบบการบูรณาการ
การเรียนการสอนกับการท างาน (Work Integrated Learning : 
WIL) มาปรับใช้กับการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานบัณฑิตของมหาวิทยาลัย ปัจจุบันปรับรูปแบบเป็นสห
กิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน Cooperative 
and Work Integrated Education :CWIE ต า ม น โ ย บ า ย ข อ ง
ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สป.อว.) 

โดยเริ่มศึกษาความเป็นไปได้และเตรียมความพร้อม
ด าเนินการ WIL มาตั้งแต่ช่วงกลางปี พ.ศ. 2558 ซึ่งระบบและกลไก
การจัดการเรียนการสอนที่ด าเนินการในปัจจุบันของมหาวิทยาลัย 

 
 
 

5 . 1 – 1  ก า ร ด า เ นิ น ง าน  CRRU-WIL ปี   
พ.ศ. 2559-2560 

5 . 1 – 2  ก า ร ด า เ นิ น ง าน  CRRU-WIL ปี   
พ.ศ. 2561-2562 

5.1-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน   
CRRU–CWIE และ CRRU–WIL  

5.1- 4 ภาพกิจกรรมการอบรม/สัมมนา 
CWIE ปี พ.ศ. 2563 

5.1–5 คู่มือการบูรณาการการเรียนการสอน
กับการท างานของ มร.ชร. 

5.1–6 การด าเนินงาน CRRU-CWIE ปี 2563 
 
 
 
 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

ส่วนหนึ่งสอดคล้องกับกระบวนการ WIL อยู่แล้ว เพื่อให้การจัดการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มหาวิทยาลัยจึงจ าเป็นต้อง
ด าเนินการพัฒนาระบบและกลไกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงาน 
WIL ให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับหลักการ WIL ภายใต้บริบท
เป้าหมายของมหาวิทยาลัย  

ในระยะเริ่มแรกมหาวิทยาลัยได้จัดฝึกอบรม “การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การบริหารสู่ความเป็นเลิศส าหรบัผู้บริหาร” 
เพื่อพัฒนาทักษะ การคิดเชิงยุทธศาสตร์ รวมทั้งการสร้างแรงบันดาล
ใจเรียนรู้ในการจัดท าแผนการบริหารจัดการทางวิชาการในรูปแบบ 
WIL ซึ่งได้ด าเนินการอบรมแบบเข้มข้นให้กับผู้บริหารทั้งความรู้
ภายในประเทศและต่างประเทศ 

หลังจากการฝึกอบรมแบบเข้มข้นให้กับผู้บริหาร ทาง
มหาวิทยาลัยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ “ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
CRRU–WIL”ัเพื่อก าหนดยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยให้มุ่งสู่การจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน โดยได้แบ่งคณะท างาน
ออกเป็น 4 ฝ่าย ประกอบด้วย  

1) คณะท างานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์  
2) คณะท างานพัฒนาเครือข่าย  
3) คณะท างานสื่อสารและพัฒนาบุคลากร  
4) คณะท างานปรับปรุงระเบียบปฏิบัติ  
โดยคณะท างานทั้ง 4 ฝ่าย มีหน้าที่ในการศึกษาและ

วิเคราะห์แนวทาง วิธีการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อมุ่งสู่การจัดการศึกษา
เ ชิงบูรณาการกับการท างานให้ เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้ง
มหาวิทยาลัย ดังนี ้

1) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ WIL 
2) สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ปัจจุบันของ 

CRRU-WIL 
3 )  SWOT Analysis CRRU เ พื่ อ ท า  TOWS Matrix 

Analysis CRRU 
4) จัดท า TOWS Matrix Analysis CRRU 
5) ยกร่าง CRRU WIL Strategies ตาม TOWS Matrix 

Analysis CRRU 
6) ศึกษาดูงานระบบการด าเนินงาน WIL ที่สหพันธ์

สาธารณรัฐเยอรมนี 
7) ทบทวน CRRU-WIL Strategies จากผลการศึกษาดูงาน 
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8) มอบนโยบายการบูรณาการการจัดการเรียนการสอน
กับการท างาน สู่บุคลากรมหาวิทยาลัย เพื่อมุ่งสู่การยกระดับการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยมีการจัด
ประชุมมอบนโยบายการบูรณาการจัดการเรียนการสอนกับการ
ท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (CRRU – Work Integrated 
Learning) เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมใหญ่ มร.ชร. 
(เอกสาร 5.1–1) 

การด าเนินงาน CRRU-WIL เพื่อเสริมกลไกและระบบการ
ขับเคลื่องาน WIL ในระหว่างปี พ.ศ. 2559 - 2563 มหาวิทยาลัยเน้น
การขับเคลื่อน WIL ลงปฏิบัติในระดับหลักสูตร/สาขาวิชา โดยมีการ
ปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรให้อยู่ในรูปแบบ WILจัดการเรียนสอน
รูปแบบ WIL จ านวน 59 หลักสูตร  

การเสริมองค์ความรู้และความเข้าใจ WIL โดยกิจกรรม
อบรม/สัมมนาวิชาการให้กับคณบดี/ประธานหลักสูตร/สาขาวิชา 
คณาจารย์ และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงาน WIL ของหน่วยงานจัด
การศึกษา พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 
กับหน่วยงานภายนอกและสถานประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศ
มากกว่า 35 แห่ง เพื่อเป็นแหล่งฝึกประสบการณว์ิชาชีพของนักศึกษา 
WIL ในช่วงท้ายปีงบประมาณมหาวิทยาลัยได้จัดการน าเสนอและ
ประกวดผลการด าเนินงาน WIL ของหน่วยงานจัดการศึกษาภายใน 
พร้อมทั้งแสดงนิทรรศการผลงานของนักศึกษา WIL เพื่อเป็นการ
ติดตามผลการด าเนินงานและเชิดชูเกียรติผู้บริหาร คณาจารย์ 
ผู้ปฏิบัติงาน และนักศึกษา WIL (เอกสาร 5.1–2) 

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ก าหนดนโยบาย
การผลิตบัณฑิตให้มีอัตลักษณ์ มีคุณภาพ มีทักษะ มีสมรรถนะ ที่
บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อสร้างความ
มั่นคงให้กับประเทศ การยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยการจัดสหกิจ
ศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน  (Cooperative and 
Work Integrated Education : CWIE) เป็นการด าเนินการภายใต้
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) โดยมีเป้าหมายหลัก 3 ประกาiประกอบด้วย 

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏมีความเป็นเลิศในการสร้าง
ความมั่นคงให้กับประเทศด้วยการบูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรม
เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 
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2. ยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้เป็นที่ต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต ด้วยอัตลักษณ์ด้านสมรรถนะและคุณลักษณะ 4 พร้อม
รองรับบริบทที่เปลี่ยนแปลง 

3. อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทุกสาขาวิชา
เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะเป็นท่ียอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
            ทั้งนี้ การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา 
ด้วยการออกแบบหลักสูตรที่เน้นสมรรถนะผู้เรียน (Competency-
based Curriculum) โ ด ย ค ว า มร่ ว มมื อ  ( Co-design design ) 
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษากับสถานประกอบการ พัฒนานักศึกษาให้
มีสมรรถนะและทักษะวิชาชีพ สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้ใน
สภาวะการท างานจริง และใช้ทักษะ สมรรถนะที่มีอยู่ เพื่อช่วย
แก้ปัญหาหรือสร้างนวัตกรรมในสายวิชาชีพ ปูทางสู่การประกอบ
อาชีพในอนาคต 

 

ภาพที่ 1 แสดงผังการขับเคลื่อนงาน CRRU-CWIE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
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1.1 นโยบายการขับเคลื่อนงานการจัดการเรียนการสอน
บูรณาการกับการท างาน 

มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ “สถาบันการเรียนรู้ตลอด
ชีวิต” โดยมีฝ่ายบูรณาการการเรียนรู้กับการท างาน เป็นผู้รับผิดชอบ
งานสหกิจศึกษาและการศึกษาเ ชิงบูรณาการกับการท างาน 
( Cooperative and Work Integrated Education : CWIE)  ซึ่ ง
สถาบันฯ ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเ ชิงบูรณาการกับการท างาน (CRRU–CWIE)  โดยมี  
(1)อธิการบดีเป็นประธานในการขับเคลื่อนแผนงาน คณะกรรมการ
ประกอบด้วย (2)คณบดี (3)ผู้อ านวยการหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องกับการ
จัดการศึกษา (เอกสาร 5.1–3) เพื่อวางแผนด าเนินงานการจัดสหกิจ
ศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน ให้แต่ละหน่วยงาน
จัดการศึกษาภายใน ได้ด าเนินการตามแผนก าหนดยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย ในด้านการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยมีหน้าที่
ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการที่ปรึกษา มีหน้าที่สนับสนุนและให้ค าปรึกษา 
ในการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุด และร่วมวางแผน ก าหนด
แนวทาง และให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงาน และ
ติดตามความก้าวหน้าการด าเนินงาน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป
ด้วยความเรียบร้อยและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว ้

คณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ มีหน้าที่ก าหนด
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 4 ด้าน ประกอบด้วย 
ด้านการพัฒนายุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาเครือข่าย ด้านการสื่อสาร
และพัฒนาบุคลากร และด้านปรับปรุงระเบียบปฏิบัติให้มุ่งสู่การจัด
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานทั่วทั้งองค์กร และถ่ายทอด
นโยบาย CRRU-CWIE ไปยังคณาจารย์และบุคลากรในสังกัดคณะ/
วิทยาลัย/ส านักวิชาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย  

ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้รับองค์ความรู้จากการอบมรม/
สัมมนาในเรื่องการยกระดับการศึกษาการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการกับการท างาน (เอกสาร 5.1–4) เพื่อสร้างความรู้ เข้าใจ 
และแนวคิด CWIE ในระดับผู้บริหาร และมีการศึกษาวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ จากเอกสารทางวิชาการ งานวิจัยสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานของมหาวิทยาลัย/หน่วยงาน
การศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งจากผู้เช่ียวชาญ

 
 
5.1-3 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน 

CRRU– CWIE และ CRRU– WIL 
5.1–4  ภาพกิจกรรมการอบรม/สัมมนา 

CWIE ปี พ.ศ. 2563 
5.1–5 คู่มือการบูรณาการการเรียนการสอน

กับการท างานของ มร.ชร. 
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ด้านสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานจึงได้มี
ข้อสรุปรูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างานในลักษณะ 9 รูปแบบ ดังนี้   

1) การก าหนดประสบการณ์ก่อนการศึกษา (Pre–Course 
Experience)  

2) การเรียนสลับการท างาน (Sandwich Course)  
3) สหกิจศึกษา (Cooperative Education) 
4) การฝึกงานที่เน้นการเรียนรู้หรือการติดตามพฤติกรรมการ

ท างาน (Cognitive Apprenticeship or Job Shadowing)  
5) ทวิภาคีระหว่างมหาวิทยาลัยและอุตสาหกรรม (DVT : Dual 

Vocational Training)  
6) การฝึกงานส าหรับพนักงานฝึกหัดใหม่ (New Traineeship 

or Apprenticeship)  
7) การบรรจุให้ท างานหรือการฝึกเฉพาะต าแหน่ง (Placement 

or Practicum)  
8) ปฏิบัติการภาคสนาม (Fieldwork)  
9) การฝึกประสบการณ์หลังเรียนภาคทฤษฎี (Internship)  
รูปแบบสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน

ในลักษณะ 9 รูปแบบ ดังกล่าวฯ คณะกรรมการขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ 
CRRU–CWIE ได้เห็นสมควรให้น าไปใช้ในการจัดท าแผนปรับปรุง
หลักสูตรของแต่ละคณะเพื่อให้เกิดการบูรณาการการเรียนรู้กับการ
ท างานไปในทิศทางเดียวกัน โดยแต่ละหน่วยงานสามารถเลือกรูปแบบ
น าไปใช้ให้ตรงกับบริบทอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับแต่ละหลักสูตรได้ 
จนกระทั่งสามารถเข้าใจและด าเนินการออกแบบการจัดการเรียนการ
สอนให้สอดคล้องกับบริบทของวิชาชีพ (เอกสาร 5.1–5) 

1.2 ด าเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจในระดับคณะ/
วิทยาลัย/ส านักวิชา 

การสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อลงสู่การจัดการเรียนการ
สอนในระดับหลักสูตร/สาขาวิชา ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย/ส านักวิชา 
โดยเน้นการบูรณาการการเรียนการสอนบูรณาการกับการท างาน 
พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจให้กับผู้บริหาร บุคลากรสายผู้สอน บุคลากร
ผู้ปฏิบัติ และนักศึกษา ได้มีกรอบการด าเนินงานดังนี ้

1) ด้านการออกแบบและพัฒนาหลักสูตร เน้นให้ผู้เรียน
มีทักษะการท างานในอาชีพน้ันๆ ได้จริง โดยการออกแบบการจัดการ
เรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา ต้องด าเนินการภายใต้
ความร่วมมือกับสถานประกอบการและสมาคมวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง ที่

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.1–4  ภาพกิจกรรมการอบรม/สัมมนา 

CWIE ปี พ.ศ. 2563 
5.1–6 การด าเนินงาน CRRU-CWIE ปี 2563 
 
 
 
 
 
 



 

ม ี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

ร่วมจัดท าหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
และสถานประกอบการสามารถเข้าร่วมจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชาที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดทักษะและสมรรถนะ  

2) ด้านการก าหนดและพัฒนาวิธีการจัดการเรียนการ
สอน  เน้นให้ผู้ เ รี ยนได้สัมผัสประสบการณ์จริ ง  สถานที่ จริ ง 
สถานการณ์จริง วัสดุอุปกรณ์จริง ผู้สอนที่รู้จริงและงานที่ท าอยู่จริง 
ในระยะเวลาที่เหมาะสม และนักศึกษาได้รับสวัสดิการขณะที่เข้าฝึก
ปฏิบัติ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ร่วมไปถึงโอกาสการได้งานท าก่อน
ส าเร็จการศึกษา (จองตัวเข้าเป็นพนักงาน) 

3) ด้านการพัฒนาผู้เรียน เน้นการก าหนดแผนการ
พัฒนาผู้เรียนของแต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา ให้มีกระบวนการจัดการ
เรียนการสอนบูรณาการกับการท างาน ส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้ 
ประสบการณ์ วิชาชีพ วิชาชีวิต วิชาการปฏิบัติงานจริงในสถาน
ประกอบการ ทักษะทางวิชาชีพ (Hard Skill) เพิ่มศักยภาพ สมรรถนะ  
ที่พร้อมสู่โลกแห่งการท างานจริง มีทักษะในการอยู่ร่วมกับผู้อื่น (Soft 
Skill) ค้นพบตัวเองจากการปฏิบัติงานและมีช่องทางสู่ Entrepreneurs 

4) ด้านผู้สอน เน้นสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับ
ประธานหลักสูตร/สาขาวิชา เพื่อให้ด าเนินการการจัดการเรียนการ
สอนบูรณาการกับการท างาน ไปในกรอบทิศทางเดียวกัน มีคุณสมบตัิ
ที่สอดคล้องกับวิชาชีพ เช่น ความรู้ ประสบการณ์ สามารถจัดการ
เรียนการสอนในลักษณะการบูรณาการกับการท างานเป็นทีม หรือ 
Team Teaching เข้าใจในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนเกิด
ทักษะและสมรรถนะให้ตรงกับงาน 

ทั้งนี้การด าเนินการขับเคลื่อนดังกล่าวได้ประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานจัดการศึกษาภายในและหน่วยงานภายนอก ใน
การร่วมกันพัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ 
CWIE เพื่อเพิ่มศักยภาพฝึกปฏิบัติวิชาชีพ และเพิ่มสมรรถนะการ
ท างานสู่อนาคต ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการ 
รายละเอียดดังภาพประกอบ (เอกสาร 5.1–4 และเอกสาร 5.1–6) 
 
 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

 
 

ภาพที่ 2 แสดงกระบวนการเช่ือมโยงด าเนินงานการจัดสหกิจศึกษา 
และการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานของ มหาวิทยาลัย 

ราชภัฏเชียงราย 
 

√ 2.  มีการก ากับ ติดตามให้ทุกคณะด าเนินการตามแผนที่ก าหนด 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตระหนักถึงความส าคัญของ
ระบบประกันคุณภาพ โดยได้มีการด าเนินงานตามระบบและกลไก 
การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาของกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ซึ่งมีหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและ
สนองต่อพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที1่0)  

มีการด าเนินการโดยจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
เป็นหน่วยงานกลางในการขับเคลื่อน และได้ก าหนดเป็นแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดการปรับเปลี่ยนการจัดการ
เรียนการสอนบูรณาการกับการท างานไปในทิศทางเดียวกันของ
หน่วยงานจัดการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ร่วมกันพัฒนา
มาตรฐานการศึกษาและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายใน
ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบันขึ้น โดยให้เริ่มใช้ระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นมา 

สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิต ได้ด าเนินการตามระบบและ
กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษาของกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และได้ด าเนินการตามระบบการประกันคุณภาพ

 
 

5 .1–7  เ อกสารรายงานกา รปร ะ ชุ ม
คณะกรรมการในการติดตามการ
จัดการเรียนการสอนบูรณาการกับ
การท างาน /ภาพการประชุม 

5.1–8 เอกสารการส ารวจข้อมูลการจัดการ
เรียนการสอน CWIE 

5.1–9 รายละเอียดข้อมูลการส ารวจรูปแบบ 
CWIE ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย/ส านัก
วิชา 

5.1–10 สรุปโครงการพัฒนาสมรรถนะ
บั ณ ฑิ ต โ ด ย  CWIE /ภาพการจั ด
กิจกรรม 

 



 

ม ี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

การศึกษาของมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานตามภารกจิ
และแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  

ทั้งนี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน  
ปีการศึกษา 2562 องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ ตัวบ่งช้ีที่ 5.1  
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย มีผลการประเมนิอยู่ในระดบัดี (ระดับ 4) โดยมีกระบวนการ
ดังนี ้

1. กระบวนการก ากับติดตามก่อนการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

มีการประชุมช้ีแจงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม 
ขั้นตอน วิธีการและรูปแบบการด าเนินการแก่หน่วยงาน คณะ/
วิทยาลัย/ส านักวิชา ดังนี ้

1.1 ก าหนดขอบเขตโครงการ/กิ จกรรมและ
กระบวนการด าเนินงาน รายละเอียด ขั้นตอน วิธีการและรูปแบบการ
ด าเนินการตามวัตถุประสงค์ ให้กับคณะ/วิทยาลัย/ส านักวิชาวิชา 

1.2 แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม
เพื่อพิจารณาให้ตรงกับวัตถุประสงค์การพัฒนาผู้เรียนภายใต้การจัด
กิจกรรมบูรณาการกับการท างานและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้   

1.3 หน่วยงาน คณะ/วิทยาลัย/ส านักวิชา น า
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม ไป
ปรับปรุง/แก้ไข/เพิ่มเติม ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของแผนที่ก าหนด  

1.4 จัดส่งแผนโครงการ/กิจกรรมที่ถูกต้อง รอการ
อนุมัติเพื่อน าไปด าเนินกิจกรรม 

2. กระบวนการระหว่างด าเนินโครงการ/กิจกรรม 
2.1 ติดตามการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของคณะ/

วิทยาลัย/ส านักวิชาตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ตามแผนการด าเนินงาน  
2.2 ติดตามความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยการ

น าเสนอผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม โดยฝ่ายงานรับผิดชอบใน
ส านักนวัตกรรมและการศึกษาต่อเนื่องได้ด าเนินการติดตามใน
รูปแบบจัดกิจกรรมประกวดผลงาน ตัดสินผลการด าเนินการที่
สอดคล้องและเป็นรูปธรรมในการด าเนินโครงการโดยคณะกรรมการ
ตัดสินผู้ทรงคุณวุฒิ และมอบรางวัลสร้างขวัญก าลังใจ และเสริมสร้าง
พลังให้ทุกคณะสามารถขับเคลื่อนงาน CWIE ในระดับคณะต่อไป 

3. กระบวนการสิ้นสุดการด าเนินโครงการ/กิจกรรม 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

3.1 มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
CRRU–CWIE เพื่อทบทวนการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ โดยการ
น าข้อเสนอแนะ/แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมที่ลงสู่นักศึกษาให้มี
จุดเน้นตรงตามอัตลักษณ์และคุณสมบัติของผู้เรียน รวมถึงการจัดท า
คู่มือ เว็บไซต์ วีดีทัศน์ ให้มีการเคลื่อนไหวในการจัดกิจกรรมของแต่ละ
คณะ และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้รูปแบบ CWIE  

3.2 มี ก า รประ ชุ มคณะกร รมกา รขั บ เ คลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ CRRU– CWIE เพื่อทบทวนแผนยุทศาสตร์ CRRU–CWIE 
(ประจ าปี)  

3.3 มีการประชุมวางแผนเพื่ อจัดท าร่ า งแนว
ปฏิบัติการด าเนินงานพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตเพื่อตอบสนองการ
พัฒนาประเทศ 4.0 งบประมาณ พ.ศ. 2563  

3.4 มีการส ารวจข้อมูลรายละเอียดในรูปแบบกรอก
ข้อมูลการด าเนินงานในระบบฐานข้อมูล CWIE ของหน่วยงาน คณะ/
วิทยาลัย/ส านักวิชา ในด้านการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับ
การท างาน เช่น รูปแบบ CWIE ที่ใช้การจัดการเรียนการสอนของแต่
ละหลักสูตร/สาขาวิชา/โปรแกรมจ านวนผู้เรียนในการเข้าร่วมการ
จัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการท างาน จ านวนเครือข่ายที่ท า
ความร่วมมือจ านวนอาจารย์ที่เข้าร่วมการจัดการเรียนการสอนบูรณา
การกับการท างาน 

3.5 มีการก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานพัฒนา
สมรรถนะบัณฑิตเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ 4.0 โดยการให้
คณะ/ส านักวิชา น าเสนอประกวดผลการด าเนินงานภายใต้กิจกรรม 
“The Best Practice CRRU-CWIE” โดยมีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
การจัดการศึกษาบูรณาการกับการท างานทั้งภายในและภายนอก ดังนี ้

3.5.1 รองศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ ด้วงนคร 
ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการท างาน 
และเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อน CRRU–CWIE ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 

3.5.2 รองศาสตราจารย์ ดร.จิรภา ศักดิ์กิตติ
มาลัย ผู้เช่ียวชาญด้านการจัด การเรียนการสอนบูรณาการกับการ
ท างาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

3.5.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุทัศน์ คล้าย
สุวรรณ์ ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการ
ท างาน และเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อน CRRU–CWIE ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 



 

ม ี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

3.5.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวลนภา จุล
สุทธิ ผู้เช่ียวชาญด้านการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการ
ท างาน และเป็นคณะกรรมการขับเคลื่อน CRRU–CWIE ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

3.5.5 ด ร . นั ช ช า  เ ที ย ม พิ ทั ก ษ์   ผู้ ช่ ว ย
อธิการบดี สถาบันปัญญาภิวัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการเรียนการ
สอนบูรณา-การกับการท างาน และเป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน CRRU–CWIE ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                การจัดกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามการ
จัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานระดับ
คณะ/วิทยาลัย/ส านักวิชา ประจ าปีงบประมาณ 2563 พร้อมท้ังเชิดชู
เกียรติหน่วยงานจัดการศึกษา ในการร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
CRRU-CWIE อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ กระบวนการ 
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการท างานระหว่าง
หน่วยงานจัดการศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นการและเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน และสามารถน าไปปรับกระบวนการของแต่ละคณะให้
เกิดประสิทธิภาพการด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ 
CWIE ในคณะ/ส านักวิชา/วิทยาลัย (เอกสาร 5.1–7 ถึง 5.1-10) 

 
√ 3.  มีการก ากับ ติดตามให้ทุกคณะประเมินความส าเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผนที่ก าหนด 
 

 
 
 
 
 
 

 

การขับเคลื่อนสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน (CRRU–CWIE) มีการก ากับและติดตามให้ทุกหน่วยงานจัด
การศึกษาภายใน ประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ได้มีการก ากับ
ติดตามตั้งแต่ ก่อนการด าเนินโครงการ ระหว่างการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม และสิ้นสุดการด าเนินโครงการ ซึ่งมีกระบวนการดังนี ้

3.1 กระบวนการก ากับติดตามก่อนการด าเนินโครงการ/
กิจกรรม 

 
 
 
 
5.1–11 เอกสารการประชุมทบทวนกิจกรรม 
5.1–12  ค าสั่ งแ ต่ ง ตั้ ง คณะกร รมกา ร

กลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม CWIE 
5 .1– 13 แผนยุ ทธศาสตร์ ก ารพั ฒนา

มหาวิทยาลัย 
5.1–14 ข้อมูลเครือข่ายการท าความร่วมมือ

ของแต่ละหน่วยงานจัดการศึกษา 
ภายใน และภาพการท าความร่วมมือ
ต่างๆ 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

ประชุมช้ีแจงรายละเอียดโครงการ/กิจกรรม ขั้นตอน วิธีการ
และรูปแบบการด าเนินการแก่หน่วยงานจัดการศึกษา ภายใน 
(เอกสาร 5.1–11) 

- ก าหนดขอบเขตโครงการ/กิจกรรมและกระบวนการ
ด าเนินงาน รายละเอียด ขั้นตอน วิธีการและรูปแบบการด าเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ ให้กับหน่วยงานจัดการศึกษา ภายใน 

- แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ/กิจกรรมเพื่อ
พิจารณาให้ตรงกับวัตถุประสงค์การพัฒนาผู้เรียนภายใต้การจัด
กิจกรรมบูรณาการกับการท างานและสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ที่
มหาวิทยาลัยก าหนดไว้  (เอกสาร 5.1–12) 

- หน่วยงานจัดการศึกษาภายใน น าข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการ/กิจกรรม ไปปรับปรุง/แก้ไข/
เพิ่มเติม ให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของแผนที่ก าหนด  (แผนการ
ด าเนินงานของคณะ) 

- จัดส่งแผนโครงการ/กิจกรรมที่ถูกต้อง รอการอนุมัติ
เพื่อน าไปด าเนินกิจกรรม 

3.2 กระบวนการระหว่างด าเนินโครงการ 

- ติดตามการด าเนินโครงการ/กิจกรรมของหน่วยงาน
จัดการศึกษา ภายในตามวันเวลาที่ก าหนดไว้ตามแผนการด าเนินงาน 
(แบบติดตามผลการด าเนินงาน) 

- ติดตามความส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้โดยการ
น าเสนอผลการด าเนินโครงการ/กิจกรรม โดยฝ่ายงานรับผิดชอบใน
สถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ด าเนินการติดตามในรูปแบบจัด
กิจกรรมประกวดผลงาน ตัดสินผลการด าเนินการที่สอดคล้องและ
เป็นรูปธรรมในการด าเนินโครงการโดยคณะกรรมการตัดสิน
ผู้ทรงคุณวุฒิ และมอบรางวัลสร้างขวัญก าลังใจ และเสริมสร้างพลัง
ให้ทุกคณะสามารถขับเคลื่อนงาน CWIE ในระดับหน่วยงานจัด
การศึกษา ต่อไป  

3.3 กระบวนการสิ้นสุดการด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผน  

- ทบทวน สรุปการด า เนินงานของรูปแบบการ
ด าเนินงานของหน่วยงานจัดการศึกษาภายใน โดยมีการประชุม
ทบทวนโครงการ/กิจกรรม ตามวัตถุประสงค์การพัฒนาบัณฑิตตาม
ยุทธศาสตร์ การยกระดับด้านการศึกษา โดยทบทวนตามหัวข้อการ
พัฒนาหลัก ดังนี ้(รายงานการประชุม) 



 

ม ี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

1) การพัฒนาคุณภาพบัณฑิต โดยผลการสรุปการ
ด าเนินการของแต่ละหน่วยงานจัดการศึกษาภายใน ได้มีการจัด
กิจกรรมให้กับนักศึกษาตามทักษะ สมรรถนะ ตรงตามคุณลักษณะ
ของผู้เรียนในหลักสูตรนั้นๆ และพัฒนาบัณฑิตให้มีสมรรถนะวิชาชีพ
ตรงตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 

2) การพัฒนาและปรั บปรุ งหลั กสู ต ร  แต่ ล ะ
หน่วยงานจัดการศึกษา ภายใน ได้มีการจัดท าแผนการเรียนการสอน
บูรณาการกับการท างานโดยมีการจัดท าคู่มือการจัดการเรียนการ
สอนบูรณาการกับการท างานภายใต้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งของ 
CWIE 9 รูปแบบ 

3) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ หน่วยงานจัดการ
ศึกษาภายในได้รายงานการท าความร่วมมือกับสถานประกอบการ /
หน่วยงาน/โรงเรียนส าหรับฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู โดยฝ่ายงาน
รับผิดชอบในสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตได้จัดท าระบบกรอกข้อมูล
รายงานการด าเนินงาน  

- วางแผน หน่วยงานจัดการศึกษาภายใน วางแผนงาน
แนวทางการด าเนินโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้องกับรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนกับการบูรณาการกับการท างานตามรูปแบบ 
CWIE ครั้งต่อไป (เอกสาร 5.1–11 ถึง 5.1-14) 

 

 4.  มีการน าผลไปปรับปรุงระบบและกลไกตามข้อ 1 
 

4.1 มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
CRRU–CWIE เพื่อทบทวนการด าเนินงาน/กิจกรรม/โครงการ โดย
การน าข้อเสนอแนะ/แนวทางปฏิบัติการจัดกิจกรรมที่ลงสูน่ักศึกษาให้
มีจุดเน้นตรงตามอัตลักษณ์และคุณสมบัติของผู้เรียน รวมถึงการ
จัดท าคู่มือ เว็บไซต์ วีดีทัศน์ ให้มีการเคลื่อนไหวในการจัดกิจกรรม
ของแต่ละหน่วยงานจัดการศึกษา ภายใน และการสร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้รูปแบบ CWIE (เอกสาร 5.1–15) 

4.2 มีการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ 
CRRU–CWIE เพื่อทบทวนแผนยุทศาสตร์ CRRU–CWIE (ประจ าปี) 
(เอกสาร 5.1–15) 

4.3 มีการประชุมวางแผนเพื่อจัดท าร่างแนวปฏิบัติการ
ด าเนินงานพัฒนาสมรรถนะบัณฑิตโดยสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการท างาน งบประมาณ พ.ศ. 2563 (เอกสาร 5.1–15) 

4.4 มีการก ากับ ติดตาม ผลการด าเนินงานพัฒนาสมรรถนะ
บัณฑิตโดย   สหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 

 
 

5.1–15 เอกสารรายงานการติดตามการจัดการ
เรียนการสอนบูรณาการกับการท างาน  

5.1–16 เอกสารการประชุมทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ CWIE 

5.1–17 เอกสารแนวปฏิบัติการด าเนินงาน
โครงการ CWIE ปี 2563 

5.1–18 เอกสารการรายงานผลของหน่วยงาน
จัดการศึกษาภายใน 

5.1–19 เอกสารสรุปข้อมูลของหน่วยงานจัด
การศึกษา ในระบบกรอกข้อมูล 
CRRU-CWIE 

 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

โดยการให้หน่วยงานจัดการศึกษา ภายใน จัดท ารายงานผลเป็น
รูปเล่ม (เอกสาร 5.1–16) 

4.5 มีการส ารวจข้อมูลรายละเอียดในรูปแบบกรอกข้อมูล
การด าเนินงานในระบบฐานข้อมูล CWIE ของหน่วยงานจัดการศึกษา 
ภายใน ในด้านการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการท างาน เช่น 
รูปแบบ CWIE ที่ใช้การจัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร/
สาขาวิชา จ านวนผู้เรียนในการเข้าร่วมการจัดการเรียนการสอน
บูรณาการกับการท างาน จ านวนเครือข่ายที่ท าความร่วมมือ จ านวน
อาจารย์ที่เข้าร่วมการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการท างาน 
(เอกสาร 5.1–17) 

 

 5.  มีแนวปฏิบัติท่ีดีเกี่ยวกับระบบและกลไกตามข้อ 1 
 

5.1 มีกิจกรรม Show and Share การจัดสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านัก
วิชา ประจ าปี งบประมาณ 2563  เพื่ อ เผยแพร่องค์ความรู้  
กระบวนการ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับ 
การท างานระหว่างหน่วยงานจัดการศึกษาภายใน และสามารถน าไป
ปรับกระบวนการของแต่ละหน่วยงานฯ ให้เกิดประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ CWIE (เอกสาร 5.1–4) 

5.2 มี ก า ร ก า ห น ด วิ สั ย ทั ศ น์ แ ล ะ พั น ธ กิ จ ใ น ร ะ ดั บ
มหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับนโยบายการ
ยกระดับการศึกษา ในเรื่องสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการท างาน (Cooperative and Work Integrated Education : 
CWIE) (เอกสาร 5.1–13) 

5.3 มีระบบและกลไกในการด าเนินงานสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างานทุกด้าน โดยมีคณะกรรมการ
ขับเคลื่อน CRRU–CWIE ขับเคลื่อน ผลักดันการด าเนินงานให้เป็นไป
ตามระบบที่ก าหนด ภายใต้การก ากับ ติดตามของสถาบันการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยมอบหมายให้รับผิดชอบ
งาน CWIE (เอกสาร 5.1–16) 

5.4 การมีส่วนร่วมจากผู้บริหาร คณาจารย์ อาจารย์ประจ า
หลักสูตร/สาขาวิชา/โปรแกรมวิชา ในการก าหนดแผนการพัฒนา
หลักสูตรในรูปแบบการจัดการเรียนการสอนบูรณาการกับการท างาน 
เพื่อให้มีทิศทางการด าเนินงานของหน่วยงานจัดการศึกษา ภายใน 

 
 

5.1- 4 ภาพกิจกรรมการอบรม/สัมมนา 
CWIE ปี พ.ศ. 2563 

5 .1–13  แผนยุ ทธศาสตร์ ก ารพัฒนา
มหาวิทยาลัย 

5.1–16 เอกสารการประชุมทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ CWIE 

5 .1–18 เอกสารการรายงานผลของ
หน่วยงานจัดการศึกษาภายใน 

5.1–20 ภาพการร่วมกิจกรรมปรับหลักสูตร
ให้เป็น CWIE ของประธานสาขาวิชา 

5.1–21 เอกสาร Website CRRU-CWIE 
5.1–22 การพัฒนาหลักสูตร/ปรับปรุ ง

หลักสูตรรูปแบบ CWIE ที่ ได้ เ ชิญ
สถานประกอบการ/องค์กรผู้ ใ ช้
บัณฑิตเข้ามาร่วมพัฒนา/ปรับปรุง
หลักสูตร 

5.1–23 ภาพกิจกรรมหน่วยงานภายนอกที่
เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนองค์
ค ว า ม รู้ เ รื่ อ ง  CWIE ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

5.1–24 เอกสารผลงานและความภาคภูมิใจ
ร า งวั ล  CWIE ระดั บภาค เหนื อ
ตอนบน และระดับชาติ 



 

ม ี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

และหลักสูตรมีความสอดคล้องและสนองตอบวิสัยทัศน์และพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย (เอกสาร 5.1–18) 

5.5 หน่วยงานจัดการศึกษาภายใน มีการพัฒนาหลักสูตรและ/
หรือปรับปรุงหลักสูตร โดยเชิญสถานประกอบการ/องค์กรผู้ใช้บัณฑิต
เข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร รวมถึงการ
เตรียมความพร้อมการส่งนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติ (เอกสาร 5.1–20) 

5.6 มี Website และฐานข้อมูล CRRU-CWIE  เพื่อสื่อสาร
ประชาสัมพันธ์การท างานขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนกับ
การบูรณาการกับการท างานภาพรวมของมหาวิทยาลัย และมีข้อมูล
เอกสารความรู้ ให้กับอาจารย์ หน่วยงานจัดการศึกษา ภายใน 
(เอกสาร 5.1–21) 

5.7 มีการจัดการศึกษาในรูปแบบ CWIE ให้บรรลุผล และมี
ความรับผิดชอบต่อสังคม สนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับ
ชุมชน ท้องถิ่น (เอกสาร 5.1–22) 

5.8 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้CWIE ภายในมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย หัวข้อ “แนวทางการปรับ/พัฒนาหลักสูตรเดิมสู่
หลักสูตร CWIE และกระบวนการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ 
CWIE” (เอกสาร 5.1–22) 

5.9 มีหน่วยงานภายนอก (คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนครศรีอยุธยา) เข้าศึกษาดูงานการจัดสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน เพื่อเป็นแนวทางในการน าไป
ปฏิบัติ (เอกสาร 5.1–23) 

5.10  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้รับรางวัลผลงานสห
กิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน ดีเด่น ระดับ
ภาคเหนือตอนบน และในระดับชาติ จากกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 

ตามที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (อว.)  ร ่ว ม ก ับ ส ม า ค ม ส ห ก ิจ ศ ึก ษ า ไ ท ย แ ล ะ
เครือข่า ยพัฒนาสหกิจศึกษา  9  เ ครือข่า ย  ก าหนดให้มีการ
คัดเลือกและตัดสินรางวัลสหกิจศึกษาไทย เป็นประจ าทุกปี เพื่อเป็น
การยกย่องและให้ เกียรติแก่ผู้ ปฏิบัติ งานสหกิจศึกษาดี เด่น  
ทั้งนักศึกษา คณาจารย์ สถาบันการศึกษาและสถานประกอบการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ส่งผลงานร่วมการประกวด
รางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน 
ดีเด่น และได้รับรางวัล ดังน้ี 

 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

รางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน ดีเด่น ระดับชาติ รวม 2 รางวัล 

- รางวัลสถานศึกษาด าเนินการสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน นานาชาติ
ดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2564 

- รางวัลสถานศึกษาด าเนินการสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน ดาวรุ่ ง 
ประจ าปี พ.ศ. 2563 

รางวัลผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน ดีเด่น ระดับเครือข่ายภาคเหนือตอนบน รวม 6 รางวัล 

- รางวัลสถานศึกษาด าเนินการสหกิจศึกษาและ
การศึกษาเชิงบูรณาการกับการท างาน นานาชาติ
ดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2564 

- รางวัลคณาจารย์นิเทศสหกิจศึกษาดีเด่น ประจ าปี 
พ.ศ. 2564 

- รางวัลผู้ปฏิบัติการสหกิจศึกษาดีเด่นในสถานศึกษา 
ประจ าปี พ.ศ. 2564 

- รางวัลนักศึกษาสหกิจศึกษาที่มีโครงงาน/ผลการ
ปฏิบัติงานด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และ 
การจัดการดีเด่น ประจ าปี พ.ศ. 2564 

- รางวัลสถานประกอบการขนาดใหญ่ ด าเนินการ 
สหกิจศึกษาดีเด่นประจ าปี พ.ศ. 2564 

- รางวัลสถานศึกษาด าเนินการสหกิจศึกษาและ
ก า ร ศึ ก ษ า เ ชิ ง บู ร ณ า ก า ร กั บ ก า ร ท า ง า น  
ดาวรุ่ง ประจ าปี พ.ศ. 2563 (เอกสาร 5.1–24) 

 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์ การบรรลุเป้าหมาย 
5 ข้อ 5 ข้อ 5 บรรลเุป้าหมาย 

 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 การบริหารของสถาบันเพ่ือการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน และ
เอกลักษณ์ของสถาบัน 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้ ผู้จัดเก็บข้อมลู 
นางสาวพรรณี ศรสีงคราม         ผู้อ านวยการกองกลาง  
(ข้อ 4) 

นางอารีย์  อินนันชัย 

นางนิตยา ยืนยง                    ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน  
(ข้อ 1,2,3,5,7) 

1. นางเกสกานดา เชื้อสะอาด 
2. นางสาวสุรีพร ค าสม 
3. นายวระวิทย์ ศิรินาม 
4. นายสมฤทธ์ิ  ถมหนวด 
5. นางสาวญานิชา  จรงุจิตต ์
6. นางสาวชาริสา  เบก่ากู ่

นางสาวปราณี  ทาสีลา         ผู้อ านวยการกองบริหารงานบุคคล 
(ข้อ 6 และ ข้อ 4) 

1. นางสาวพัชรินทร์  แซ่แต้ 

 
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 

 
ผลการด าเนินงาน    
 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

√ 1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT กับวิสัยทัศน์ของ
สถาบัน และพัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีตามกรอบเวลา  เพ่ือให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้ด าเนินการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ  5 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อใช้เป็นกรอบทิศทางในการท างานให้กับ
มหาวิทยาลัย ในช่วงระยะ 5 ปี รวมทั้งใช้เป็นเครื่องมือในการเช่ือมโยง
การท างานตามภารกิจของมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับแผนระดับต่างๆ 
ของประเทศ และเช่ือมโยงการท างานของหน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้ทรัพยากร ที่มีอยู่ให้
เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด โดยแผนยุทธศาสตร์ที่ ได้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

ด าเนินการจัดท าเป็นแผนที่พัฒนาจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ
องค์กร (SWOT Analysis)  และวิสัยทัศน์ขององค์กร รวมทั้งวิสัยทัศน์
ของอธิการบดีที่ได้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยในการเข้ารับการสรรหา
อธิการบดี คือ “เป็นศูนย์กลางการศึกษาเพ่ือการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพท้องถิ่นสากล” ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัย
ประกอบไปด้วย ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ อัตลักษณ์บัณฑิต เอกลักษณ์
องค์กร ค่านิยมร่วม วัฒนธรรมองค์กร เป้าหมายและตัวช้ีวัดความส าเร็จ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ มาตรการด าเนินงาน ที่ครอบคลุมทุก
ภารกิจตามมาตรา 7 และ 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
พ.ศ. 2547 และแผนการด าเนินงาน (Action Plan) ที่ใช้แปลงไปสู่การ
ปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีตลอดช่วงระยะเวลา 5 ปี โดยสภา
มหาวิทยาลัยได้ให้การอนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2560 – 2564) ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 19 พฤษภาคม 
2560 ประกอบด้วย 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ 30 กลยุทธ์ 54 ตัวชี้วัด 
(เอกสาร 5.2-1.10 – 5.2.1-11)    

ต่อมาในปี  พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ได้ด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจ าปีเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะการมีพระราโชบายด้าน
การศึกษาของในหลวงรัชกาลที่ 10 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 แผนปฏิรูประเทศ และแผนแม่บทอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับเปลี่ยน 
และเพิ่มเติมกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการต่าง  ๆ ให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยสภามหาวิทยาลัยได้ให้การอนุมัติแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2560 – 2564) ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 25561 ในคราวประชุม
ครั้งที่ 10/2561 วันที่ 21 กันยายน 2561 ประกอบด้วย 7 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 38 กลยุทธ์ 135 มาตรการ 59 ตัวชี้วัด (เอกสาร 5.2.1-
12 – 5.2.1-13)  

โ ด ยกระบวนการจั ดท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และ
ฉบับทบทวน พ.ศ. 2561 มีดังนี้ 

1 .  มหาวิทยาลั ยแต่ งตั้ งคณะกรรมการจั ดท า  ( ร่ า ง )  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ตามค าสั่งแต่งตั้งที่  752/2560 ลงวันที่  6 
กุมภาพันธ์ 2560 (เอกสาร 5.2-1-1) 

5.2-1-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะท างานจัดท า 
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)   
ตามค าสั่งแต่งตั้งที่ 752/2560 ลง
วันท่ี 6 กุมภาพันธ์ 2560 

5.2-1-2 เอกสารวิเคราะห์สภาพแวดล้อม
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
(SWOT Analysis) มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2560 – 2564)  

5.2-1-3 เอกสารประกอบการประชุม และ
รายงานการประชุมคณะกรรมการ
จัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒน า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ชภั ฏ
เชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 
2564) เพื่อวิเคราะห์และจัดท า 
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ 

5.2-1-4 รายงานการประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย (CEO)  วันที่  21 
มีนาคม 2560 

5.2-1-5 เอกสารประกอบการประชุม และ
รายงานการประ ชุมผู้ บ ริ ห าร
หน่วยงาน วันท่ี 28  มีนาคม 2560 

5.2-1-6 รายงานการประชุมคณะท างาน
จัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒน า ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ชภั ฏ
เชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 
2564)   ฉบับปรับปรุงแก้ไข ตาม
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (CEO) และ
ผู้ บ ริ ห า ร ห น่ ว ย ง า น  วั น ที่  9 
เมษายน 2560 

5.2-1-7 สรุปผลการประชุมคณะกรรมการ 
3  ส ภ า  ป ร ะ ก อ บ ด้ ว ย  ส ภ า
มหาวิทยาลัย สภาวิชาการและ



 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

2. จัดประชุมเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย (SWOT Analysis) จากการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อน าไปก าหนดเป็นกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ 
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560 - 2564) (เอกสาร 5.2-1-2) 

3. ประชุมคณะกรรมการจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาฯ เพื่อวิเคราะห์และจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์ การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี  (พ.ศ. 2560 - 2564) ตาม
รูปแบบ แนวทาง ข้ันตอน และระยะเวลาที่ก าหนด (เอกสาร 5.2-1-3) 

4.  น าเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ต่อที่ประชุมผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย (CEO) เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ (เอกสาร 5.2-1-4) 

5.  น าเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ต่อที่ประชุมผู้บริหาร
หน่วยงาน เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
แก้ไข (ร่าง) แผนยยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ (เอกสาร 5.2-1-5) 

6.  ประชุมคณะกรรมการจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาฯ เพื่อปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บรหิาร
มหาวิทยาลัย (CEO) และผู้บริหารหน่วยงาน (เอกสาร 5.2-1-6)  

7. จัดประชุมระดมสมองผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกมหาวิทยาลัย
จากคณะกรรมการ 3 สภา ประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ 
และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย รวมทั้งผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อ (ร่าง)  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี         
(พ.ศ. 2560 – 2564) (เอกสาร 5.21-1-7) 

8. น าเสนอ (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลยัราช
ภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ต่อประชาคมมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเชียงราย เพื่อพิจารณาให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ (เอกสาร 5.2-1-8) 

9. ประชุมคณะกรรมการจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาฯ เพื่อปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์  การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ตาม
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ 3 สภา และประชาคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (เอกสาร 5.2-1-9)  

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย รวมทั้ งผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย วันที่ 1 พฤษภาคม
2560 

5.2-1-8 เอกสารประกอบการประชุม และ
สรุปผลการประชุมประชาคม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
วันท่ี 5 พฤษภาคม 2560 

5.2-1-9 การประชุมคณะท างานจัดท า 
(ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
เพื่อปรับปรุงแก้ไขตามข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะของทุกภาคส่วน 
วันท่ี 10 พฤษภาคม 2560 

5.2-1-10 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 

5 . 2 - 1 - 1 1  ส รุ ป ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ค รั้ ง ที่  5 / 2 5 6 0  วั น ที่  1 9 
พฤษภาคม 2560 

5.2-1-12 สรุปผลการประชุมเชิงปฏิบัติการ
ผู้ บ ริ ห ารมหาวิทยาลั ย  และ
บุคลากรของกองนโยบายและ
แผน เพื่อทบทวนภารกิจองค์กร 
และทบทวนแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้อง
กั บ ส ถ า น ก า ร ณ์ ที่ มี ก า ร
เปลี่ยนแปลง 

5.2-1-13 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) 
ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 
2561 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

10. น าเสนอขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลยั
ราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ต่อสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2560 วันที่ 19 พฤษภาคม 
2560 (เอกสาร 5.2-1.10 และ 5.2-1.11) 

11. เวียนแจ้งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงรายให้การอนุมัติไปยังผู้บริหารทุกระดับ หน่วยงานต่างๆ ภายใน
มหาวิทยาลัยทุกหน่วยงาน เพื่อถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ และให้
หน่วยงานจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาให้สอดคล้องเช่ือมโยงกับ
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย รวมทั้ง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์
เอกสารแผนยุทธศาสตร์ผ่านเว็ปไซด์ของมหาวิทยาลัย และเว็ปไซด์ของ
กองนโยบายและแผน และปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
ได้ด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ประจ าปีเพื่อให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลง มีกระบวนการดังนี้ 

12. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้บริหารมหาวิทยาลัย และ
บุคลากรของกองนโยบายและแผน เพื่อทบทวนภารกิจองค์กร และ
ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง (เอกสาร 5.2-1.12) 

13. กองนโยบายและแผน รวบรวมข้อมูลแผนยุทธศาสตร์แต่
ละประเด็นที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแต่ละท่านรับผิดชอบ และน ามา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ ประกอบการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์
การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2564) ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561 

14. ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา (ร่าง)  
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ  5 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561 ที่กอง
นโยบายและแผนได้วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลตามรูปแบบและแนวทาง
ที่ก าหนด เพื่อให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไข  

15. กองนโยบายและแผน ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561 ตาม
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 

16. จัดประชุมผู้บริหารหน่วยงานเพื่อช้ีแจงแนวทางการ
ด าเนินงานตาม (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 
2561 เพื่อให้ข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะ พร้อมทั้งให้หน่วยงานด าเนินการ

5 . 2 - 1 - 14  ส รุ ป ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ค รั้ ง ที่  10/ 2 5 6 1  วั น ที่  2 1 
กันยายน 2561 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

ทบทวนและปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาหน่วยงาน ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ให้สอดคล้องและเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยฉบับที่ได้มีการทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561 

17. กองนโยบายและแผน ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข (ร่าง) 
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561 ตาม
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารหน่วยงาน  

18. หน่วยงานด าเนินการทบทวนละปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาหน่วยงาน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ให้สอดคล้อง
และเช่ือมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2560 – 2564) ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561 

19. น าเสนอขออนุมัติแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ.2561 ทั้งระดับ
มหาวิทยาลัย และระดับหน่วยงานต่อสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2561 วันท่ี 21 กันยายน 2561 (เอกสาร 5.2-
1-13 และ 5.2-1-14) 

หลังจากที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
และฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว มหาวิทยาลัย
ได้น าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ มาด าเนินการจัดท า
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564) ฉบับ
ทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561 เพื่อใช้เป็นกลไกในการบริหารจัดการ
ด้านการเงินให้เหมาะสมและเพียงพอที่จะสนับสนุน การด าเนินงานตาม
พันธกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่
ก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ โดยแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ.2561 
จะประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการเงิน (จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค) 2) นโยบายทางการเงินของมหาวิทยาลัย   
3) แหล่งทรัพยากรทางการเงิน (แหล่งท่ีมาของงบประมาณ 4) แผนการ
ใช้จ่ายจากแหล่งเงินทุกประเภท 5) แนวทางการจัดสรรงบประมาณ
รายจ่ายเพื่อด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ 6) ประมาณ
การงบประมาณรายจ่ายส าหรับด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาฯ จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ และ 7) การก ากับติดตาม และ
รายงานผลการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงิน เพื่อน าผลไป
ปรับปรุงและพัฒนาแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปี (เอกสาร 5.2-1-
16) 
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โดยกระบวนการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงินมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และฉบับทบทวน 
พ.ศ. 2561 มีดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และจัดท าแผน
กลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย ตามค าสั่งแต่งตั้งที่ 4229/2560 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 
2560 เพื่อท าหน้าที่ประเมินทรัพยากรที่ต้องใช้ในการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2564) และก าหนดแหล่งที่มาของงบประมาณที่ต้องใช้ในการด าเนินงาน
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลยัฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 
2564)  (เอกสาร 5.2-1-15)  

2. คณะกรรมการวิเคราะห์และจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน
ได้มีการประชุม และร่วมกันวิเคราะห์และจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) ที่
ก าหนดให้เห็นถึงแหล่งที่มาของเงินทุนที่ต้องการใช้ว่าสามารถจัดหาได้
จากแหล่งทุนใดในการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยมีระยะเวลาของแผน
กลยุทธ์ทางการเงินเท่ากับระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 2564)  

3. น าแผนกลยุทธ์ทางการเงินไปใช้ในการวางแผนการจัดหา
งบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี และการบริหารจัดการ
ด้านการเงินของมหาวิทยาลัยเพื่อผลักดันกลยุทธ์ แผนงาน/โครงการ ให้
บรรลุตามวิสัยทัศน์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ (เอกสาร 5.2-1-17)    

หลังจากที่ได้ด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯ และแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 - 
2564) ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 2561 เรียบร้อยแล้ว ในการ
จัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี  มหาวิทยาลัยได้แปลงแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯไปสู่การปฏิบัติเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี
ตามกรอบระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมาย
ของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ดังนี้ 

1. มหาวิทยาลัยได้มีการแปลงแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ 
ไปสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้ทรัพยากรที่
มหาวิทยาลัยจัดหาได้ตามประมาณการรายได้ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 โดยการวิเคราะห์โครงการ/กิจกรรมตามแผนการด าเนินงาน 
(Action Plan) ประจ าปี พ.ศ. 2563 เพื่อก าหนดเป็นแนวทางการ
ด าเนินงาน และจุดเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ   

 
 
 
5.2-1-15  ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการ

วิเคราะห์และจัดท าแผนกลยุทธ์
ทางการเงิน ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 
2560 – 2564) ค าสั่งแต่งตั้งที่ 
4229/2560 ล ง วั น ที่  1 7 
กรกฎาคม 2560 

5 . 2 - 1 - 16  แผนกลยุ ทธ์ ทางการ เ งิ น 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) 
ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ. 
2561 

5.2-1-17 ประมาณการรายได้-รายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
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พ.ศ. 2564 และน ามาจัดท าเป็นคู่มือการจัดท าแผน ปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้หน่วยงาน ใช้เป็นแนวทางในการจัดท า
แผนปฏิบัติการประจ าปี (เอกสาร 5.2-1-18) 

2 . ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัย (CEO)  และผู้บริหาร
หน่วยงาน เพื่อช้ีแจงแนวทางการจัดท าแผนปฏิบัติการและงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 ตามแนวทางการด าเนินงาน และจุดเน้น
การพัฒนามหาวิทยาลัยที่ก าหนด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(เอกสาร 5.2-1-19) 

3. น าเสนอขออนุมัติแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 เสนอต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในการ
ประชุมครั้งที่ 12/2563 วันที่ 28 กันยายน 2563 (เอกสาร 5.2-1-20 
และ 5.1-1-21) 
 

5.2-1-18 คู่มือการจัดท าแผนปฏิบัติการ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

5.2-1-19 เอกสารประกอบการประชุม
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย (CEO) 
และผู้บริหารหน่วยงาน เพื่อ
ช้ี แ จ ง แ น ว ท า ง ก า ร จั ด ท า
แผนปฏิบัติการและงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564 
ตามแนวทางการด าเนินงาน และ
จุดเน้นการพัฒนามหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
วันท่ี 23-24 มิถุนายน 2563 

5.2-1-20 แผนปฏิบัติการและงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

5. 2 - 1-2 1  ส รุ ป ม ติ ที่ ป ร ะ ชุ ม ส ภ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ค รั้ ง ที่  1 2 / 2 5 6 3  วั น ที่  2 8 
กั น ย า ย น  2 5 6 3  ข อ อ นุ มั ติ
แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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√ 2. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร 
สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพ่ือพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการ
เรียนการสอน อย่างต่อเนื่อง เพ่ือวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต   และโอกาส
ในการแข่งขัน 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ได้มีการก ากับส่งเสริมสนับสนุน
ให้ทุกคณะด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วย
ต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา 
อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์
ความคุ้มค่าของ การบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการ
ผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน โดยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการใน 
2 ลักษณะ ดังนี ้

1. การจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต แผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการลดค่าใช้จ่าย และแผนเพิ่มผลสัมฤทธิ์ด้านการปรับปรุงกิจกรรม 
ตาม เกณฑ์การประ เมินผลการปฏิบั ติ ง านด้ านบัญ ชีภาครั ฐ ที่
กรมบัญชีกลางก าหนด  

2. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการ
วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิต 

โดยผลการวิเคราะห์ และแนวทางการก ากับติดตามส่งเสริม
สนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการ มีดังนี้ 

1. การจัดท าต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต แผนเพ่ิมประสิทธิภาพ
ด้านการลดค่าใช้จ่าย และแผนเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ด้านการปรับปรุง
กิจกรรม ตามเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐที่
กรมบัญชีกลางก าหนด ด าเนินการดังนี้  

1.1 มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์และจัดท า
ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต เพื่อท าหน้าที่วิเคราะห์และก าหนดกิจกรรมการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย วิเคราะห์และจัดท าต้นทุนผลผลิต และ
เปรียบเทียบต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตระหว่างปีงบประมาณเดิมกับ
ปีงบประมาณปัจจุบัน (เอกสาร 5.2-2-1) 

1.2 เสนอผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต การ
เปรียบเทียบต้นทุน และวิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงที่มีต้นทุน
เพิ่มขึ้น/ลดลงเกิน 20% ต่ออธิการบดีพิจารณา และจัดส่งหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัยที่เป็นศูนย์ต้นทุนพิจารณาความถูกต้องของข้อมูล 
(เอกสาร 5.2-2-2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2-2-1 ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการ

วิ เคราะห์และจัดท าต้นทุนต่อ
ห น่ ว ย ผ ล ผ ลิ ต  ป ร ะ จ า ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

 

5.2-2-2 บันทึกจัดส่งหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัยที่ เป็นศูนย์ต้นทุน
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 

5.2-2-3 การเผยแพร่รายงานผลการค านวณ
การเปรียบเทียบต้นทุน และสาเหตุ
การเปลี่ยนแปลงผ่าน Website 
ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ที่  
https://www.crru.ac.th/2021/ 

5.2-2-4 รายงานต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ผ่าน
ระบบการประเมินผลคุณภาพ การ
บัญชีภาครัฐ  

https://www.crru.ac.th/2021/
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1.3 เผยแพร่รายงานผลการค านวณการเปรียบเทียบต้นทุน 
และสาเหตุ การเปลี่ ยนแปลงผ่ าน Website ของมหาวิ ทยาลั ยที่  
https://www.crru.ac.th/2021/  (เอกสาร 5.2-2-3) 

1.4 จัดส่งผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิตที่ผ่านการ
พิจารณาจากอธิการบดี และหน่วยงานภายในที่เป็นศูนย์ต้นทุนให้กับ
ก ร ม บั ญ ชี ก ล า ง ผ่ า น ร ะ บ บ  Government Accounting Quality 
Assurance and Evaluation System : GAQA (เอกสาร 5.2-2-4) 

1.5 น าผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจ าปี
งบประมาณ 2563 มาจัดท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงาน 
ประจ าปีงบประมาณ 2564 และจัดส่งให้กับกรมบัญชีกลางผ่านระบบ 
Government Accounting Quality Assurance and Evaluation 
System : GAQA (เอกสาร 5.2-2-5) 

1.6 จัดส่งแบบรายงานการประเมนิผลการปฏบิัติงานด้านบญัชี
ภาครัฐ ด้านบริหาร เรื่องที่ 4 ความมีประสิทธิผล ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ถึงกรมบัญชีกลาง ผ่านระบบ Government Accounting 
Quality Assurance and Evaluation System : GAQA (เอกสาร 5.2-2-6) 

ผลการวิเคราะห์ต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต การเปรียบเทียบ
ต้นทุน และสาเหตุการเปลี่ยนแปลง มีดังนี้ (เอกสาร 5.2-2-4) 

1. รายงานเปรียบเทียบรายได้แยกประเภทตามแหล่งของเงิน 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
วิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของรายได้ตามแหล่งเงิน 

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 มี ร า ย ไ ด้ โ ด ย ร วม เ ท่ า กั บ 
892,092,479.50 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีรายได้โดยรวม
เท่ากับ 845,902,901.70 บาท เมื่อเปรียบเทียบแล้ว พบว่า ปีงบประมาณ 
2563 มีรายได้โดยรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 
5.46 โดยรายได้ที่เพิ่มขึ้นสว่นใหญ่เปน็รายได้จากเงินงบประมาณแผน่ดนิ
ที่ได้รับจัดสรรงบเงินอุดหนุนในการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบ
จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโควิด-19 (COVID-19) 
ระยะที่ 2 และรายได้จากการขายสินค้าและบริการของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
เป็นรายได้จาก การด าเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยที่ได้รับ
อนุญาตให้เก็บรายได้นั้นไว้เพื่อใช้จ่ายในการด าเนินงานของโครงการ
นั้นๆ  

2. รายงานเปรียบเทียบประเภทค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย 
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ
วิเคราะห์สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนตามประเภทค่าใช้จ่าย 

5 .2 -2 -5  แผนเพิ่ มประสิทธิภาพการ
ด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ผ่านระบบการประเมินผล
คุณภาพ การบัญชีภาครัฐ 

5.2-2-6 เอกสารการจัดส่งแบบรายงานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้าน
บัญชีภาครัฐด้านบัญชีบริหาร เรื่อง
ที่ 4 ความมีประสิทธิผล ประจ าปี
งบประมาณ พ .ศ .  2563  ถึ ง
กรมบัญชีกลาง ผ่ านระบบการ
ประ เมินผลคุณภาพการบัญชี
ภาครัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.crru.ac.th/2021/


 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีค่าใช้จ่ายโดยรวมเท่ากับ 
814,784,429.83 บาท ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีค่าใช้จ่ายโดยรวม
เท่ากับ 862,967,433.85 บาท เมื่อเปรียบเทียบแล้ว พบว่า ปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มีค่าใช้จ่ายโดยรวมเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 คิด
เป็นร้อยละ 5.91 โดยค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นเป็นการปรับหมวดหมู่การ
บันทึกบัญชีแบบใหม่ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดท ารายงานการเงิน
ประจ าปี และรูปแบบการน าเสนอรายงานการเงินของหน่วยงานภาครัฐ 
รวมทั้ง ส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเพื่อการสรรหาผู้บริหาร
ของมหาวิทยาลัยชุดใหม่แทนชุดเดิมที่หมดวาระลงในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของคณะกรรมการสรรหา และ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยงานภายนอก  

3. จัดท ารายงานเปรียบเทียบต้นทุนกิจกรรม ระหว่าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และวิเคราะห์
สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนกิจกรรม    

3.1 ต้นทุนกิจกรรมที่เพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 20 มีกิจกรรมดังนี้ 
- กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี 

ของกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ต้นทุนกิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อย
ละ 27.44 สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ต้นทุนกิจกรรมปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 54.75 สาขา
บริหารธุรกิจ ต้นทุนกิจกรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มขึ้นจาก
ปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 28.48 เนื่องจากจ านวนนักศึกษา
ลดลงจากปีเดิม ตามจ านวนประชากรวัยเรียนที่มีแนวโน้มลดลง และมี
มหาวิทยาลัยในพื้นที่จ านวนหลายมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรให้เลือก
เรียนที่หลากหลาย ประกอบกับการมีต้นทุนคงที่ที่ใช้ในการผลิตบัณฑิต 
เช่น ค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินต าแหน่งวิชาการ ค่าวัสดุการเรียนการสอน 

- กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาโท 
ของกลุ่มสาขาครุศาสตร์ ต้นทุนกิจกรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มขึ้น
จากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 75.98 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมี
การงดรับนักศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครูตามที่คุรุสภา
ก าหนด และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้นทุนกิจกรรม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 
23.17 เนื่องจากมหาวิทยาลัยมีการงดรับนักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรม
หาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ และสาขาวิชาภาษาไทย เพื่อปรับปรุง
หลักสูตรตามวงรอบของหลักสูตร ประกอบกับการมีต้นทุนคงที่ที่ใช้  ใน
การผลิตบัณฑิต เช่น ค่าตอบแทนวิทยาการ ค่าวัสดุ การเรียนการสอน 
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- กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาเอก 
ของกลุ่มสาขาครุศาสตร์ ต้นทุนกิจกรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มขึ้น
จากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 10,797.98 และกลุ่มสาขา
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้นทุนกิจกรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 118.29เนื่องจากมีจ านวน
นักศึกษาลดลงถึงร้อยละ 50 ซึ่งเป็นผลมาจากการที่มหาวิทยาลัยมีการปดิ
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการนิเทศการศึกษา และ
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการศึกษาและการพัฒนาสังคม และ
ปิดหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสหวิทยาการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ ประกอบกับการมีต้นทุนคงที่ที่ใช้ในการผลิต
บัณฑิต เช่น ค่าตอบแทนวิทยาการ ค่าวัสดุการเรียนการสอน 

- กิจกรรมการด าเนินงานความร่วมมือกับต่างประเทศ 
ต้นทุนกิจกรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 
2562 คิดเป็นร้อยละ 54.84 เนื่องจากจ านวนนักศึกษาชาวต่างชาติลดลง 
ซึ่งเป็นผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสโควิด-19 ที่
หน่วยงานความร่วมมือจากต่างประเทศชะลอการจัดส่งนักศึกษาเข้ามา
เรียนในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

- กิจกรรมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนต่าง ๆ 
เช่น งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนงาน
ของกองต่างๆ ในส านักงานอธิการบดี ต้นทุนกิจกรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 เนื่องจากจ านวนนักศึกษา 
บุคลากร ประชาชนที่รับบริการลดลง ประกอบกับการมีต้นทุนคงที่ที่ใช้
ในการด าเนินงานตามภารกิจให้บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 

3.2 ต้นทุนกิจกรรมที่ลดลงเกินร้อยละ 20 มีกิจกรรมดังนี้ 
- กิจกรรมวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ต้นทุนกิจกรรม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 
59.26 เนื่องจากสามารถผลิตจ านวนผลงานวิจัยเพิ่มมากขึ้น และใช้
งบประมาณในการสร้างผลงานวิจัยลดลงจากปีเดิม 

- กิจกรรมการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนสาธิต 
ต้นทุนกิจกรรมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 
คิดเป็นร้อยละ 21.16 เนื่องจากเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ
ไวรัสโควิด-19 ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมในลักษณะกลุ่มได้ และมีการ
จัดการเรียนการสอนรูปแบบออนไลน์ท าให้ลดค่าใช้จ่ายวัสดุการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรมต่างๆ ลงได้ 
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4.จัดท ารายงาน เปรียบเทียบต้นทุนผลผลิต  ระหว่ าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และวิเคราะห์
สาเหตุการเปลี่ยนแปลงของต้นทุนผลผลิต 

4.1 ต้นทุนผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเกินร้อยละ 20  
- ผลผลิตการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาเอก 

ต้นทุนผลผลิตปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 
คิดเป็นร้อยละ 394.81 เนื่องจากจ านวนนักศึกษาในระดับปริญญาเอก
ลดลง โดยมหาวิทยาลัยมีการปิดหลักสูตรครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการนิเทศการศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
การศึกษาและการพัฒนาสังคม และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาสหวิทยาการจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบกับ
มีต้นทุนคงที่ท่ีใช้ในการด าเนินงาน เช่น ค่าตอบแทนวิทยาการ ค่าวัสดุใน
การจัดการเรียนการสอน  

4.2 ต้นทุนผลผลิตที่ลดลงเกินร้อยละ 20  
- ผลงานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ต้นทุนผลผลิต

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลดลงจากปีงบประมาณ 2562 คิดเป็นร้อยละ 
59.20 เนื่องจากสามารถผลิตจ านวนผลงานวิจัยได้เพิ่มมากขึ้น และใช้
งบประมาณในการจัดท าผลงานวิจัยลดลงจากปีเดิม 

แผนการด าเนินงานตามแผนเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการลด
ค่าใช้จ่าย และแผนเพ่ิมผลสัมฤทธิ์ด้านการปรับปรุงกิจกรรม ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 มีดังนี้ (เอกสาร 5.2-2-5)  

จากการเปรียบเทียบผลการค านวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
ตามเกณฑ์ วิธีการ และรูปแบบรายงานที่กรมบัญชีกลางก าหนด  พบว่า  
ส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุที่ปริมาณงานของแต่ละกิจกรรม/ผลผลิตลดลง 
ในขณะที่ต้นทุนรวมของ แต่ละกิจกรรม/ผลผลิตเพิ่มขึ้น หรือมีค่าใช้จ่ายคงที่
ในการจัดการเรียนการสอน และการให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร  
และประชาชน ที่ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ ดังนั้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การด าเนินงานตามสาเหตุเพิ่ม/ลด ของต้นทุนผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดกิจกรรมที่จะต้องลดค่าใช้จ่าย 
ปรับปรุงกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ดังนี้  

1. แผนเพิ่มประสิทธิภาพการลดค่าใช้จ่ายด า เนินการ  
จ านวน 2 เรื่อง ดังนี ้

1.1 การประหยัดพลังงานการใช้ไฟฟ้า 

1.2 การประหยัดการใช้กระดาษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายส่วนกลางที่มหาวิทยาลัยรับผิดชอบหลัก 
และเป็นสาเหตุที่ท าให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งหากท าแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
จะสามารถลดค่าใช้จ่ายลงได้ ดังนั้น จึงได้เลือกที่จะลดค่าใช้จ่ายด้านค่า
ไฟฟ้า และค่ากระดาษก่อนเป็นล าดับต้นๆ โดยได้จัดท าเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงานและ
มาตรการลดค่าใช้จ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. แผนเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงกิจกรรม ด าเนินการ 
จ านวน 2 เรื่อง ดังนี้ 

2.1 ระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์  (กองกลาง 
ส านักงานอธิการบดี) 

เพื่อลดขั้นตอนการด าเนินงาน และลดระยะเวลาในการรับ 
- ส่งเอกสาร หนังสือราชการระหว่างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  
ซึ่งจากเดิมหน่วยงานต้นเรื่องจะต้องน าส่งเอกสารให้หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องที่ตลาดนัดเอกสารที่ทางมหาวิทยาลัยก าหนดจุดรับ-ส่งเอกสาร 
ณ ส านักงานอธิการบดี ช่วงเวลา 10.00-10.30 น. ของทุกวัน ท าการ 
หากเอกสารไม่สามารถจัดส่งทันรอบการจัดส่งเอกสารหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องไม่มารับจะต้องรอรอบการน าส่งเอกสารในรอบวันถัดไป ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยจึงมีแผนการด าเนินงานในเรื่องการน าระบบงานสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์มาใช้ เพื่อช่วยให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานการรับ-ส่ง
เอกสารได้รวดเร็ว สามารถรับ-ส่งหนังสือได้ทันทีหลังจากที่ส่งเข้าไปใน
ระบบ และสามารถน าเนินการต่อได้ทันที ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการ
สื่อสารภายในมหาวิทยาลัยให้คล่องตัว สะดวกรวดเร็ว และบรรลุ
วัตถุประสงค์ในเรื่องการสื่อสารนั้นๆ สามารถตรวจสอบ ติดตามสถานะ
เอกสารผ่านระบบโดยใช้เวลาสั้นลง  

2.2 การควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณผ่านระบบบัญชี 3 
มิติ (กองนโยบายและแผน และกองคลัง ส านักงานอธิการบดี) 

เพื่อลดปัญหาความล่าช้าในการให้บริการการตรวจสอบ
และกันยอดงบประมาณ เนื่องจากหน่วยงานจัดส่งเอกสารมาพร้อมกัน
หลายๆ หน่วยงาน ท าให้ไม่ได้รับความสะดวก และในบางครั้งหน่วยงาน
ต้องฝากเอกสารงบประมาณไว้แล้วค่อยกลับมารับในวันถัดไป ดังนั้น 
มหาวิทยาลัยจึงได้น าระบบบัญชี 3 มิติมาใช้เพื่อให้หน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลัย สามารถเข้าถึงระบบบัญชี 3 มิติ และสามารถกันยอด
งบประมาณในระบบได้เอง หลังจากจัดท าเอกสารการเบิกจ่ายเสร็จ และ
สามารถน าส่งกองคลังเพื่อด าเนินการเบิกจ่ายได้เลยโดยไม่ต้องผ่านกอง
นโยบายและแผน เนื่องจากกองนโยบายและแผนได้ให้รหัสการเบิกจ่าย

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

งบประมาณแก่หน่วยงานตั้งแต่ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการไป
เรียบร้อยแล้ว 

3. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพการลด
ค่าใช้จ่าย การปรับปรุงกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
(เอกสาร 5.2.2-6 – 5.2.2-7) 

3.1 ผลการด า เนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ
ด้านการลดค่าใช้จ่าย  

กิจกรรม เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
1. การประหยัด

การใช้ไฟฟ้า 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ม ห า วิ ท ย า ลั ย มี ค่ า ไ ฟ ฟ้ า 
จ า น ว น เ งิ น ทั้ ง สิ้ น 
15,498,327.11 บาท  โดย
ตั้ ง เ ป้ า ห ม า ย ไ ว้ ว่ า   ใ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะ
ลดค่าไฟฟ้าลง ร้อยละ 5 คิด
เป็นเงินที่ลดได้ 774,916.35 
บาท  คงเหลือค่าไฟฟ้าเพียง 
14,723,410.75 บาท 

อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ร ว บ ร ว ม
ข้อมูล และวิเคราะห์ผล 
ซ่ึงจะแล้วเสร็จภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2564 
ต า ม ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 

2. การประหยัด   
การใช้กระดาษ 

ปี งบประมาณ พ.ศ. 2563 
มหาวิทยาลัยมีค่าใช้จ่าย ใน
การจัดซ้ือกระดาษ จ านวนเงิน
ทั้ งสิ้น 1,342,090.00 บาท  
โดยตั้ ง เป้ าหมาย ไว้ ว่ า ใ น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จะ
ลดค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ อ
กระดาษลง ร้อยละ 5 คิดเป็น
เงินที่ลดได้ 67,104.50 บาท 
คงเหลื อ ค่ ากระดาษเพี ยง 
1,274,985.50 บาท 

อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ร ว บ ร ว ม
ข้อมูล และวิเคราะห์ผล 
ซ่ึงจะแล้วเสร็จภายใน
เดือนพฤศจิกายน 2564 
ต า ม ร ะ ย ะ เ ว ล า ที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 

 

3.2 ผลการด าเนินงานตามแผนเพิม่ประสิทธิภาพ ด้านการ
ปรับปรุงกิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ชื่อกิจกรรม/
กระบวนการ 

Output (สินค้า/บริการ) ต้นทุนต่อหน่วยกิจกรรม 

เป้าหมายหลังการ
ปรับปรุง 

ผลการ
ปรับปรุง 

ก่อนการปรับปรุง ผลการ
ปรับปรุง  

1. ปรับปรุง
ระบบสาร
บรรณอิเล็ก 
ทรอนิกส ์

การรับ-ส่งเอกสาร
หนั ง สื อ ร า ชก า ร
หน่วยงานเจ้าของ
เร่ืองน าส่งเข้าไปใน
ระบบสารบรรณ
อิ เ ล็ ก ท ร อ นิ ก ส์

อยู่ ร ะหว่ า ง
ร ว บ ร ว ม
ข้ อมู ล  และ
วิ เคราะห์ผล 
ซ่ึ ง จ ะ แ ล้ ว
เสร็จภายใน

1 .  ต้ น ทุ น ร ว ม
กิจกรรมด าเนิน 
ง านด้ า น งาน
อ า น ว ย ก า ร 
กลางจ านวน 

อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง
รวบรวมข้อมูล 
และวิเคราะห์
ผล ซ่ึงจะแล้ว
เสร็ จภาย ใน
เดื อนพฤศจิ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 
หน่วยงานที่ เกี่ ยว 
ข้ อ งส ามา ร ถ รั บ
ห นั ง สื อ ไ ด้ ทั น ที
หลังจากที่ส่งเข้าไป
ใ น ร ะ บ บ แ ล ะ
สามารถด าเนินการ
ต่อได้ทันที ช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการ
สื่อสารภายในมหา 
วิทยาลัยให้คล่องตัว
สะดวกรวดเร็วและ
บรรลุวัตถุประสงค์  
ในเรื่องการสื่อสาร
นั้นๆ สามารถตรวจ 
สอบติดตามสถานะ
เอกสารการด าเนิน
เรื่องเอกสารผ่ าน
ระบบโดยใช้ เวลา 
สั้นลง 

เดือนพฤศจิ  
กายน 2564 
ตาระยะเวลา
ที่ กรมบัญชี  
กลางก าหนด 

29,541,610.46 
บาท 

2. ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมด าเนิน 
งานด้ า น ง าน
อ า น ว ย ก า ร
กลางจ านวน 
1,863.35 บาท 

 

กายน 2564 
ตามระยะเวลา
ที ก ร ม บั ญ ชี  
กลางก าหนด 

2.ปรับระบบ
การควบคุม 
การใช้จ่าย
งบประมาณ
ผ่านระบบ
บัญชี 3 มิต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 

กระบวนการควบคุม
ก า ร ใ ช้ จ่ า ย ง บ 
ประมาณผ่านระบบ
บัญชี  3 มิติ  มี ขั้ น 
ตอนในการด าเนิน 
การทั้งสิ้น 4 ขั้นตอน 
ดังนี้  
1. หน่วยงานจัดส่ง
โครงการ/กิจกรรม      
ที่ จัดท าตามแผน
ราย ไตรมาส ใน
ระบบบัญชี 3 มิติ 
2. กองนโยบาย

และแผนตรวจสอบ
ค ว า ม ถู ก ต้ อ ง
โครงการ/กิจกรรม   
และให้ รหั สการ
เบิกจ่าย และสิทธิ
ใ น ก า ร กั น ย อ ด
งบ ป ระ ม า ณ ใน
ระบบบัญชี 3 มิติ  
3 .  ห น่ ว ย ง า น

จัดท าเอกสารการ

อยู่ ร ะหว่ า ง
ร ว บ ร ว ม
ข้ อมู ล  และ
วิ เคราะห์ผล 
ซ่ึ ง จ ะ แ ล้ ว
เสร็จภายใน
เดือนพฤศจิ  
กายน 2564 
ตาระยะเวลา
ที่ กรมบัญชี  
กลางก าหนด 

1 .  ต้ น ทุ น ร ว ม
กิจกรรมด า เนิ น 
งานด้านนโยบาย
และแผน จ านวน 
7 ,451 ,176 .48 
บาท 
2. ต้นทุนต่อหน่วย
กิจกรรมด า เนิ น 
งานด้านนโยบาย
และแผน จ านวน 
4,469.81 บาท 
 

อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง
รวบรวมข้อมูล 
และวิเคราะห์
ผล ซ่ึงจะแล้ว
เสร็ จภาย ใน
เดื อนพฤศจิ  
กายน 2564 
ตามระยะเวลา
ที่ ก ร ม บั ญ ชี  
กลางก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 
เบิกจ่ายและกันยอด
ง บ ป ร ะ ม า ณ ใ น
ระบบบัญชี 3 มิติ  

4 .  ห น่ ว ย ง า น
จัดส่งเอกสารที่กอง
คลังเพื่อเบิกจ่าย 
 

 
การน าข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ (เอกสาร 

5.1.2-6 – 5.1.2-7) 
จากการค านวณต้นทุนผลผลิต ประจ าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยได้มีการน าข้อมูลต้นทุนมาใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการ ดังนี้  

1. การควบคุมงบประมาณและค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน  
มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้มีมาตรการประหยัดพลังงานและ

มาตรการลดค่าใช้จ่ายขึ้น เช่น การประหยัดพลังงานไฟฟ้า โดยการก าหนด
ช่วงเวลาการ   เปิด-ปิดเครื่องปรับอากาศ การรณรงค์เดินขึ้น-ลงบันไดแทน
การใช้ลิฟต์ การเปิด-ปิดไฟฟ้าแสงสว่าง การใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าก าหนดให้
ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังเลิกงานและวันหยุดราชการ และมาตรการลด
ค่าใช้จ่าย เช่น ลดปริมาณการใช้กระดาษ เป็นต้น เพื่อที่จะช่วยให้
มหาวิทยาลัยสามารถในการลดต้นทุนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

2. การก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
มหาวิทยาลัยได้น าผลต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นมาวิเคราะห์ และใช้

ประกอบการก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับ
ค่าใช้จ่ายในสถานการณ์ปัจจุบัน 

3. น าไปใช้ประกอบการค านวณต้นทุนค่าใช้จ่ายการผลิต
บัณฑิตระดับคณะ 

 

2. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะด าเนินการ
วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิต 

มหาวิทยาลัยได้มีการก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะ
ด าเนินการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิต ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เป็นต้นมา โดยได้ก าหนดนโยบายให้หน่วยงานจัดการศึกษาทุกหน่วยงานที่
จะด าเนินการพัฒนาหลักสูตรใหม่ ปรับปรุงหลักสูตรเดิมที่ครบก าหนดตาม
วงรอบ และมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง จะต้องด าเนินการ
วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตของหลักสูตรเพื่อ 1) สะท้อนให้เห็นถึง
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ค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพยากรด าเนินกิจกรรมของหลักสูตร   
2) แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่า/คุ้มทุนของการใช้ทรัพยากรในการผลิต
บัณฑิตในหลักสูตรต่างๆ รวมทั้งพิจารณาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของ
การบริหารจัดการหลักสูตร และ 3) ทราบถึงโอกาสในการแข่งขันโดยการ
เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการศึกษา (Benchmark) กับมหาวิทยาลัยราช
ภัฏกลุ่มภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยใน
สังกัดของรัฐพื้นที่ภาคเหนือ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงได้ก าหนดกรอบแนวคิด
และวิธีการค านวณเพื่อให้เป็นรูปแบบและแนวทางเดียวกัน พร้อมท้ังได้
น าเสนอขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเงินและงบประมาณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เมื่อคราวประชุมครั้งที่ 6/2563 วันท่ี 10 
กันยายน 2563 ดังนี้ (เอกสาร 5.2-2-7) 

1. ก าหนดเกณฑ์การรับการสนับสนุนจากรัฐในอัตรา 60% 
และมหาวิทยาลัยจัดเก็บจากค่าธรรมเนียมการศึกษาในอัตรา 40%  

2. วิธีการค านวณต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด ประกอบด้วยต้นทุน 
3 ส่วน คือ ต้นทุนค่าใช้จ่ายทางตรงของหลักสูตร ต้นทุนค่าใช้จ่าย
ทางอ้อมจากส่วนกลางของคณะ และต้นทุนทางอ้อมจากส่วนกลางของ
มหาวิทยาลัย  

3. แบบฟอร์มการวิ เคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตและ 
การวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของหลักสูตร ก าหนดให้ใช้แบบฟอร์มกลางที่
มหาวิทยาลัยก าหนด  

เมื่อคณะกรรมการการเงินและงบประมาณมหาวิทยาลัยฯ 
เห็นชอบกรอบแนวคิด วิธีการค านวณ และแบบฟอร์มการวิเคราะห์
ต้นทุนการผลิตบัณฑิต เพื่อวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของหลักสูตรเรียบร้อย
แล้ว มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท าประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย เรื่อง การค านวณต้นทุนหลักสูตรเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการ
ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรใหม่และขอเปลี่ยนแปลง
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรเดิม ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลอัตราเฉลี่ยค่าธรรมเนียมการศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ 
และมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐพื้นที่ภาคเหนือ เพื่อใช้ส าหรับ
เปรียบเทียบค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ก าหนด (Benchmark) หลังจาก
นั้นด าเนินการแจ้งเวียนให้กับหน่วยงานจัดการศึกษารับทราบและถือ
เป็นแนวปฏิบัติเดียวกันทั้งมหาวิทยาลัย โดยการจัดท ามหาวิทยาลัยได้
จัดให้มีเจ้าหน้าที่อ านวยความสะดวกในการค านวณต้นทุนการผลิต
บัณฑิตของหลักสูตรแก่หน่วยงาน ตลอดจนให้ค าแนะน า/ค าปรึกษา 
และประสานงานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวข้อง (เอกสาร 5.2-2-8)  

 
 
 
 
 
5.2-2.7 กรอบแนวคิดในการค านวณต้นทนุ 

เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการก าหนด/ 
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2-2-8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงราย เรื่อง การค านวณต้นทุน
หลักสูตรเพื่อใช้เป็นเกณฑ์  ในการ
ก า ห น ด อั ต ร า ค่ า ธ ร รม เนี ย ม
การศึกษาของหลักสูตรใหม่ และ
ขอเปลี่ยนแปลงอัตราคา่ธรรมเนียม
การศึกษาหลักสูตรเดิมประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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วิธีการค านวณต้นทุนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ข้อ 2) ประกอบ 
ด้วยต้นทุน 3 ส่วน ดังนี้  

1) ต้นทุนค่าใช้จ่ายทางตรงของหลักสูตร (หลักสูตรเป็น
ผู ้จ ัดท าข ้อม ูล )  ประกอบด ้วย ต ้นท ุนคงที ่ ( Fixed Cost) ได ้แก ่ 
เง ินเดือนอาจารย์ประจ าหลักสูตร และต้นทุนผันแปร (Variable 
Cost) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายของวิทยากรบรรยายเสริมในรายวิชา ครุภัณฑ์
การศึกษา/ครุภัณฑ์เฉพาะทางการก่อสร้าง/ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ
เฉพาะทางของหลักสูตร การจัดการนักศึกษาใหม่ การบริหารและการ
จ ัดการหลักส ูตร การส ่ง เสร ิมและพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  
การเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้าเรียน-หลังส าเร็จการศึกษา 
และแสดงความยินดีกับบัณฑิต และการจัดการเรียนการสอนและ
พัฒนานักศึกษาของหลักสูตร ฯลฯ โดยข้อมูลในส่วนนี้เป็นค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึ้นจริง หรือค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยจากปีที่ผ่านมา 

2) ต้นทุนค่าใช้จ่ายทางอ้อมจากส่วนกลางของคณะ (กอง
นโยบายและแผนเป็นผู้จัดท าข้อมูล) ประกอบด้วย ต้นทุนคงที่ (Fixed 
Cost) ได้แก่ ค่าตอบแทนผู้บริหารของคณะ การจัดบริการสาธารณปูโภค
ของคณะ การก่อสร้าง อาคาร ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการของคณะ 
และต้นทุนผันแปร (Variable Cost) ได้แก่  การบริหารงานกลาง
หน่วยงาน การจัดบริการที่ เอื้อต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา การ
ด าเนินงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ การบริการวิชาการแก่สังคมระดับ
คณะ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมระดับคณะ การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับคณะ การด าเนินโครงการตามจุดเน้นการพัฒนา
คณะ และการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษาระดับคณะ 
โดยการค านวณต้นทุนค่าใช้จ่ายจากส่วนกลางคณะ วิทยาลัย และส านัก
วิชา มหาวิทยาลัยจะใช้ข้อมูลจากการจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏบิตัิ
การเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562) 
ข้อมูลจ านวนหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2562 จ านวน 71 หลักสูตร 
และจ านวนนักศึกษาเฉลี่ยที่ 10,000 คน 

3) ต้นทุนค่าใช้จ่ายทางอ้อมจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัย 
(กองนโยบายและแผนเป็นผู้จัดท าข้อมูล) ประกอบด้วย ต้นทุนคงที่ 
(Fixed Cost) ได้แก่ เงินเดือนและค่าตอบแทนผู้บริหารและบุคลากร
หน่วยงานสนับสนุนการศึกษา และหน่วยงานบริการ การจัดบริการ
สาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัย และต้นทุนผันแปร (Variable Cost) 
ได้แก่  ต้นทุนกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของมหาวิทยาลัย เ ช่น  
การบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ งานบริหารงานกลางมหาวิทยาลัย (งบ
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กลางมหาวิทยาลั ย) งานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
งานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน การบริหารงานของส านักงาน
อธิการบดี และการรับนักศึกษาและการประชาสัมพันธ์ระดับมหาวิทยาลัย 
โดยการค านวณต้นทุนค่าใช้จ่ายจากส่วนกลางมหาวิทยาลัยฯ ใช้ข้อมูลจาก
การจัดสรรงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562) ข้อมูลจ านวนหลักสูตร ประจ าปี
การศึกษา 2562 จ านวน 71 หลักสูตร จ านวนนักศึกษาเฉลี่ยที่ 10,000 
คน และข้อมูลต้นทุนผลผลิตตามแนวทางและวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนดเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง (ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562) 

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตบัณฑิตและการ
วิเคราะห์จุดคุ้มทุนของหลักสูตร ก าหนดให้ใช้แบบฟอร์มกลางที่
มหาวิทยาลัยก าหนด (ข้อ 3) มีดังนี้  (เอกสาร 5.2-2-9) 

กองนโยบายและแผนได้ก าหนดแบบฟอร์มการวิเคราะห์
ต้นทุนการผลิตบัณฑิตและการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนของหลักสูตร โดยใช้
โปรแกรมส าเร็จรูป Microsoft Excel เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
วิ เคราะห์และประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และแม่นย า 
ประกอบด้วยข้อมูล 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ส่วนเนื้อหา ได้แก่ ช่ือหลักสูตร
ที่น าเสนอ ที่มาและความจ าเป็น ปัจจัยหลักในการพิจารณาขอ
เปลี่ยนแปลงอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา (กรณีขอเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าธรรมเนียมการศึกษา) อัตราค่าธรรมเนียมที่ก าหนด และวิธีการ
จัดเก็บอัตราค่าธรรมเนียม ส่วนที่ 2 การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต
บัณฑิตตลอดหลักสูตร ได้แก่ รายการต้นทุนค่าใช้จ่ายทางตรงของ
หลักสูตร รายการต้นทุนค่าใช้จ่ายทางอ้อมจากส่วนกลางของคณะ และ
รายการต้นทุนค่าใช้จ่ายทางอ้อมจากส่วนกลางของมหาวิทยาลัย ท าให้
ทราบถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตบัณฑิตที่ต้องจัดเก็บค่าธรรม
การศึกษา อัตราค่าธรรมเนียมที่จะน าไปก าหนดใช้ส าหรับนักศึกษาใน
ครั้งนี้/ปีการศึกษา/คน และการเปรียบเทียบอัตราค่าธรรมเนียม
การศึกษา/ปีการศึกษากับอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาของ มรภ.
เชียงรายในศาสตร์เดียวกัน กับมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยในสังกัดของรัฐพื้นที่
ภาคเหนือ เพื่อให้ทราบถึงความสามารถในการแข่งขันของหลักสูตรใน
ศาสตร์เดียวกันกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ และ ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์
จุดคุ้มทุน ได้แก่ จุดคุ้มทุนของหลักสูตรปีที่เปิดสอน ณ จุดคุ้มทุน การ
เปรียบเทียบเป้าหมายการรับนักศึกษากับจุดคุ้มทุน และก าไรสุทธิ ซึ่งจะ
แสดงให้เห็นถึงความคุ้มค่า/คุ้มทุนของการใช้ทรัพยากรในการผลิต
บัณฑิตในหลักสูตรต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2-2-9 (ตัวอย่าง) แบบฟอร์มการขอความ

เห็นชอบการก าหนด/ เปลี่ยนแปลง
อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 
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√ 3. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์
และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถ
ควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิม อย่างน้อย 1 เร่ือง 
 

1. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยงและประเมินผลการควบคุมภายใน โดยมีผู้บริหารระดับสูง คณบดีและ
หัวหน้าหน่วยงาน เพื่อท าหน้าที่ในการก าหนดนโยบายและแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง ปี
การศึกษา 2563 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อให้ตอบโจทย์
และเป็นไปในทิศทางการบริหารความเสี่ยงร่วมกัน ตลอดจนท าหน้าที่ใน
การติดตามและประเมินผลการบริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารความ
เสี่ยงและรายงานการด าเนินงานต่อผู้บริหาร สภามหาวิทยาลัย และ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง ซึ่งมหาวิทยาลัยมีขั้นตอนและกระบวนการบริหาร
ความเสี่ยง ดังนี ้ (เอกสาร 5.2.3-1) – (เอกสาร 5.2.3-4) 

2.  คณะกรรมการฯได้มีการวิเคราะห์ SWOT ด้านการบริหาร
ความเสี่ยง เพื่อน าไปใช้ประกอบการวางแผนและก าหนดแนวทางการ
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ซึ่งคณะกรรมการได้ระดมความ
คิดเห็นในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และจากเหตุปัจจัย
ภายนอก ที่มีทั้งจุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส อุปสรรค ที่มีผลต่อการบริหาร
ความเสี่ยงตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้เกิดกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เป็นแนวทางในการวาง
แผนการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ (เอกสาร 5.2.3-1) – 
(เอกสาร 5.2.3-4) 

3. มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดวางระบบควบคุม
ภายในระดับคณะ/วิทยาลัย/ส านักวิชา/หน่วยงาน เพื่อท าหน้าที่ในเป็น
แกนหลักในการด าเนินการประเมินความเสี่ยง และจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงภายในของหน่วยงานตนเอง เพื่อให้เป็นระบบและกลไกการ
บริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ เกิดเป็นนโยบาย และเป็นแนว
ทางการน าไปสู่การปฏิบัติระดับคณะและหน่วยงาน พร้อมทั้งก าหนดให้
คณะและหน่วยงานด าเนินการรายงานแผนการบริหารความเสี่ยงของ
ตนเองมายังมหาวิทยาลัย เพื่อรวบรวมประเด็นความเสี่ยงที่มีค่าสูงมาก 
และสูงของทุกคณะและหน่วยงาน เพื่อน ามาใช้ประกอบการจัดท าแผน
บริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย โดยเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงระดับสถาบัน (เอกสาร 5.2.3-4) – (เอก
การ 5.2.3-6) 

 
 
 
 
 
5 . 2 . 3 -1 แผนการบริ หารความ เสี่ ย ง  

ปีการศึกษา 2563 
5.2.3-2 ตารางสรุปประเด็นความเสี่ยงท่ีได้

จากการรวบรวมความเสี่ยงใน
ภาพรวมทั้งหมดจากคณะและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

5.2.3.3 ค าส่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดวาง
ระบบควบคุมภายในระดับคณะ/
วิทยาลัย/ส านักวิชา/หน่วยงาน 

5.2 .3-4 ค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการ    
ประเมินผลการควบคุมภายใน 

5.2.3-5 รายงานการประชุม 
5.2.3-6 รายงานผลการบริหารความเสี่ยง

ของคณะและหน่วยงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและประเมินผลการ
ควบคุมภายในรวบรวบประเด็นความเสี่ยงที่มีค่าระดับสูงมาก และสูง 
ที่ได้จากคณะและหน่วยงานมาเป็นข้อมูลประกอบ และคณะกรรมการฯ
ร่วมกันระดมความคิด พร้อมท้ังวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินความเสี่ยง
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น ท่ีเกี่ยวข้องและ
ความสอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัย ระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยทั้งภายในและภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้  
ที่มีผลกระทบโดยตรงและทางอ้อมต่อพันธกิจของมหาวิทยาลัย ก าหนด
แผนงาน/มาตรการ และกิจกรรมในการบริหารความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์และจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย  
ซึ่ งประเด็นความเสี่ยงที่ ได้หลังจากการวิ เคราะห์ที่ส่งผลต่อการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 4 ประเด็น ดังนี้  
(เอกสาร 5.2.3-1) – (เอกสาร 5.2.3-6) 
            พันธกิ จที่  1  ผลิ ตบัณฑิตที่ มี ทั กษะ เ ด่น  มี ความ รู้ ดี                
มีคุณธรรม และตอบสนองต่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 
              4.1 การับนักศึกษาไม่ เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด         
ค่าคะแนนความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงมาก (ค่าคะแนนความเสี่ยง 20) 
(ปัจจัยเสี่ยงภายในและภายนอก ซึ่งเป็นประเภทความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านกฎระเบียบ และด้านจากปัจจัย
ภายนอก)  

4.2. บุคลากรสายสนับสนุนยังไม่ได้รับการเข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้นค่าคะแนนความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง(ค่าคะแนนความเสี่ยง 16) 
(ปัจจัยเสี่ยงภายในและภายนอก ซึ่งเป็นประเภทความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 
ด้านการเงิน ด้านการปฏิบัติงาน ด้านกฎระเบียบ และด้านจากปัจจัย
ภายนอก)   

   4.3. บุคลากรบางส่วนขาดทักษะและความช านาญในงานที่
ได้ รับผิดชอบ ค่าคะแนนความเสี่ยงอยู่ ในระดับสูง  (ค่าคะแนน 
ความเสี่ยง 10) (ปัจจัยเสี่ยงภายในและภายนอก ซึ่งเป็นประเภท 
ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการปฏิบัติงาน และด้านจากปัจจัยภายนอก)   

   พันธกิจที่ 4 สืบสาน และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม
ของท้องถิ่นและของชาติ 

    4.4. การจัดกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไม่ส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดเนื่องจากผลกระทบจากโควิด – 19 ค่าคะแนน
ความเสี่ยงอยู่ในระดับสูง (ค่าคะแนนความเสี่ยง 15) (ปัจจัยเสี่ยงภายใน
และภายนอก ซึ่งเป็นประเภทความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ ด้านการเงิน  
ด้านการปฏิบัติงาน และด้านจากปัจจัยภายนอก)   
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ซึ่งประเด็นความเสี่ยงทั้งหมดที่ได้วิเคราะห์มหาวิทยาลัยได้ ก าหนด
แผน/กิจกรรม/มาตรการในการบริหารและจัดการความเสี่ยงให้ลดจากเดิม 
พร้อมทั้งก าหนดช่วงระยะเวลาในการลดความเสี่ยง ก าหนดผู้รับผิดชอบใน
แต่ละประเด็นความเสี่ยง จัดท าปฏิทินการติดตามการบริหารความเสี่ยง 
เพื่อเป็นการบริหารจัดการความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล (เอกสาร 5.2.3-1) - (เอกสาร 5.2.3-6)  

5. มหาวิทยาลัยมีกระบวนการติดตามและประเมินผลการ
บริหารความเสี่ยงตามแผนการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้ความเสี่ยงที่ได้
จากการวิเคราะห์ลดลงจากเดิมนั้น โดยทางมหาวิทยาลัยได้ติดตามการ
ด าเนินงานจากผู้รับผิดชอบในแต่ละประเด็นความเสี่ยง ตามปฏิทิน 
การติดตามการบริหารความเสี่ยง พบว่าระดับความเสี่ยงในแต่ละประเด็นมี
ค่าคะแนนลดลงจากเดิม โดยมีผลลัพธ์ของการบริหารจัดการความเสี่ยงที่
เกิดขึ้นทั้ง 4 ประเด็นโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (เอกสาร 5.2.3-7) - 
(เอกสาร 5.2.3-8) 

5.1 การรับนักศึกษาไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด พบว่า
มีค่าคะแนนความเสี่ยงลดลงเหลืออยู่ในระดับ 9 คะแนน ( โอกาส 3×3 
ผลกระทบ) (อยู่ระดับปานกลาง) โดยพิจารณาจากผลลัพธ์ของการ
บริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นคือในปีการศึกษา 2563 มีจ านวนนักศึกษา
รวมทั้งหมด 3,521 คน ระดับปริญญาตรี 3,350 คน ระดับบัณฑิตศึกษา 
171 คน ซึ่งมีมากกว่าปีการศึกษา 2562 ที่มีจ านวนนักศึกษาทั้งหมด 
3,150 คนระดับปริญญาตรี 3,063 คน ระดับบัณฑิตศึกษา 87 คน 
เพิ่มขึ้นจากเดิม 371 คน  

5.2 บุคลากรสายสนับสนุนยังไม่ได้รับการเข้าสู่ต าแหน่งที่
สูงขึ้น พบว่ามีค่าคะแนนความเสี่ยงลดลงเหลืออยู่ในระดับ 8 คะแนน  
( โอกาส 4×2 ผลกระทบ) (อยู่ระดับปานกลาง) โดยพิจารณาจากผลลพัธ์
ของการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นคือ มหาวิทยาลัยมีบุคลากรสาย
สนับสนุนที่ได้รับการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้นในปีการศึกษา 2563 จ านวน
ทั้งหมด 16 คน ซึ่งมีจ านวนท่ีมากกว่าปีการศึกษา 2562 จ านวน 11 คน 
(เพิ่มขึ้นจากเดิม 5 คน)  

5.3 บุคลากรบางส่วนขาดทักษะและความช านาญในงานที่
ได้รับผิดชอบ พบว่ามีค่าคะแนนความเสี่ยงลดลงเหลืออยู่ในระดับ  
6 คะแนน ( โอกาส 3×2 ผลกระทบ) (อยู่ระดับปานกลาง) โดยพิจารณา
จากผลลัพธ์ของการบริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นคือ มหาวิทยาลัยได้ให้
คณะและหน่วยงาน ส ารวจความต้องการของบุคลากรของหน่วยงานของ
ตนในการเพิ่มทักษะที่ต้องการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนงบประมาณ และ
กระบวนการในการพัฒนาทักษะในงานที่รับผิดชอบ ด าเนินการจัด

 
 
 
 
 
 
5.2.3-7 รายงานการติดตามการบริหาร

ความเสี่ยงปีการศึกษา 2563 
5.2.3-8 เอกสารประกอบการรายงานผล

ติดตามการบริหารความเสี่ยง
ประเด็นในประเด็นต่างๆ  
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โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มทักษะและความช านาญให้กับบุคลากรสาย
วิชาการ และสายสนับสนุนบางส่วนเพื่อให้เกิดความรู้ ทักษะ และความ
เ ช่ียวชาญในงานที่ตนเองได้ รับผิดชอบ พร้อมทั้ ง ส่ ง เสริมการ 
น าเทคโนโลยีมาช่วยในการพัฒนาและเพิ่มทักษะการท างานของ
บุคลากร  

5.4 การจัดกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไม่ส าเร็จ
ตามเป้าหมายที่ก าหนดเนื่องจากผลกระทบจากโควิด – 19 พบว่ามีค่า
คะแนนความเสี่ยงลดลงเหลืออยู่ในระดับ 9 คะแนน ( โอกาส 3×3 
ผลกระทบ) (อยู่ระดับปานกลาง) โดยพิจารณาจากผลลัพธ์ของการ
บริหารความเสี่ยงที่เกิดขึ้นคือ  มหาวิทยาลัยและคณะได้พิจารณา 
ถึงความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยหาก
สถานการณ์ที่ไม่มีการเผยแพร่ระบาดมากให้ด าเนินการจัดกิจกรรมตาม
แนวทางและมาตรการที่หน่วยงานส่วนกลางก าหนด กิจกรรมใดที่
สามารถด าเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ได้ให้ด าเนินการใน
รูปแบบออนไลน์เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19  โยกย้ายถ่าย
โอนการจัดกิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมในปีการศึกษา 2563 
บางกิ จกรรมที่ ไ ม่ ส ามารถด า เนินการ ได้  ให้ ไปด า เนินงานใน 
ปีการศึกษา 2564  

6. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดท ารายงานการติดตามการ
บริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2563  โดยพบว่าความเสี่ยงในแต่ละ
ประเด็นมีค่าคะแนนความเสี่ยงลดลง และมีแนวโน้มไปในทิศทางที่
สามารถควบคุมได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะรายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนการบริหารความเสี่ยงเสนอต่ออธิการบดี และสภามหาวิทยาลัยเพื่อ
รับทราบและให้ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง
ต่อไป (เอกสาร 5.2.3-7) - (เอกสาร 5.2.3-8) 

 

√ 4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการ ที่
อธิบายการด าเนินงานอย่างชัดเจน 
 
        ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ยึดหลักธรรมาภิบาล                
ทั้ง 10 ประการ เป็นเครื่องมือในการบริหารงานและการท างานเชิงรุก            
มุ่งผลสัมฤทธิ์เพื่อส่งเสริมให้องค์กรมีประสิทธิภาพ มุ่งให้เกิดสังคมที่ดี
อย่างยั่งยืน โดยให้ความส าคัญกับบุคลากรและผู้ปฎิบัติงานในทุกระดับ 
ทุกหน้าที่ร่วมถึงการปกป้องผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและผู้มี           
ส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ด้วย 4 แนวคิดหลัก คือ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

1. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ ประกอบด้วย การมี
ประสิทธิภาพ ต้องมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ต้องใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัดและคุ้มค่า ลดขั้นตอนและลดระยะเวลาในการปฏิบัติการ 
การตอบสนอง สามารถให้บริการได้อย่างมีคุณภาพ รวดเร็ว สร้างความ
เช่ือมั่น ไว้วางใจ ตอบสนองความต้องการของบุคลากรและผู้รับบริการ
ได้อย่างเหมาะสม ประสิทธิผล ปฏิบัติหน้าที่ตามพันธกิจให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กร วางเป้าหมายที่ชัดเจนมีกระบวนการปฏิบัติย่าง
เป็นระบบ มีมาตรฐานการติดตาม ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงการ
ปฏิบัติงานให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

2. ค่านิยมประชาธิปไตย ประกอบด้วย ภาระรับผิดชอบ/
สามารถตรวจสอบได้ เมื่อบุคลากรมีข้อสงสัย สามารถตอบค าถามและ
ช้ีแจงได้ หลักนิติธรรม ใช้อ านาจของกฏหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับใน
การปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด ด าเนินงานอย่างเป็นธรรมและเที่ยงธรรม             
ไม่เลือกปฏิบัติ เปิดเผยโปร่งใส ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ตรงไปตรงมา เปิดเผยข้อมูล ข่าวสารให้บุคลากรได้รับอย่างสม่ าเสมอ 
ความเสมอภาค ให้บริการอย่างเท่าเทียมกันและค านึงถึงโอกาส        
ความเท่าเทียมกันของการบริการสาธารณะ  

3. ประชารัฐ ประกอบด้วย การมีส่วนร่วม การแสวงหาฉันทา
มติ รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรและเป็นโอกาสให้บุคลากรได้มีส่วน
ร่วมในการเสนอปัญหาและตรวจสอบผลการปฏิบัติงาน กระจายอ านาจ 
มอบอ านาจและกระจายความรับผิดชอบในการตัดสินใจและ                     
การด าเนินการให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในระดับต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม  

4. ความรับผิดชอบทางการบริหาร อันได้แก่ คุณธรรม
จริยธรรม ผู้บริหารต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ศีลธรรม คุณธรรมตรงตามความคาดหวังของสังคม  

การยึดหลักธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีมา
ใช้ในการด าเนินงานจะน าไปสู่การบริหารงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่
ดีให้กับองค์กรและบุคลากรในองค์กรได้อย่างดียั่งยืน ซึ่งอธิบาย              
การด าเนินงานอย่างชัดเจน ดังนี้ 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลยั

ราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (เอกสาร 5.2-1) แผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-
2579) (เอกสาร 5.2-2) และแผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
(เอกสาร 5.2-3) โดยมีการก าหนด ให้ทุกหน่วยงานน ายุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยแปลงสู่การปฏิบัติในลักษณะของแผนปฏิบัติราชการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2-1 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏั

เชียงราย ระยะ 5 ปี 
5.2.2 แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระยะ 20 ปี 
(พ.ศ. 2560-2579) 



 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

ประจ าปีงบประมาณที่มีตัวช้ีวัดการด าเนินงานท่ีชัดเจนเพื่อให้การปฏิบัติ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยมีกระบวนการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อน าผลการประชุมไปสู่การ
พัฒนามหาวิทยาลัยที่ทันต่อสถานการณ์ เช่น การประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย การประชุมคณบดี การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ภายใน (เอกสาร 5.2-4,5,6) ทั้งยังมีการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยจากผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกและภายใน 
เช่น คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน (เอกสาร 
5.2-7) มีระบบงานประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งระดับสถาบัน ระดับ
คณะ ระดับหลักสูตร มีการค านวนต้นทุนหลักสูตรเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ใน
การก าหนดค่าธรรมเนียมการศึกษา (เอกสาร 5.2-8) มีการจัดท ารายงาน
ผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งงบแผ่นดินและเงินรายได้ ระยะ 6 เดือน
และ 12 เดือน รวมถึงการรายงานผลการปฏิบัติราชการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายต่อสภามหาวิทยาลัยทราบ (เอกสาร 5.2-10) 
ก่อนเผยแพร่และถ่ายทอดลงสู่หน่วยงานให้ได้รับทราบและท าความ
เข้าใจในการด าเนินงานตามแผนให้เกิดประสิทธิผล มหาวิทยาลัยได้ท า
การประเมินผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยฯ โดยการจัดท ารายงาน
ในการน าแผนยุทธศาสตร์มาสู่การปฏิบัติงาน   

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับการจัดอันดับ 
จากเว็บไซต์จัดอันดับสถาบันการศึกษา 4Icu หรือ “Unirank”ัประกาศ
การจัดอันดับสถาบันการศึกษาในประเทศไทย ปี 2021ั“Unirank”ั
Top Universities in Thailand 2021 Thai University Ranking ผ ล
ปรากฏว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเ ชียงราย อยู่ ในอันดับ 7 ในกลุ่ม
มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง (เอกสาร 5.2-11) 

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) 
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยมีความตระหนักและให้ความส าคัญ

วิธีการบริหารจัดการที่เน้นประสิทธิภาพและความคุ้มค่า มีการจัดท า
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งงบแผ่นดินและเงินรายได้ ระยะ            
6 เดือนและ 12 เดือน น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย (เอกสาร 5.2-10) 
ทั้งนี้ยังมีนโยบายด้านการประหยัดพลังงานเพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านค่า
สาธารณูปโภค มีการทบทวน Master Plan เปลี่ยนหลอดไฟ ตรวจเช็ค
ระบบเครื่อง ปรับอากาศ ปรับปรุงอาคารสถานท่ีให้มีความเหมาะสมต่อ
การใช้งาน (เอกสาร 5.2-12) เน้นการประหยัดพลังงานและเพิ่มการใช้
พลังงานทางเลือก สร้างจิตส านึก ในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ
และคุ้มค่า สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการพลังงาน

5.2-3 แผนปฏิบัติการงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

5.2-4 ก าหนดการประชุมคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย ทุกวันอังคาร 
สัปดาห์ที่ 2 และ 4 ของเดือน 

5.2-5 ก าหนดการประชุมคณบดี ทุกวันพุธ 
สัปดาห์ที่ 3 ของเดือน 

5.2-6 ก าหนดการประชุมหัวหน้าส่วน
ราชการภายในภาคเรียนละ 1 ครัง้  

5.2-7 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงาน ปี 
2562 

5.2-8 การค านวนต้นทุนหลักสตูรเพื่อใช้
เป็นเกณฑ์ในการก าหนด
ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

5.2-9 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลยัราชภฏัเพื่อการพัมนา
ท้องถิ่น ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-
2579) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

5.2-10 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ทั้งงบแผ่นดิน และเงินรายได้ ระยะ 
6 เดือนและ 12 เดือน 

5.2-11 เว็บไซต์จัดอันดับสถาบันการศึกษา 
4Icu หรือ “Unirank” 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.2-12 นโยบายประหยัดพลังงาน 
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ในอนาคตผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของบุคลากร ท้ังนี้มีการพัฒนา
ระบบการให้ บริการออนไลน์ข้ึน เพื่อความสะดวก รวดเร็ว ลดเวลาและ
ลดขั้นตอนการให้บริการและการปฏิบัติงาน ตอบสนองต่อความต้องการ
ของบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยได้มีการจัดหาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพทรัพยากรสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ มีการบูรณาการใช้
ทรัพยากรการเรียนการสอนร่วมกันระหว่างหน่วยงานภายในลักษณะ
ห้องปฏิบัติการกลาง Central Lab ด้านฟิสิกส์ เคมีและชีววิทยาให้มี
ประสิทธิภาพ มีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และเทคโนโยโลยีสารสนเทศ             
มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ โดยปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 มีนักศึกษาลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้บริการห้อง Multimedia 
จ านวน 3,965 คน และใช้บริการจ านวน 1,057,392 ครั้ง เช่น การ
บริการห้องประชุมกลุ่มย่อย บริการภาพยนตร์ส่วนบุคคล บริการ CRRU 
เยาว์วัยรักการอ่าน เป็นต้น (เอกสาร 5.2-12) นอกจากน้ี ยังจัดบุคลากร
เพื่อให้บริการต่อเนื่องไม่เว้นวันหยุดราชการเพื่อการบริการที่รวดเร็ว ไม่
ติดขัด (เอกสาร 5.2-14) รวมถึงมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมพัฒนา
ความรู้และทักษะแก่บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน โดยมี
การจัดอบรมพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพและทักษะการปฏิบัติงาน
อย่างมืออาชีพ มีการจัดประชุม สัมมนาพัฒนาคุณภาพผลงานเพื่อก้าว
เข้าสู่ต าแหน่งวิชาการและต าแหน่งงานที่สูงขึ้น โดยมีบุคลากรสาย
วิชาการได้รับแต่งตั้งเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการ จ านวน 13 คน มีกิจกรรม
ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นเลิศในศาสตร์เฉพาะ/วิทยฐานะ/
ความเชี่ยวชาญในการสอน จ านวน 186 กิจกรรม สนับสนุนและส่งเสริม
ให้บุคลากร สายสนับสนุนวิชาการให้มีความเช่ียวชาญทางวิชาชีพเพื่อ
เข้าต าแหน่งที่สูงขึ้น จ านวน 18 คน (เอกสาร 5.2-15,16) มีการประชุม
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการปฏิบัติงานและแนวทางการบริหารจัดการ 
การพัฒนามหาวิทยาลัยเป็นประจ าทุกเดือน รวมถึงมีการประชุม
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเพื่อรายงานผลและก ากับ ติดตาม
การปฏิบัติงานของทีมผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเป็นประจ าเพื่อที่จะ
สามารถแก้ ไขปัญหาและอุปสรรคที่ เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วทัน
สถานการณ์ 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) 
ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า (Covid-19) 

ที่ส่งผลกระทบต่อการเรียนการสอนและการบริหารงานอยู่บ้างแต่
ผู้ บริ หารของมหาวิทยาลัยยั งตระหนักและให้ความส าคัญต่อ               
การบริการที่สะดวก ถูกต้องและรวดเร็ว เน้นการลดขั้นตอน ลดเวลาการ
รับบริการต่างๆ ของนักศึกษา บุคลากรและผู้มาติดต่อราชการโดยต้อง

5 . 2 - 1 3  ส ถิ ติ ก า ร ใ ช้ บ ริ ก า ร ห้ อ ง 
Multimedia ของส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี 

5.2-14 ตัวอย่างค าสั่งแต่งตั้งให้บุคลากรให้
ปฏิบัติงานในวันหยุดราชการ 

5.2-15 ค าสั่งแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย
ให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 

5.2-16 ค าสั่งแต่งตั้งพนักงานสายสนับสนุน
ให้ได้รับต าแหน่งที่สูงข้ึน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและคุ้มค่า จึงมีนโยบายให้บริการตลอดเวลา 
โดยได้มีการจัดบุคลากรไว้ให้พร้อมให้บริการทั้งในเวลาราชการและนอก
เวลาราชการ (เอกสาร 5.2-14) มีการพัฒนาปรับปรุงระบบพ้ืนฐานต่างๆ 
ให้เอื้อต่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการองค์กร เช่น จัดให้มีการเรียน
การสอนแบบออนไลน์ (Online) และระบบ e-learning มีการพัฒนา
ระบบสารสนเทศรองรับนวัตกรรมการสื่อสารยุคใหม่ พัฒนาระบบ
สารสนเทศส าหรับการเรยีนรู้แบบดจิิตัล พัฒนาระบบเทคโนโลยีอัจฉรยิะ
เพื่อการจัดการและประหยัดทรัพยากร ระบบ E-Learning ระบบ e-
Book ร ะ บ บ  Computer Literacy : one laptop one Student 
(OLOS) ระบบ Visual Classroom (เอกสาร 5.2-17,18 ) มีระบบ
ตรวจสอบผลการเรียน ตรวจสอบการลงทะเบียนเรียน การเพิ่ม-ถอน
รายวิชา การยืนยันวิชาการเรียนผ่านทางระบบออนไลน์ของทาง
มหาวิทยาลัยได้ มีการรับช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาผ่านระบบ
ธนาคารและเคาน์เตอร์เชอร์วิส ของ 7-11 ซึ่งนักศึกษา อาจารย์และ
ผู้ปกครอง สามารถตรวจสอบหรือลงทะเบียนได้ 24 ช่ัวโมง ช่วยลด
ปัญหาการเดินทางหรือปัญหาอื่นได้ รวมทั้งเมื่อเกิดปัญหามหาวิทยาลัย
ยังมีช่องทางการสื่อสารที่หลากหลายช่องทางระหว่างมหาวิทยาลัย 
อาจารย์ นักศึกษาและผู้มาติดต่อราชการทุกคนเพื่อรับทราบและแก้ไข
ปัญหาอย่างรวดเร็ว ทันเวลา เช่น กระทู้ถาม-ตอบหรือระบบแจ้งเรื่อง
ร้องเรียน ผ่านหน้าเว็บไชด์มหาวิทยาลัย เพื่อสามารถตอบสนองต่อ             
การขอรับบริการและสร้างทัศนคติที่ดีในการให้บริการและรับบริการ
อย่างสูงสุด (เอกสาร 5.2-19) 

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability)  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีวิสัยทัศน์ คือ “เป็นศูนย์กลาง

การศึกษาเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพท้องถิ่นสู่สากล”ัโดย
มหาวิทยาลัย มีความพร้อมในการบริหารจัดการพันธกิจสัมพันธ์ มีการ
บริหารแบบมืออาชีพ มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์เพื่อด าเนินการ
พัฒนาอย่างชัดเจน พัฒนาบัณฑิตให้มีเอกลักษณ์ มีคุณภาพมาตรฐาน
และเป็นที่ยอมรับของชุมชนและท้องถิ่น เป็นผู้น าในการพัฒนาท้องถิ่น
ให้มีความเข้มแข็ง มั่งคง มั่งคั่งและยั่งยืนและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้
ผลงานวิจัยเป็นที่ยอมรับและได้รับการน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ท้องถิ่นและภูมิภาคอาเซียน ( เอกสาร 5.2-9)  โดยในปี  2563 
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการบริการวิชาการแก่สังคม จ านวน 32 โครงการ 
เป็นโครงการที่ด าเนินการในพื้นที่ชุมชน มีเป้าหมายเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของท้องถิ่นทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและการศึกษาตามความ
ต้องการของชุมชนโดยใช้ศักยภาพของอาจารย์ บุคลากรและเครื่องมือ

5.2-17 สารสนเทศประจ าปีการศกึษา 
2563 CRRU 

5.2-18 ระบบสารสนเทศ           
(https://www.crru.ac.th/2020/
service) 

5.2-19 ช่องทางการติดต่อมหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

ของมหาวิทยาลัย สร้างองค์ความรู้ในการพัฒนาตนเองให้มีความเข้มแข็ง
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนมหาวิทยาลัยฯ เป็นที่พึ่งของท้องถิ่นมีการบูรณา
การ การปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นร่วมกับหน่วยงานภายในและ
ภายนอกท่ีเกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน (เอกสาร 5.2-20) 

คณะและหน่วยงานมีความรับผิดชอบต่อภารกิจหลักโดยมีการ
ผลักดัน การด าเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนยุทธศาสตร์ ผลความ
รับผิดชอบใน การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานมีการประเมินจาก
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ 
ตรวจสอบตามภารกิจหลักที่แต่ละหน่วยงานท าให้เกิดผลการตอบสนอง
ต่อความคาดหวังของสาธารณชน  (เอกสาร 5.2-20) นอกจากนี้  
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 นับเป็นภารกิจ
หนึ่งของมหาวิทยาลัยที่จะต้องเข้าไปมีส่วนร่วมและสนับสนุนการฉีด
วัคซีนให้กับพี่น้องชาวเชียงรายทุกคน ทั้งในด้านวางแผนการด าเนินงาน 
ซึ่งมีส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพเป็นหน่วยงานหลักขับเคลื่อน          
การส่งบุคลากรเพื่อร่วมเป็นจิตอาสาให้บริการประชาชน (เอกสาร 
5.2.22) นอกจากนี้ สภามหาวิทยาลัยได้ตระหนักให้ความส าคัญของมติ
และการด าเนินการตามมติสภามหาวิทยาลัย ตระหนักในสิทธิหน้าที่
ความรับผิดชอบต่อการก าหนดเชิงกลยุทธ์ในทิศทางด าเนินการของ
มหาวิทยาลัย ใส่ใจปัญหาในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัยให้ความ
เคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ โดยก าหนดมี
การรายงานความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการด าเนินการตามมติ
สภามหาวิทยาลัยทราบทุกครั้ง (เอกสาร 5.2-21) 

5. หลักความโปร่งใส (Transparency) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายโดยการน าทีมของท่านอธิการบดี     

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง ได้มุ่งมั่นและตั้งใจท่ีจะบริหารงาน 
ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตมีคุณธรรม มีความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต
ในมหาวิทยาลัยฯ อย่างจริงจัง มีการรณรงค์และสร้างการมีส่วนร่วมใน
การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันทุกรูปแบบ ผู้บริหารต้องปฏิบัติงานอยู่
ภายใต้กฎ ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยโดยไม่มีส่วนได้ส่วน
เสียเกิดขึ้นกับใครคนใดคนหนึ่ ง  มีการประกาศเจตจ านงสุจริต                 
ในการบริหารงานของอธิการบดีและบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ
เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานระหว่างอธิการบดีและหัวหน้าส่วน
ราชการภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีการก าหนดมาตรการและ
แนวทางพัฒนาการด าเนินงานจากข้อเสนอแนะการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ อันแสดงถึง

 
 
 
 
 
 
 
 
5.2-20 รายงานการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงาน มร.ชร. ประจ าปี 
พ.ศ. 2563  

5.2-21 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย ประจ าปี 2563 

5.2-22 การสนับสนุนภารกิจของส่วนร่วม 
เช่น การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

การธ ารงไว้ซึ่งคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล (เอกสาร
5.2-23,24,25) 

การด าเนินการทุกกิจกรรมของมหาวิทยาลัยมีกระบวนการที่
เปิดเผย ตรวจสอบได้ เช่น การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย การสรร
หาอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย การสรรหาคณบดี  
การเลือกตั้งเป็นประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มีการเผยแพร่
ข้อมูลกระบวน การสรรหาให้คณาจารย์ บุคลากรและประชาชนทั้ง
ภายในและนอกมหาวิทยาลัยรับทราบและตรวจสอบได้ในหลายช่องทาง 
เช่น เว็บไชด์  สภามหาวิทยาลัย เฟสบุ๊ค ติดประกาศ ป้ายแบรนด์เนอร์ 
(เอกสาร 5-2.26,27, 28,31) การด าเนินกิจกรรมหรือกระบวนการต่างๆ 
ที่ด าเนินการโดยมหาวิทยาลัยได้ สามารถช้ีแจงได้ในประเด็นที่สงสัยโดย
หน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง การรับสมัครบุคลากรเข้าปฏิบัติงานมี
การประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเข้าท างานในต าแหน่งโดย
ยึดหลักความรู้ความสามารถในการสอบแข่งขัน (เอกสาร5.2-31) มี
หน่วยตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบและรายงานผลการตรวจสอบ
ภายในของทุกหน่วยงานมีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบระยะเวลา 6 เดือน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย (เอกสาร 5.2-29,30) นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยมีการเผยแพร่
ข่าวสารประชาสัมพันธ์จากให้ประชาคมทั้งภายในและภายนอกได้
รับทราบผ่านสื่อต่างๆ เช่น เว็บไซต์ส านักงานสภามหาวิทยาลัย เว็บไชด์
มหาวิทยาลัย เพจเฟสบุ๊ค เป็นต้น ซึ่งเป็นผลการด าเนินงานของสภา
มหาวิทยาลัยสามารถตรวจสอบการท างานได้อย่างโปร่งใส  อีกทั้งสภา
มหาวิทยาลัยยังสนับสนุนให้มีการตรวจสอบที่ เป็นอิสระ  ทั้งการ
ตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินและการตรวจสอบโดยระบบของสภามหาวิทยาลัยและ
หน่วยงานภายนอก  โดยมีกระบวนการด าเนินงานเปิดเผยอย่าง
ตรงไปตรงมา (เอกสาร 5.2-30) 

6. หลักการมีส่วนร่วม (Participation)  
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้ตระหนักและให้ความส าคัญกับการมี

ส่วนร่วมของบุคลากรในทุกกิจกรรม โดยมีการบริหารจัดการให้บุคลากร
ทุกคนทุกระดับ มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมจัดท า
ยุทธศาสตร์ ตัวช้ีวัดในการด าเนินการ การจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 
มีการแต่งตั้ งบุคลากรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเป็น
คณะกรรมการร่วมด าเนินกิจกรรม/โครงการต่างๆ ของมหาวิทยาลัยฯ 
เช่น การแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใหม่ มี

5.2-23 พิธีประกาศเจตจ านงสุจริตในการ
บริหารงานของอธิการบดีและพิธีลง
นามความร่วมมือและค ารับรองการ
ปฏิบัติราชการระหว่างอธิการบดี
และหัวหน้าส่วนราชการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

5.2-24 มาตรการและแนวทางพัฒนาการ
ด าเนินงานจากข้อเสนอแนะการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

5.2-25 ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศและ
ค าสั่ ง เพื่ อใ ช้ ในการด า เนิ นการ
บริหารงานของมหาวิทยาลัยฯ 

         https://personnel.crru.ac.th/page 
         /psn/regulations/type/05) 
5.2-26 การสรรหานายกสภามหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงราย 
5.2-27 การสรรหาอธิการมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงราย 
5 . 2 - 2 8  ก า รส ร รหา กร รม ก า ร ส ภ า 

มหาวิทยาลัยประเภทคณาจารย์
ประจ า                

5.2-29 รายงานผลการตรวจสอบภายใน
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ เ ชี ย งราย 
ประจ าปีงบประมาณ 2563 

5.2-30 รายงานผลการด าเนินงานด้านการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตตาม
แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 รอบระยะเวลา 6 เดือน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

5.2-31 การเผยแพร่ข่าวสารผ่านเว็ปไซต์
มหาวิ ทยาลั ยราชภั ฏ เ ชี ยงราย 
(www.crru.ac.th) /เฟสบุ๊ค 

 
 
 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

กลไกให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน เช่น คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย การแต่งตั้ง
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากตัวแทนผู้บริหารตัวแทนคณาจารย์ 
ตัวแทนบุคลากรสายสนับสนุน มีการแต่งตั้งสภาวิชาการและมีการก ากับ 
ติดตามผลงานอย่างต่อเนื่องโดยคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยฯ เป็นต้น (เอกสาร 5.2-7,31,34) เมื่อมี
การแต่งตั้งคณะกรรมการในแต่ละชุดเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการ
จะมีบทบาทต่างๆ ตามหน้าท่ีในค าสั่งมหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลยั 
ซึ่งคณะกรรมการจะต้องมีส่วนร่วมตั้งแต่การร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อ
เสนอโครงการ/กิจกรรมหรือแม้แต่ข้อเสนอแนะต่างๆ มีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนด าเนินงาน การก ากับ ติดตาม การตรวจสอบและรายงานผล
การน าผลการตรวจสอบมาวิเคราะห์ สังเคราะห์เพื่อหารูปแบบและแนว
ทางการด าเนินการพัฒนาในปีต่อไป (เอกสาร 5.2-34) นอกจากนี้ 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการให้
ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานเพื่อให้ได้ผลดียิ่งขึ้น โดยมีการจัดประชุม
บุคลากรของมหาวิทยาลัยทุกปีการศึกษาและยังมีการแต่งตั้งกรรมการ
เพื่อด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย เช่น วันราชภัฏ กิจกรรม
มหกรรมราชภัฏวิชาการ วันสถาปนามหาวิทยาลัย ฯลฯ (เอกสาร 5.2-
32-33-34) 

7. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
มหาวิทยาลัยฯ มีการกระจายอานาจการบริหารจัดการที่ดีตาม

โครงสร้างการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  โดยมุ่ งการบริการ                    
เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย ท าให้เกิดประสิทธิภาพตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  โดยจัดให้มีการกระจายอ านาจ                
ในการบริหารงานจากอธิการบดีให้รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดีและ
หัวหน้าส่วนราชการภายในได้บริหารจัดการตามอ านาจหน้าที่ (เอกสาร 
5.2-21) มีการจัดสรรงบประมาณลงสู่หน่วยงาน โดยให้แต่ละหน่วยงาน
มีส่วนร่วมในการจัดท าโครงการและกิจกรรมเพื่อเสนอต่อมหาวิทยาลัย
ตามงบประมาณที่ได้รับ (เอกสาร 5.2-3) พร้อมทั้งมีการรายงานผล 
การด าเนินงานทุกโครงการและกิจกรรมให้แก่มหาวิทยาลัยเพื่อติดตาม
ผลการด าเนินงาน (เอกสาร 5.2-10) รวมถึงมีการมอบหมายงานและ
มอบอ านาจให้กับผู้บริหารหน่วยงานภายในสามารถปฏิบัติหรือสั่งการ
แทนอธิการบดีได้ ดังจะเห็นได้จากการมอบอ านาจการลงนามในการ
อนุมัติงบประมาณ มีอ านาจลงนามในเอกสารการสั่งซื้อสั่งจ้าง สั่งเช่า 
สัญญาซื้อขายในวงเงินครั้งละไม่เกิน 300,000 บาท การลาปฏิบัติ
ราชการของบุคลากรในสังกัด (เอกสาร 5.2-35,36, 37)  ทั้งนี้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2-32 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนิน

กิจกรรม วันราชภัฏ  
5.2-33 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน

จัดกิจกรรมมหกรรมราชภัฏวิชาการ 
2021 : Open House CRRU ต่อยอด
ความฝันสู่ความส าเร็จ กิจกรรมวันสถา
ปนมหาวิทยาลัย 

5.2-34 ค าสั่งสภามหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย/
สภาวิชาการ/ คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย/คณะกรรมการ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

ยังสนับสนุนให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการก ากับ ติดตาม ตรวจสอบ
การบริหารงานในเรื่องต่าง ๆ เช่น การติดตามตรวจสอบและประเมิน
ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ ด้านการด าเนินงานตามพันธกิจ ด้านการเงิน 
ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ (เอกสาร 5.2-7,20) 

8. หลักนิติธรรม (Rule of Law) 
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยยึดหลักนิติธรรมในการบริหารงาน           

โดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย           
เป็นส าคัญ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยด าเนินการบริหารงานภายใต้กฎ ระเบียบ 
ประกาศและข้อบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย การด าเนินการ
ตามระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับที่สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติและได้ให้
นโยบายไว้และมีการก าหนดหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติราชการอย่าง
เคร่งครัด (เอกสาร 5.2-38,39) อาทิ การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา
ผลงานการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการโดยการพิจารณาแต่งตั้ ง
ผู้ทรงคุณวุฒิ  ซึ่งได้รับการเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย การจัดสรรทุนวิจัย 
การให้ทุนเพื่อการศึกษาต่อ การด าเนินการทางวินัย การอุทธรณ์และ
การร้องทุกข์ เหล่านี้เป็นต้น (เอกสาร 5.2-40) อีกทั้งผู้บริหารของ
มหาวิทยาลัยยังมีการบริหารงานที่ให้ทุกหน่วยงานยึดหลักปฏิบัติตาม
ระเบียบ ว่าด้วย การเงินการคลัง ระเบียบว่าด้วยการพัสดุของส านัก
งบประมาณและกรมบัญชีกลาง ระเบียบการเบิกจ่ายการเดินทางไป
ราชการ ระเบียบ  การเบิกค่าเบี้ยประชุม เป็นต้น (เอกสาร 5.2-41) 
นอกจากน้ี มหาวิทยาลัยมีน าผลการประเมินตนเองด้านการปฏิบัติหนา้ที่
ตามพันธกิจ การใช้อ านาจของกฎ ระเบียบ ข้อบังคับจากคณะกรรมการ
ตดิตาม ตรวจสอบ  และประเมินผลงานมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยต่อไป (เอกสาร 5.2-20) 

9. หลักความเสมอภาค (Equity) 
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยตระหนักและให้ความส าคัญกับ 

การบริหารงานและการให้บริการบุคลากรทุกคนทั้งภายในและภายนอก 
โดยผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
และร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยโดยเท่าเทียมกัน ทั้งนี้ การสรร
หาบุคลากรเข้าท างานผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ ความสามารถ
เหมาะสมกับงานในต าแหน่งต่างๆ มีโอกาสสมัครและเข้ารับการคัดเลือก
โดยเสมอภาคเท่าเทียมกัน ไม่มีการแบ่งแยกทางเพศ ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ 
อายุ การศึกษา ฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนาและ
เมื่อผ่านการคัดเลือกเข้าท างานล้วนมีโอกาสได้รับความก้าวหน้าใน
หน้าที่การงาน มีหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง

5.2-35 ค าสั่ง มร.ชร. ที่ 1053/2564 เรื่อง 
มอบหมายงานและมอบอ านาจให้รอง
อธิการบดี ผู้ ช่วยอธิการบดีปฏิบัติ
ราชการแทนอธิการบดี สั่ง ณ วันที่ 1 
มี.ค. 64  

5.2-36 ค าสั่ง มร.ชร. ที่ 924/2564 เรื่อง 
มอบหมายงานและมอบอ านาจให้
คณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี 
สั่ง ณ วันที่ 20 ก.พ. 64  

5.2-37 ค าสั่ง มร.ชร. ที่ 925/2564 เรื่อง 
มอบหมายงานและมอบอ านาจให้
ผู้อ านวยการปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี สั่ง ณ วันที่ 20 ก.พ. 64 

5.2-38 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย 
ราชภัฎ พ.ศ. 2547  

5.2-39 ตัวอย่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
ด าเนินงานตามหลักนิติธรรม เช่น 
พรบ. ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
เป็นต้น  

- ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงรายว่าด้วยจรรยาบรรณ
และกระบวนการด าเนินการทาง
จรรยาบรรณแก่ข้าราชการพลเรือ
สถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 
     - ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย

ราภัฏเชียงราย ว่าด้วยการด าเนิน 
การทางวินัย พ.ศ. 2552 

- ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย ว่าด้วยการอุทธรณ์
และการร้องทุกข์ พ.ศ. 2552 

5.2-40 มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้ง
ที่ 3/2564 วันที่ 25 ม.ค. 64 วาระ 
2 . 1  เ ห็ น ชอบ ให้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะ 
กรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์ ประเภท
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

ต าแหน่งที่สูงขึ้นทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการ นอกจากนี้ 
มหาวิทยาลัยยังมีการรับเปิดนักศึกษาต่างชาติ นักศึกษาชาติพันธุ์เข้า
ศึกษาในมหาวิทยาลัยโดยไม่มีการแบ่งแยกเพศ ถิ่นก าเนิด เช้ือชาติ อายุ 
การศึกษา ฐานทางเศรษฐกิจและสังคม ความเช่ือทางศาสนา ความ
พิการ มีการจัดตั้งศูนย์นักศึกษาพิการเพื่อรองรับและดูแลนักศึกษาพิการ
เพื่อให้โอกาสแก่ประชาชนทุกคนที่ต้องการศึกษาเรียนรู้ (เอกสาร 5.2-
41,42) ในปีการศึกษาที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการ
ยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตจังหวัดเชียงรายและ
พะเยา ซึ่งนักเรียนส่วนหนึ่งเป็นกลุ่มชาติพันธุ์และอีกส่วนหนึ่งเป็น
นักเรียนที่ประสบปัญหาด้านการขาดแคลนสื่อและอุปกรณ์การเรียนรู้
ทางภาษาไทยจึงส่งผลต่อการอ่านออกเขียนได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัย        
จึงมองเห็นถึงความส าคัญของการอ่านออกเขียนได้ของกลุ่มนักเรียน           
จึงด าเนินโครงการดังกล่าวเพื่อส่งเสริม พัฒนา สร้างโอกาสและ              
ความเสมอภาคทางการศึกษาให้กับนักเรียนบนพื้นที่สูงเพื่อสร้างโอกาส
ทางการศึกษาและความเสมอภาคทางการศึกษา (เอกสาร 5.2-9) 

10. หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) 
การบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยมุ่งเน้นการใช้ฉันทา

มติ ร่ วมกัน  มหาวิทยาลัยได้ด า เนินการ  ในรูปแบบการประชุม  
เพื่อพิจารณาเรื่องที่มีความส าคัญเพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งจะปรากฏ
ตั้งแต่การประชุมสภามหาวิทยาลัย การประชุมคณะกรรมการบริหาร
วิทยาลั ย  รวมถึ งหน่วยงานระดับคณะและศูนย์ส านัก  ซึ่ ง ได้ม ี
การด าเนินการในแนวทางเดียวกัน รวมไปถึงการประชุมร่วมหาฉันทามติ
จากคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องภายนอก
มหาวิทยาลัย เพื่อให้ได้ข้อสรุปและแนวปฏิบัติร่วมกัน โดยเฉพาะกลุ่มที่
ได้รับผลกระทบโดยตรง ซึ่งต้องไม่มีข้อคัดค้านที่ยุติไม่ได้ในประเด็นที่
ส าคัญ เช่น มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงราย (เอกสาร 5.2-
21) การลง คะแนนเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยประเภท
คณาจารย์ประจ า การลงคะแนนเลือกนายกสโมสรบุคลากรมหาวิทยาลยั
ราชภัฏเชียงรายหรือผู้บริหารหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย (เอกสาร
5.2-45,46) การใช้ศักยภาพภาวะผู้น าของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและสอดคล้อง
กับทิศทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย โดยมีการประเมินผู้บริหาร คือ อธิการบดีและคณบดีโดยใช้

5.2-41 ตัวอย่างระเบียบว่าด้วยการเงิน 
การคลัง ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
ข อ ง ส า นั ก ง บ ป ร ะ ม า ณ แ ล ะ
กรมบัญชีกลาง 

5.2-41 ข้อมูลบุคลากรแยกตามประเภท
บุคลากร ประจ าปี 2563 

5.2-43 ข้อมูลนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภฏั
เชียงราย ประจ าปี 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

แบบสอบถาม มีการเปิดเผยข้อมูลบุคคลและผลการประเมินผู้บริหารต่อ
สาธารณชน (เอกสาร 5.2-20) 
 

การบริหารงานตามหลักธรรมาภบิาลของอธิการบดี 
ปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยโดยคณะกรรมการติดตาม

ตรวจสอบและประเมินผลงาน ได้มีการส ารวจความพึงพอใจของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่มีต่อการบริหารงาน ด้านหลัก 
ธรรมภิบาลของอธิการบดี พบว่า โดยรวมบุคลากรของมหาวิทยาลัย               
มีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริหารงาน ด้านหลักธรรมาภิบาลอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.14) โดยมีข้อที่ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ยึดถือและเช่ือมั่น
ในความถูกต้องดีงาม ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทน 
ขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย (ค่าเฉลี่ย 4.25)  เมื่อเปรียบเทียบกับ
ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริหารงาน ด้านหลักธรรมาภิบาลของ
อธิการบดี ในปีงบประมาณ 2562 พบว่า โดยรวมบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริหารงาน ด้านหลักธรร
มาภิบาลอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.11) ซึ่งจะเห็นได้ว่า ค่าเฉลี่ยของ
ระดับความพึงพอใจต่อคุณภาพการบริหารงาน ด้านหลักธรรมาภิบาลของ
อธิการบดีมีระดับความพึงพอใจที่สูงขึ้น (เอกสาร 5.2-20) 
 

5.2-45 การนับคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
สภา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

5.2-46 การนับคะแนนเลือกตั้งนายกสโมสร
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

√ 5. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการ
ด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ 
 

มหาวิทยาลัยได้มีการด าเนินการจัดการความรู้ตามระบบ ดังนี้ 
1. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการ

ความรู้ เพื่อท าหน้าที่ในการก าหนดแนวทางในการจัดการความรู้ ก ากับ
ดูแล ติดตามและส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกคณะ/วิทยาลัย/ส านักวิชา
ด าเนินการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานของตนเองเพื่อให้เป็นไปตาม
กระบวนการจัดการความรู้ตามเกณฑ์ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
(เอกสาร 5.2.5-1 และ 5.2.5-2) 

2 .  จั ดท าแผนการจั ดการความรู้ ปี ก า รศึ กษา  2563  
เพื่อเป็นแนวทางในการด า เนินการจัดการความรู้ทั้ งระบบของ
มหาวิทยาลัย มีการวิเคราะห์ SWOT ด้านการจัดการความรู้  ที่มีทั้ง 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส ผลกระทบ เพื่อเป็นข้อมูลให้กับผู้บริหาร เพื่อใช้
ประกอบการในการก าหนดแนวทางและวางแผนการจัดการความอย่าง
เป็นระบบ ก าหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะส่งเสริม ก ากับติดตามการจัดการ

 
 
 
5.2.5-1 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการ

จัดการความรู้ 
5.2.5-2 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

จัดการความรู้ 
5.2.5-3 แผนการจัดการความรู้ปีการศึกษา 

2563 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

ความรู้  ก าหนดช่วงระยะเวลาในการด าเนินการตามกระบวนการจัดการ
ความรู้ (เอกสาร 5.2.5-1) - (เอกสาร 5.2.5-3) 

3. ก าหนดให้ทุกคณะ/วิทยาลัย/ส านักวิชาจัดท าโครงการ/
กิจกรรมจัดการความรู้ โดยก าหนดงบประมาณในการด าเนินการ
ดังกล่าวลงในแผนปฏิบัติการของตนเอง เพื่อส่งเสริมให้มีงบประมาณใน
การจัดโครงการ/กิจกรรมจัดการความรู้ตามกระบวนการจัดการความรู้ 
(เอกสาร 5.2.5-2) - (เอกสาร 5.2.5-4) 

4. คณะ/วิทยาลัย/ส านักวิชาด าเนินการจัดโครงการจัดการ
ความรู้ของตนเอง เพื่อให้เกิดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันตาม
แนวทางการจัดการความรู้ (เอกสาร 5.2.5-4 และ 5.2.5-5) 

5. มหาวิทยาลัยได้มีการก ากับติดตามการด าเนินการจัดการ
ความรู้ของแต่ละคณะ/วิทยาลัย/ส านักวิชา โดยให้รายงานผลการจัดการ
ความรู้มายังมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดกระบวนการก ากับติดตาม รวบรวม
ข้อมูลประมวลและกลั่นกรองความรู้ เพื่อให้เข้าใจง่าย  โดยคณะ/
วิทยาลัย/ส านักวิชามีรายละเอียดการจัดการความรู้ โดยสามารถจ าแนก
ตามด้านการจัดการความรู้ได้ดังนี้  (เอกสาร 5.2.5-5)  
 

ด้านการผลิตบัณฑิต  10  เร่ือง 

- การเขียนรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตร (มคอ.7)
แนวทางการจั ดการ เรี ยนการสอนออนไลน์ที่ ส่ งผลให้ เกิด
ประสิทธิภาพสูงสุดส าหรับนักศึกษาในช่วงสถานการณ์การระบาด
ของโรค Covid – 19 

- กิจกรรมการจัดการความรู้เพื่อค้นหาองค์ความรู้การเรียน
การสอนสู่ชุมชนในรูปแบบ (WILL) ของทุกหลักสูตร และการพัฒนา
ความเป็นเลิศของบัณฑิตให้มีทักษะในศตวรรษท่ี 21 

- การจัดหาและพัฒนาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้เพื่อศักยภาพ
ในการจัดการเรียการสอน 

- แนวทางการจัดสหกิจศึกษาและ การศึกษาเชิงบูรณาการ
กับการท างาน Cooperative and Work - Integrated Education 
: CWIE) และการจัดท าหลักสูตรในรูปแบบแขนงวิชา 

- การพัฒนากรอบความรู้ระดับประกอบการของวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทย 

- การประชุมการจัดการองค์ความรู้อย่างเป็นระบบและ
น าไปบูรณาการกับการเรียนการสอนของส านักวิชาสังคมศาสตร์ 

- การส่งเสริมการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิงบูรณา
การกับการท างาน 

 
5.2.5-4 โครงการการจัดการความรู้ของแต่

ละคณะ/วิทยาลัย/ส านักวิชา 
5.2.5-5 รายงานสรุปผลการติดตามการ

จัดการความรู้ ปีการศึกษา 2563 
5.2.5-6 เว็บไซต์กองนโยบายและแผน งาน

มาตรฐานวิชาการฯ เผยแพร่
ข้อมูลการจัดการความรู้ ของ
คณะ/วิทยาลัย/ส านักวิชา 

 



 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

- การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการท างาน WIL 

- การเขียนผลงานทางวิชาการ และการวิจัย 

- การรับนักศึกษา 
ด้านการวิจัย 3 เร่ือง 
- เทคนิคการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพื่อการเข้าสู่

ต าแหน่งทางวิชาการ 
- อาจารย์ บุคลากรคณะวิทยาการจัดการ ผลิต งานวิจัยที่มี

คุณภาพ และได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

- การบูรณาการบริหารงานวิจัย 
ด้านบุคลากร 1 เร่ือง 
การพัฒนาบุคลากรสายวิชาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ 

และบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสุ่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 
 

6. มหาวิทยาลัยได้จัดท ารายงานสรุปผลการติดตามการจัดการ
ความรู้เพื่อเป็นฐานความรู้ หรือองค์ความรู้เพื่อใช้ประกอบการแบ่งปัน
ความรู้ระดับมหาวิทยาลัยซึ่งผู้สนใจสามารถน าฐานข้อมูล พร้อมทั้งได้
คัดเลือกการจัดการความรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อให้คณะ/วิทยาลัย/
ส านักวิชาอื่นๆสามารถน าไปประยุกใช้ หรือสร้างกระบวนการจัดการ
ความรู้ในหน่วยงานของตนได้ (เอกสาร 5.2.5-5 และ 5.2.5-6) 

7. มหาวิทยาลัยได้ เผยแพร่ข้อมูลการจัดการความรู้ เพื่อให้
เป็นแนวทางในการด าเนินการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ และเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันผ่านช่องทาง เว็บไซต์ของกองนโยบาย
และแผน)  (เอกสาร 5.2.5-5 และ 5.2.5-6) 
 

√ 6. การก ากับติดตามผลการด า เนินงานตามแผนบริหารและ
แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
 

         มหาวิทยาลัย ได้มอบหมายให้กองบริหารงานบุคคล ซึ่งท าหน้าที่
เป็นหน่วยงานที่ รับผิดชอบดูแลด้านบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
ด าเนินการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน  โดยได้มี
การด าเนินการตามโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
ในการสนับสนุนให้บุคลากรได้รับการอบรม การเพิ่มคุณวุฒิที่สูงขึ้น  
การพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งส่งเสริมให้บุคลากร
รักษาจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด  โดยมีการพัฒนาบุคลากรตาม
แผนทุกปีต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน โดยได้ด า เนินการตามแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระยะ 5 ปี (พ.ศ.

 
 
 

5.2 .6 -1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
มหาวิทยาลัยฯระยะ 5 ปี  (พ.ศ.
2560-2564) ฉบับทบทวนและ
ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561   

5.2.6-2  รายงานผลการด าเนินงานตาม
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ ระยะ 
5 ปี  ฉบับทบทวน พ.ศ.2561 
(พ.ศ.2560-2564) ปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

2560-2564) ฉบับทบทวนและปรับปรุง พ.ศ.2561  ในแต่ละข้อดังนี้  
(เอกสาร 5.2.6.1 และ 5.2.6.2)   

การก ากับติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน ก าหนดให้มี
ระบบการติดตามแลประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ดงันี้ (เอกสาร 5.2-6.11) 

1. ติดตามตรวจสอบเชิงนโยบาย กองบริหารงานบุคคลจะมีการ
ก ากับการด าเนินงานตามแผนยุทธศสาตร์ และการตรวจสอบเชิง
นโยบายอย่างต่อเนื่องโดยแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ของกองบริหารงานบุคคลโดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกคน  

2. ติดตามแผนยุทธศาสตร์ ก านหดให้มีการติดตามปีละไม ่
น้อยกว่า 3 ครั้ง ซึ่งจะเป็นการติดตามความก้าวหน้าผลการด าเนินงาน
ของโครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัดต่าง ๆ เพื่อตรวสอบความเคลื่อนระหว่าง
เป้าหมายที่ก าหนดไว้กับผลที่เกิดขึ้นจริง 

3. การประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ จะมีการประเมินผลในระยะ
ครึ่งแผน และประเมินผลเมื่อสิ้นสุดแผน 

6.1) ก ากับติดตามผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 
2 ด้านการพัฒนาบุคลากร  

 มีการก ากับติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามตัวช้ีวัด และ
เป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยได้ตรวจสอบแต่ละโครงการได้จัดท าตามแผนฯ 
จากการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ฯ  ดังนี้ ด้าน
บุคลากรสายวิชาการมีจ านวนเพ่ิมขึ้นตามเป้าหมายมีความส าเร็จ
ตามตัวชี้วัด 

1) จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่มีผลงานทางวิชาการรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่ง  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
80 100 

  
2) จ านวนบุคลากรสายวิชาการเป็นท่ีปรึกษาวิทยากร  /กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิ/กรรมการวิชาการ/คณะท างานให้กับหน่วยงานภายนอก  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
80 80 

 

 

3) จ านวนบุคลากรสายวิชาการที่มีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดับนานาชาติ  

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 
50 100 

 

 
 
 
5 .2 -6 .3 ค า สั่ ง มหาวิทยาลั ยราชภัฏ

เชียงราย ที่ 1686/2560 ลว.16 
มีค.60 เรื่อง แต่งตั้งคณะท างานจัด
ประชุมระดมสมองเพื่อการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.
2560-2564) 

 
 
 
 
 
5.2.6.4   รายงานผลการด าเนินงานกองทนุ

พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

 
5.2.6.5  รายงานผลการด าเนินงานตาม

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา ระยะ 
5 ปี (2560-2564) ฉบับทบทวน
ปรับปรุง พ.ศ.2561 ประจ าปี 
พ.ศ.2562  (ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

4) บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการมีคู่มือการปฏิบัติงาน  
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน 

80 100 
(เอกสาร 5.2-6.4 และ 5.2-6.5)  
 

จ านวนบุคลากรเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการประจ าปี 2563 และ 
จ านวนบุคลากรศึกษาต่อประจ าปี 2563 ตามรายงานผลการด าเนินงาน
กองทุนพัฒนาบุคลากรฯ พ.ศ.2563  (เอกสาร 5.2-6.6 และ 5.2-6.7)  

 

6.2) ด้านพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนโดยมีการประชุมสัมมนาการพัฒนาผลงาน
ทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ และอบรมประเมินค่างาน 
และการเขียนคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรสนับสนุน เพื่อเข้าสู่ต าแหน่ง
ช านาญการที่สูงขึ้น เสริมสร้างจรรยาบรรณทางวิชาการ สนับสนุน
ส่งเสริมการเพิ่มคุณวุฒิของบุคลากร  (เอกสาร 5.2-6.8)   

 

6.3) ส่งเสริมสวัสดิการและการสร้างขวัญก าลังใจแก่บุคลากร 
พัฒนาระบบสวัสดิการและการสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากร โดยจัด
สวัสดิการด้านสุขภาพ สวัสดิการสงเคราะห์ สวัสดิการเงินกู้ส าหรับ
บุคลากร และมีการมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณให้บุคลากรดีเด่นใน
ด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย  (เอกสาร 5.2-6.9) 

 

          6.4) พัฒนาระบบการบริหารบุคคลที่ เป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพเช่น พัฒนาวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร 
และประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรอย่างมีธรรมาภิบาล และ
ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลบุคลากรให้มีประสิทธิภาพโดยเช่ือมโยงข้อมูล
บุคลากรไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยใช้ ระบบ CRRU Njoys, CRRU 
Faculty ของกองบริหารงานบุคคล และระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
ของกองกลาง ในการด าเนินงานตรวจสอบการปฏิบัติงานและตรวจสอบ
การด าเนินการสั่งการและตรวจสอบการส่งเอกสารให้แก่บุคลากรผ่าน
ระบบ (เอกสาร 5.2-6.10 และ 5.2-6.11) 
** จากสถานการณ์ covid-19 ท าให้ไม่สามารถจัดกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการบาง
กิจกรรมได้ ** 

 
 
 
 
5.2-6.6 จ านวนอาจารย์ที่มีต าแหน่งผลงาน

ทางวิชาการ 
 
5.2-6.7 จ านวนอาจารย์ที่มีวุฒิปรญิญาเอก 
 
 
5.2.6-8 รายงานผลการด าเนินงานกองทุน

พัฒนาบุคลากรมหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

 
 
 
5.2.-6-9  ประกาศมหาวทิยาลัยฯ รายช่ือผู้

ได้รับรางวัล “ราชภัฏสดุดี”ประจ าปี 
2562-2563 จ านวน 38 คน 

 
 
 
5.2.-6.10  เวปไซด์กองบริหารงานบุคคล 

ระบบ CRRU Njoys ,  CRRU 
Faculty  และระบบ สารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส ์

 
5.2-6.11 http://service.crru.ac.th/hrm 

/cdms 
 
 
 
 
 
 

http://service.crru.ac.th/
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√ 7. การก ากับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพภายในตามระบบและกลไกที่
สถาบันก าหนดประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
 

         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้ด าเนินการก ากับติดตาม 
การด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของทุก
หน่วยงานตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของ
มหาวิทยาลัยประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพ และการประเมินคุณภาพ ดังนี ้
            

• การควบคุมคุณภาพ 
         มหาวิทยาลัยด าเนินการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานโดยยึด
แนวทางการด าเนินงานตาม พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งได้ก าหนดให้สถาบันการศึกษาจัด
การศึกษาที่มุ่งเน้นคุณภาพมาตรฐานโดยมีระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก เป็นกลไกในการรักษา
คุณภาพมาตรฐานของสถานศึกษา และกฏกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ที่ก าหนดให้สถาบันการศึกษาแต่ละแห่งจัดให้มี
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแต่ละระดับ ซึ่งจากกฏกระทรวงดังกล่าวกลุ่มเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ร่ วมกันพัฒนามาตรฐานกา รศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏและพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2562 เป็นต้นไป   
         ด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยได้สร้าง
ระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพให้เป็นไปตามกรอบแนวทางปฏิบัติที่
ก าหนด  โดยน า ระบบการประกั นคุณภาพการศึ กษาภายใน
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 มาเป็นกรอบในการ
ด าเนินงาน มีการจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
ภายใน มีการตรวจประเมินคุณภาพการศกึษาภายในและน าเสนอผลการ
ประเมินต่อสภามหาวิทยาลัย หน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้งเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
         ในปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการควบคุมคุณภาพ
การจัดการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาและเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร รวมทั้งกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ (TQF) จึงได้ก าหนดให้มีการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2.7-1 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา

ภ า ย ใ น ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า              
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2562 

 
5.2.7-2 คู่มือประกันคุณภาพการศึกษา   

 ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏชียงราย 
 
5 . 2 . 7 - 3   ป ร ะ ก า ศ ม ห า วิ ท ย า ลั ย              

เรื่อง มาตรฐานการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

 
5.2.7-4 กลไกและระบบการก ากับติดตาม 

การประกันคุณภาพการศึกษา
ภ า ย ใ น  ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
ราชภัฏเชียงราย 

 
            

5.2.7-5 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกนั
คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า ภ า ย ใ น
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

 
5.2.7-6 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ

ประ เมิ นคุณภาพการศึ กษา
ภายในระดับคณะ/หลักสูตร 



 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 
3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน โดยใช้ตัวบ่งช้ี
และเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 มาใช้เป็นกรอบในการก าหนดแผนการ
ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อให้มี
คุณภาพได้มาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งมีกรอบในการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน คือ ระดับหลักสูตร ประกอบด้วย 6 
องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การก ากับมาตรฐาน องค์ประกอบ
ที่ 2 บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3 นักศึกษา องค์ประกอบที่ 4 อาจารย์ 
องค์ประกอบที่ 5 หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และ
องค์ประกอบที่ 6 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ ตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การ ระดับ
คณะ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การผลิต
บัณฑิต องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ 
องค์ประกอบท่ี 4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบ
ที่ 5 การบริหารจัดการ ส่วนระดับสถาบัน ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ 
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1การผลิตบัณฑิต องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ องค์ประกอบที่ 4 การท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม และองค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ  
         ด้านวิธีการด าเนินงาน มหาวิทยาลัยยึดแนวทางตามคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาของ สกอ. เป็นกรอบ
ด าเนินการ ควบคู่ไปกับการได้จัดท าคู่มือประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการด าเนินงานให้กับ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีระบบฐานข้อมูล และ
เครื่อข่ายข้อมูลในมหาวิทยาลัย เป็นเครื่องมือที่ช่วยรวบรวมข้อมูล และ
รายงานผลการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน ดังนี ้
        1. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
มหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่ก าหนดนโยบายและแผนงานไปสู่การปฏิบัติ
ให้กับหน่วยงานต่างๆ และก ากับติดตามผลการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา ตลอดจนทบทวนการด าเนินงาน และถ่ายทอดตัวบ่งช้ี
ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย  
        2. แต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ
ผู้รับผิดชอบในระดับคณะ เพื่อก าหนดนโยบาย และก ากับติดตามการ
ด าเนินงานในระดับคณะและระดับหลักสูตร  
        3. ติดตามผลการด าเนินงานระดับหลักสูตรและระดับคณะโดยให้
รายงานผลการด าเนินงานในรอบ 6 เดือน และ 9 เดือน 

 
5.2.7-7 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเ ชียงราย  
ครั้งที่ 6/2563 วันที่  24 ธันวาคม 
2563 

 
5.2.7-8 สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย   

ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 25 มกราคม  
2564 

     
5.2.7.9 รายงานการประชุมคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย ครั้งที่ 1/2564 
วันท่ี 18 มีนาคม 2564  

 
5.2.7.10  แผนพัฒนาคุณภาพ 
 
5.2.7-11 แผนปฎิบัติงานด้านการประกัน 
            คุณภาพ 
 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 
        4. หน่วยงานระดับหลักสูตร ระดับคณะ จัดท ารายงานประเมิน
ตนเอง (SAR) ด าเนินการบันทึกข้อมูลในระบบ QAS ของมหาวิทยาลัย 
และระบบ CHE QA Online ของ สกอว. 
        5.  ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะ 
        6. ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัย 
        7. รายงานผลการตรวจประเมินให้กับ สกอ. และจัดท ารายงาน
เผยแพร่สู่สาธารณชนรับทราบ 
        8. น าผลการประเมินมาวางแผนและปรับปรุงการด าเนินงาน 
          การก ากับติดตามด้านการควบคุมคุณภาพ มหาวิทยาลัยได้
ด าเนินการก ากับติดตามการควบคุมคุณภาพ โดยมีคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับมหาวิทยาลัยเป็นผู้ ก าหนด
นโยบายวางแผนการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ และมอบหมาย
ความรับผิดชอบให้คณะและหลักสูตรน าไปใช้เป็นแนวทางในการควบคุม
คุณภาพ ก าหนดให้มีการรายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีและค่า
เป้าหมายที่มหาวิทยาลัยก าหนด ซึ่งจะมีการประชุมก ากับติดตาม และ
ให้คณะ/หลักสูตร รายงานผลการด าเนินงานตามตัวบ่งช้ีที่ได้มอบหมาย
ให้รับผิดชอบทุกรอบ 6 เดือน และ 9 เดือน ซึ่งผลที่ได้จากการประเมิน
จะถูกน ามาพิจารณาและทบทวนเพื่อปรับปรุงการด าเนินงานต่อไป 

• การตรวจสอบคุณภาพ 
         มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตรวจสอบคุณภาพ โดยก าหนดให้มี
การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (Internal Quality Audit) 
เป็นประจ าทุกปีการศึกษา ขั้นตอนการด าเนินงานมีดังนี้ 
          1. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
เพื่อท าหน้าที่ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน การแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจประเมินจะมีการแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายใน
และภายนอกสถาบันเข้าร่วมตรวจประเมิน ในส่วนของคณะกรรมการจะ
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ  
               1.1 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ระดับหลักสูตร  
               1.2 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ระดับคณะ  
               1.3 คณะกรรมการตรวจประเมินฯ ระดับมหาวิทยาลัย  
           2. หน่วยงานระดับคณะน าผลการประเมินระดับหลักสูตรและ
ระดับคณะมาติดตามผลและน าเสนอผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะ
เพื่อพิจารณาให้ข้อเสนอแนะส าหรับน าไปจัดท าแผนปรับปรุงคุณภาพ
ต่อไป 



 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 
           3. สรุปผลการตรวจประเมินทั้ง 3 ระดับ น าเสนอต่อผู้บริหาร
และสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ข้อเสนอแนะ 
           4.  มหาวิทยาลัยรายงานผลการตรวจประเมินให้กับหน่วยงาน
ต้นสังกัด ผ่านระบบ CHE QA Online 
           การก ากับติดตามด้านการตรวจสอบคุณภาพ  มหาวิทยาลัย
ด าเนินการโดยกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ ดังนี ้
            1. จัดท าแผนการด าเนินงานการตรวจประเมินประจ าปี และ
ประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติการตรวจประเมินให้หน่วยงานทราบ  
            2. ควบคุมขั้นตอนการตรวจประเมินให้เป็นไปตามแผนงานที่
ก าหนด 
             3. ก ากับติดตามให้หน่วยงานทุกระดับด าเนินการตรวจ
ประเมิน และรายงานผลการตรวจประเมินเข้าสู่ระบบ CRRUQAS และ
จัดท ารายงานผลการตรวจประเมินส่งกองมาตรฐานวิชาการและประกัน
คุณภาพ           
             4 .  รวบรวมผลการตรวจประ เมินทุกระดับ เสนอต่อ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและน าเสนอ
ต่อสภามาหวิทยาลัยพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงต่อไป 

• การประเมินคุณภาพ 
             มหาวิทยาลัยมีการประเมินผลการด าเนินงานหลังจากเสร็จ
สิ้นกระบวนการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี
การศึกษา และมีการก ากับติดตามโดยน าผลการประเมินประจ าปีพร้อม
ข้อเสนอแนะต่างๆ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประกันคุณภาพของ
มหาวิทยาลัย เพื่อทบทวนและประเมินผลการท างาน รวมถึงการจัดท า
แผนพัฒนาคุณภาพ และวางแผนการด าเนินงานในปีต่อไป ส่งผลให้ผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของทุกระดับมีคะแนนเพิ่มขึ้น
อย่างต่อเนื่องทุกปี 
 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์ การบรรลุเป้าหมาย 

7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 



 

 

ตัวบ่งชี้ที่  5.3  ผลการบริหารงานของคณะ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้ ผู้จัดเก็บข้อมลู 

นางนิตยา ยืนยง 
ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 

1) นางสาวญานิชา  จรุงจิตต ์
2) นางสาวชาริสา เบก่ากู่ 

 

ชนิดของตัวบ่งชี ้:   ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์การประเมิน    คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินระดับคณะของทุกคณะ 
 

ผลการด าเนินงาน 
 

ชื่อคณะ/ส านักวิชา/วิทยาลัย 
องค์ประกอบ ผลประเมิน 

1 2 3 4 5 คะแนนเฉลี่ย ระดับคุณภาพ 
1. คณะครศุาสตร ์ 4.42 5.00 5.00 4.00 4.67 4.63 ดีมาก 
2. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3.94 5.00 5.00 5.00 5.00 4.53 ดีมาก 

3. คณะมนุษยศาสตร ์ 4.19 5.00 4.50 5.00 4.33 4.47 ด ี
4. คณะวิทยาการจัดการ 4.43 5.00 5.00 4.00 4.67 4.63 ดีมาก 

5. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.17 5.00 4.50 4.00 4.67 4.46 ด ี
6. ส านักวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 4.22 4.79 5.00 5.00 5.00 4.61 ดีมาก 
7. วิทยาลัยการแพทย์พื้นบ้าน ฯ 3.77 4.93 5.00 5.00 5.00 4.44 ด ี

8. ส านักวิชาสังคมศาสตร ์ 3.81 4.43 4.50 4.00 4.67 4.18 ด ี
9. ส านักวิชาคอมพิวเตอร์ ฯ 4.39 4.83 5.00 5.00 5.00 4.69 ดีมาก 

10. ส านักวิชานิติศาสตร ์ 3.95 4.10 5.00 4.00 4.00 4.11 ด ี
11. ส านักวิชาบริหารรัฐกจิ 3.76 4.56 2.50 4.00 4.33 3.91 ด ี

12. ส านักวิชาบัญช ี 4.40 4.75 4.50 5.00 3.33 4.34 ด ี
13. ส านักวิชาการท่องเที่ยว 4.02 4.75 5.00 5.00 4.00 4.34 ด ี

รวมคะแนนเฉลี่ยทุกคณะ 57.34 
 

การประเมินตนเอง  

เป้าหมาย 
ผลการด าเนินงาน 

คะแนนอิงเกณฑ ์ การบรรลุเป้าหมาย ตัวตั้ง 

ตัวหาร  
ผลลัพธ์ 

ค่าเฉลี่ย 4.51 
57.34 

4.41 4.41 ไม่บรรลเุป้าหมาย 
13 

 

รายการหลักฐานอ้างอิง 
หมายเลขเอกสาร ชื่อหลักฐานอ้างอิง 

5.3 -1 สรุปผลคะแนนผลการประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับคณะ 



 

ตัวบ่งชี้ที่  5.4  ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 

ผู้ก ากับดูแลตัวบ่งชี ้ ผู้จัดเก็บข้อมลู 
นิตยา  ยืนยง 

ผู้อ านวยการกองนโยบายและแผน 
1) นางสาวญานิชา  จรุงจิตต ์
2) นางสาวชาริสา  เบก่ากู ่

 

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 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6 ข้อ 

 
ผลการด าเนินงาน    

ม ี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 
√ 1. มีระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินการประกัน

คุณภาพหลักสูตรและคณะให้เป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะ 
 

มหาวิทยาลัยได้ก าหนดให้ทุกคณะ มีการด าเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในทั้งระดับหลักสูตรและระดับคณะตามเกณฑ์
มาตรฐานตัวบ่งช้ีระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ซึ่ง
เป็นระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่กลุ่มเครือข่าย
มหาวิทยาลัยราชภัฏร่วมกันพัฒนาขึ้น ประกอบด้วย  การควบคุม
คุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการประเมินคุณภาพ 
ตั้งแต่ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย เพื่อให้เป็นไป
ตามองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีคุณภาพที่ก าหนด มีการจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพภายใน มีการตรวจประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในและน าเสนอผลการประเมินต่อสภาสถาบัน 
มีการรายงานผลต่อหน่วยงานต้นสังกัด รวมทั้งเปิดเผยต่อสาธารณชน 
เพื่อน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
 
ระบบและกลไกในการก ากับติดตามการด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัยมีระบบและกลไกส าคัญที่ท าหน้าที่หลักในการ
ก ากับ ติดตามผลการด าเนินงานประกันคุณภาพของหลักสูตร และ
คณะ ให้การด าเนินงานมีคุณภาพเป็นไปตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตรและคณะทุกองค์ประกอบ ดังนี้  

1. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ท าหน้าที่ในการวางแผนงาน ก าหนดนโยบายด้านการประกันคุณภาพ

 
 
 
 
5.4.1-1 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา

ภ า ย ใ น  ร ะ ดั บ อุ ด ม ศึ ก ษ า 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 

5.4.1-2 คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในมหาวิ ทยาลั ย ร าชภั ฏ
เชียงราย 

5.4.1-3 กลไกและระบบการก ากับติดตามการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

5.4.1-4 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย 

5.4.1-5  ระบบงานประกันคุณภาพ (QAS) 
 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 
การศึกษา และก ากับติดตามการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาในภาพรวมของสถาบัน 

2. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ
ผู้รับผิดชอบในระดับคณะ เพื่อก าหนดนแผนงานสู่การปฏิบัติและ
ก ากับติดตามการด าเนินงานในระดับคณะและระดับหลักสูตร  
          3. งานมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพท าหน้าที่ก ากับ
ติดตามหน่วยงานภายใน ดังนี้ 

3.1 จัดท าแผนการด าเนินงานการตรวจประเมินประจ าปี 
และประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติในการตรวจประเมินให้หน่วยงานทราบ  

3.2 ควบคุมขั้นตอนการตรวจประเมินให้ เป็นไปตาม
แผนงานที่ก าหนด 

3.3  ก ากับติดตามให้หน่วยงานทุกระดับด าเนินการตรวจ
ประเมิน และรายงานผลการตรวจประเมนิเข้าสูร่ะบบ CRRUQAS ของ
มหาวิทยาลัย และ CHE QA Online ของ สกอ. มีการจัดท ารายงาน
ผลการตรวจประเมินส่งกองมาตรฐานวิชาการและประกันคุณภาพ         

3.4 รวบรวมผลการตรวจประเมินทุกระดับเสนอต่อ
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยและน าเสนอ
ต่อสภามาหวิทยาลัยพิจารณาให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงต่อไป 

3.5 ใช้ระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือส าคัญที่ช่วยในการ
ก ากับ ติดตามการด าเนินงาน คือ ระบบประกันคุณภาพ CRRUQAS 
และระบบฐานข้อมูล มคอ.ออนไลน์ รวมถึงระบบ CHE Curriculum 
Online : CHECO เพื่อให้การด าเนินงานของหลักสูตรและคณะเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และตามองค์ประกอบการประกัน
คุณภาพหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 ของสกอ.  

4.  คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ท า
หน้าที่ตรวจประเมินและให้ข้อเสนอแนะ เพื่อน าไปปรับปรุงผลการ
ด าเนินงานต่อไป การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินจะคัดเลือก
จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอกสถาบันเข้าร่วมตรวจประเมิน 
คณะกรรมการตรวจประเมินในแต่ละระดับ 

มหาวิทยาลัยมีระบบในการก ากับติดตามการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสรุปได้ ดังนี้ 



 

ม ี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 

 
 

√ 2. มีคณะกรรมการก ากับ ติดตามการด าเนินงานให้เป็นไปตามระบบ
ที่ก าหนดในข้อ 1 และรายงานผลการติดตามให้กรรมการระดับ
สถาบันพิจารณา 
 

         มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ตามเกณฑ์มาตรฐานตัวบ่งช้ีระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ  
พ.ศ. 2562 ซี่งเป็นระบบที่พัฒนาขึ้นโดยกลุ่มเครือข่ายมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ และได้ด าเนินการการแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพ
การศึกษาในแต่ละระดับเพื่อด าเนินการก ากับติดตามการด าเนินงานให้
เป็นไปตามระบบท่ีมหาวิทยาลัยได้ก าหนดไว้ ดังนี้ 
           1. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ
มหาวิทยาลัย โดยมีหน้าที่ก าหนดนโยบายและแผนงานไปสู่การปฏิบัติ
ให้กับหน่วยงานต่างๆ และก ากับติดตามผลการด าเนินงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
ระดับอุดมศึกษา ตลอดจนทบทวนการด าเนินงาน และถ่ายทอดตัวบ่งช้ี
ให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย 
            2. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในและ
ระดับคณะ เพื่อก าหนดนโยบายและก ากับติดตามการด าเนินงานใน
ระดับคณะและระดับหลักสูตร 
            3. คณะกรรมการก ากับติดตามและประเมินคุณภาพ จ าแนก
เป็น 2 ระดับ คือ  
               3.1 คณะกรรมการก ากับติดตามและเมินคุณภาพระดับ
คณะ เพื่อท าหน้าที่ก ากับติดตามและประเมินคุณภาพหลักสูตร ซึ่งมี 6 

  
 
 
 

5.4.1-2 ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย 

5.4.2-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงราย  

            ครั้งท่ี 1/2564  18 มีนาคม 2564 
            ครั้งท่ี 2/2564  6 สิงหาคม 2564 
            ครั้ งที่  3/2564  16 กันยายน 

2564 
 
 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 
องค์ประกอบ 14 ตัวบ่งช้ี และประเด็นพิจารณา 51 ข้อส าหรับหลักสูตร
ปริญญาตรี ส่วนระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก) มีประเด็น
พิจารณา 60 ข้อ เพื่อควบคุมและประเมินคุณภาพการเรียนการสอน
รายวิชา รวมถึงการควบคุมคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะด้วย 
               3.2  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท าหน้าที่ในการ
วางแผนพัฒนาหลักสูตร ปรับปรุงหลักสูตร การควบคุมคุณภาพและ
มาตรฐานหลักสูตรการประเมินการเรียนการสอนรายวิชาและการทวน
สอบรายวิชา 

√ 3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานของหลักสูตร
และคณะ ให้เกิดผลตามองค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 
และคณะ 
 

         มหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณประจ าปี ทั้งในส่วนของ
งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ให้กับคณะและหน่วยงานภายใน 
เพื่อใช้ด าเนินการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา โดยการจัดสรร
งบประมาณจะจ าแนกเป็น 2 แนวทาง คือ 
            1.   การจัดสรรงบประมาณด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยผ่านการด าเนินงานโดยงานมาตรฐาน
วิชาการและประกันคุณภาพในลักษณะของการการจัดกิจกรรม/
โครงการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เช่น โครงการฝึกอบรมให้
ความรู้ด้านการประกันคุณภาพแก่บุคลากรเพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
การประกันคุณภาพ โครงการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในระดับหลักสูตร และโครงการ การเตรียมพร้อมการประกัน
คุณภาพเข้าสู่ความเป็นนานาชาติด้วย AUN-QA เป็นต้น นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยยังจัดสรรงบประมาณเพื่อด าเนินการในการตรวจประเมิน
คุณภาพในระดับหลักสูตรและระดับคณะ 
            2.  การจัดสรรงบงบประมาณและสิ่งสนับสนุนการเรียนการ
สอนในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ให้กับหน่วยงานจัดการศึกษาและ
สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อใช้ให้เกิดการพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของหลักสูตร และคณะ รวมทั้งให้เกิดผลตามองค์ประกอบ
คุณภาพดังนี ้
 

องค์ประกอบ งบประมาณ แนวทางการพัฒนา 
1.การผลิตบัณฑิต 322,493,100 1.ปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพ

การบริหารและการจัดการหลักสูตรที่
เปิดสอนทุกระดับ และบริหารจัดการ
หลักสูตรให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพ 

 
 
 
 

 
 
 
 
5.4.3-1 แผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2564 งาน
มาตรฐานวิชาการและประกัน
คุณภาพ 

 
 
 
 
 
5.4.3-2 แผนปฏิบัติ ราชการประจ าปี

ง บ ป ร ะ ม า ณ  พ . ศ . 2 5 6 4 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 



 

ม ี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 
2. เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการเรียน
สอนในทุกระดับ 
3. พัฒนาทักษะการเป็นบัณฑิตนัก
ปฏิบัติโดยกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนโดยการบูรณาการกับการท างาน 
และปรับปรุงระบบกลไกการขับเคลื่อน
การจัดการเรียนการสอน โดยการบูรณา
การกั บการท า งาน และส่ ง เสริ ม 
สนับสนุนจัดการเรียนการสอนบูรณา
การกับการท างาน(CRRU-WIL) 
4. พัฒนาทักษะบัณฑิตแห่งศตวรรษที่ 
21 เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศของ
บัณฑิตในด้านต่างๆ เช่น ทักษะความ
เ ป็ น เ ลิ ศ ท า ง ด้ า น วิ ช า ชี พ  ด้ า น
ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5. บ่มเพาะให้บัณฑิตมีทีกษะเป็น
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Starup) 
6.ปรับปรุงพัฒนาอาคาร สถานที่  
ห้ อ ง เ รี ย น ที่ มี ม า ต ร ฐ า น แ ล ะ
ปัจจัยพื้นฐานและ จัดหาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพทรัพยากรสนับสนุนการ
เรียนรู้  สิ่ งอ านวยความสะดวกที่
ส่ ง เสริมสนับสนุนการเรียนรู้ ด้ วย
ตนเองของบัณฑิต  
7. เสริมสร้างคุณลักษณะการเป็นคนดี 
คนเก่ง รับผิดชอบและเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคม 

2. การวิจัย 7,128,900 1.  ส่ ง เสริมและสนับสนุนการท า
ผลงานวิจัย โดยวิจัยเพื่อรับใช้สังคม 
2. ส่งเสริม สนับสนุนการตีพิมพ์แผย
แพร่ผลงงานวิจัย ในระดับชาจิและ
นานาชาติ  
3. ส่งเสริมการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นและ
สังคมอย่างยั่งยืน 
4.สร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการ
วิจัยทั้งภายในและนอกประเทศ และ
สร่างแหล่งเรียนรู้ ที่สามารถถ่ายทอด
ความรู้ให้กับเครือข่ายการวิจัยและ
พัฒนาที่มีการบูรณาการระหว่างภาค
ส่วนต่างๆ   



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 
5 ส่งเสริมการบูรณาการงานวิจัยกับ
การเรียนการสอน การบริการวิชาการ
และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
6. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิต
ชุมชน พัฒนาการวิจัยและการน าเอา
องค์ความรู้การวิจัย งานสร้างสรรค์ 
และนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่น 
7. พัฒนาระบบและกลไกการวิจัยที่
ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ท้องถิ่น และกระแสโลกาภิวัฒน์  

3 .  ก า ร บ ริ ก า ร
วิชาการ 

36,265,800 1.  พั ฒ น า แ ล ะ เ ป็ น ผู้ น า ก า ร
เปลี่ยนแปลงในการยกระดับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ชุมชน สังคมและ
ท้องถิ่น 
2. เน้นการใช้นวัตกรรมในการบริการ
วิชาการแก่สั งคม เพื่อสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน 
3 . พั ฒ น า ร ะ บ บ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด
การศึกษาทางเลือกเพื่อเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ ส่งเสริมและ
พัฒนาการเรียนรู้ เพื่อการตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น  
3 .  พัฒนารูปแบบการให้ บริ ก าร
วิชาการแก่สังคมที่มีประสิทธิภาพ 
4. สนับสนุนการให้บริการวิชาการแก่
ชุมชนในรูปแบบต่า งๆ ตลอดจน
ส่งเสริมและพัมนาคุณภาพชีวิตของ
ป ร ะ ช า ขน ให้ มี ศั ก ยภ าพ ในกา ร
ด ารงชีวิต การประกอบอาชีพ และมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเกิดสังคมแห่ง
การเรียนรู้ 
5. ส่งเสริมการบูรณาการงานบริการ
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย รวมทั้งการบูรณาการ
พันธกิจสัมพันธ์ เพื่อยกระดับด้าน
เศรษฐกิจ ท้องถิ่นที่เป็นไปตามบริบท
และความต้องการในการพัฒนา
ท้องถิ่น 



 

ม ี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 
4. การท านุบ ารุง
ศิ ลปะและวัฒน 
ธรรม 

4,879,000 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการงานท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ เป็น
แหล่งเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมการวิจัยด้านศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นในอนุภูมิภาคลุ่ม
น้ าโขง และต่อยอดงานวิจัยด้านศิลป 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่มวัฒนธรรมให้แก่ท้องถิ่น 
3 .  ส่ ง เสริ มการจั ดกิ จกรรมด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับหน่วยงาน
ภายในและภายนอก 
4. ส่งเสริมการบูรณาการกิจกรรม
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน
และการบริการวิชาการที่มีความ
หลากหลาย 
5. พัฒนาระบบกลไกและการเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมรวมทั้ งการพัฒนา
ฐานข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมของ
ล้านนาและอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง 

5 .  ก า ร บ ริ ห า ร
จัดการ 

322,023,200 1. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
ตามหลักธรรมาภิบาล 
2.  พ ัฒนาโครงสร ้า งพื ้นฐานทาง
กายภาพ 
3. พัฒนาทรัพยากรบุคคล ระบบ
สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ 
4 .  พ ัฒ น า ร ะ บ บ เ ท ค โ น โ ล ยี
สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ 
เพื ่อลดความผิดพลาดความเสี ่ยง 
และประหยัดทรัพยากร 
5. พัฒนาระบบการเงิน งบประมาณ 
และการจัดสรรในรูปแบบใหม่ที่
ก่อให้เกิดความคล่องตัว 
6. สร้างวัฒนธรรมขององค์กรเชิง
คุณภาพและองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
7. การวิจัยสถาบัน 
8. น าหลักการบริหารความเสี่ยงมาใช้
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา 
9 .  พัฒนาระบบและกลไกในการ
เชื่อมโยงการจัดการศึกษากับภาคธุรกิจ 
10 .  พัฒนาหน่ วยงานภายในที่ มี
ศักยภาพเพื่อเป็นส่วนงานกลางภายใน
ที่สอดคล้องกับการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 

 



 

 

มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 
√ 4. น าผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรและทุกคณะที่ผ่านการ

พิจารณาของกรรมการระดับสถาบันเสนอสภาสถาบันเพ่ือพิจารณา 
 

มหาวิทยาลัยได้น าเอาผลการประเมินคุณภาพภายในปี
การศึกษาท่ีผ่านมาทั้ง 3 ระดับ คือ ระดับหลักสูตร ระดับคณะ สรุปผล
การประเมินในแต่ละระดับ ในปีการศึกษา 2562 คือ 
            - ระดับหลักสูตร จ านวนหลักสูตรทั้งหมด 70 หลักสูตร 
ผลการด าเนินงานมีหลักสูตรที่เป็นไปตามเกณฑ์จ านวน 70 หลักสูตร                         
            -  ระดับคณะ จ านวนคณะทั้ งหมด 13 คณะ ผลการ
ด าเนินงานมีคุณภาพในระดับดีมากจ านวน 9 คณะ และมีคุณภาพ
ระดับดี 4 คณะ  

จากผลการประเมินดังกล่าวได้มีการน าเสนอเข้าที่ประชุม
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยเพื่อ
พิจารณาในล าดับแรก หลังจากนั้นก็จะน าเข้าคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัย และน าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ตามล าดับ เพื่อ
พิจารณาผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ ส าหรับน าไปใช้เป็น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของ
มหาวิทยาลัยในปีต่อไป 

 
 
 
 

5.4.4-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการ
ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ก า ร ศึ ก ษ า
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  
ครั้งท่ี 6/2563 วันที่  24 ธันวาคม 
2563 

5.4.4-2 สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย    
          ครั้งที่ 3/2564  วันที่ 25 มกราคม     
           2564 
 

√ 5. น าผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันมาปรับปรุง
หลักสูตรและการด าเนินงานของคณะให้มีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
 

มหาวิทยาลัยได้มีการน าผลการประเมินและข้อเสนอแนะ
จากสภามหาวิทยาลัยมาปรบัปรุงผลการด าเนินงาน โดยในปีที่ผ่านมามี
การปรับปรุงพัฒนาในเรื่องการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์
ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ประจ าคณะ การส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษา
ต่อในระดับปริญญาเอก และจัดหาแหล่งทุนวิจัยจากภายนอก ท าให้ใน 
ปีการศึกษา 2563 มีจ านวนอาจารย์ที่มีต าหน่งทางวิชาการ คุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก และจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยจากทุนภายนอก  
เพิ่มจ านวนขึ้นจากปีที่ผ่านมา ส่งผลต่อการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในมีคุณภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปีการศึกษา  

เมื่อพิจารณาผลการด าเนินงานระดับหลักสูตรในปีการศึกษา 
2563 พบว่า ทุกหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน คะแนนเฉลี่ยของ
การบริหารจัดการหลักสูตรเท่ากับ 3.62 เมื่อเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2563 พบว่า มีคะแนนเฉลี่ยของ
การบริหารจัดการหลักสูตรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยจะเห็นได้
จากกราฟแสดงการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลการประเมิน
หลักสูตร ปีการศึกษา 2558-2563 ดังนี ้

 

 
 
 
 

5.4.5-1 ผลการด าเนินงานประกันคุณภาพ 
  การศึกษาภายใน มหาวิทยาลัย 
  ราชภัฏเชียงราย 

 
 



 

ม ี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 
เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของผลการบริหารจัดการหลักสูตร 

ปีการศึกษา 2558-2563 

 
 
 

          การพัฒนาการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการของอาจารย์ประจ า
หลักสูตรและอาจารย์ประจ าคณะ  ในปีการศึกษา 2563 ผลการ
ด าเนินงานร้อยละ 33.97 คะแนนเฉลี่ย 2.83 เมื่อเปรียบเทียบผลการ
ด าเนินงานตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2563 พบว่าคะแนนเฉลี่ยของ
อาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี ดังนี ้
 

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของอาจารย์ประจ าท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 ปีการศึกษา 2558-2563 

          

        การส่งเสริมให้อาจารย์ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก 
ในปีการศึกษา 2563 ผลการด าเนินงานร้อยละ 38.43 คะแนนเฉลี่ย 
4.80 เมื่อเปรียบเทียบผลการด าเนินงานตั้งแต่ปีการศึกษา 2558-2563 
พบว่าคะแนนเฉลี่ยของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญาเอก มีแนวโน้ม
เพิ่มขึ้นทุกปี ดังนี ้
 

เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 ปีการศึกษา 2558-2563 
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มี ผลการด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน รายการหลักฐาน 
 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่ได้จากแหล่งทุน

ภายนอก ในปีการศึกษา 2562 ได้รับสนับสนุนเป็นเงินจ านวน 
18,502,557 และในปีการศึกษา 2563 ได้รับเงินสนับสนุนเป็นเงิน
จ านวน 65,335,711 บาท จึงเห็นได้ว่าอาจารย์สามารถหาแหล่งทุน
วิจัยจากภายนอกได้งบประมาณมากกว่าเดิมถึง 46,833,154 บาท  

√ 6. มีผลการประเมินคุณภาพหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่  1  
การก ากับมาตรฐาน 
  

จากการประเมินคุณภาพหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนในปี
การศึกษา 2563 ของมหาวิทยาลัย จ านวนทั้งสิ้น 68 หลักสูตร พบว่า
ทุกหลักสูตรผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน คิดเป็นร้อยละ 100  

 

 
 
5.4.6.1 ผลการตรวจประเมินคุณภาพ

การศึกษาภายในระดับหลักสูตร 
 
 

 
การประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน คะแนนอิงเกณฑ ์ การบรรลุเป้าหมาย 
6 ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน บรรลเุป้าหมาย 

 
 
 

  



 

 

ส่วนท่ี 4  

 
1. ผลการประเมินตนเองรายตัวบ่งชี้ 

 
ตัวบ่งชี้คุณภาพ 

  
เป้าหมาย 

  
ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 

องค์ประกอบท่ี การผลิตบัณฑิต    
1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม คะแนนเฉลี่ย 

3.60 
 

246.25 
3.62 3.62 68 

1.2 อาจารย์ประจ าสถาบันท่ีมีคุณวุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 35 181 
38.43 4.80 

471 
1.3 อาจารย์ประจ าสถาบันท่ีด ารงต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 35 160 

33.97 2.83 
471 

1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 
1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 
1.6  การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 
1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 
1.8 หลักสูตรท่ีนักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม คะแนนเฉลี่ย 

5.00 
54.99 

4.23 4.23 
13 

องค์ประกอบท่ี 2 การวิจัย    
2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 

2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและสร้างสรรค์  ค่าเฉลี่ย 4.51 15 
5.00 5.00 

3 
2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจ าและนักวิจัย ค่าเฉลี่ย 4.51 14.56 

4.85 4.85 
3 

2.4  ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมท่ีน าไปใช้ประโยชน์
ต่อชุมชน 

ร้อยละ 30 100 40.00 5.00 
250 

องค์ประกอบท่ี 3 การบริการวิชาการ    
3.1  ระบบและกลไกการพัฒนาเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 
3.2  ชุมชนเป้าหมายท่ีได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ืองตามแผน
เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

ร้อยละ 50 6 100 5.00 
6 

องค์ประกอบท่ี 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย    

4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  7 ข้อ 6 ข้อ 4.00 



 

 

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
  

เป้าหมาย 
  

ผลการด าเนินงาน คะแนนประเมิน 

4.2 ผลลัพธ์ด้านศิลปะและวัฒนธรรมไทย 10 เรื่อง 8 เรื่อง 5.00 
องค์ประกอบท่ี 5 การบริหารจัดการ    
5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างาน 5 ข้อ 5 ข้อ 5.00 
5.2 การบริหารของสถาบันเพื่อการก ากับติดตามผลลัพธ์ตามพันธ
กิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน 

7 ข้อ 7 ข้อ 5.00 

5.3 ผลการบริหารงานของคณะ ค่าเฉลี่ย 4.51 57.34 
4.41 4.41 

13 
5.4 ระบบก ากับการประกันคุณภาพหลักสูตรและคณะ 6 ข้อ 6 ข้อ 5.00 

เฉลี่ยรวม 4.69 

 

2. ผลการประเมินตนเองในภาพรวมของแต่ละองค์ประกอบ 
 

องค์ประกอบ I P O 
คะแนน 
เฉลี่ย 

ผลการประเมิน 
 0.00-1.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
 1.51-2.50 การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
 2.51-3.50 การด าเนินงานระดับพอใช้ 
 3.51-4.50 การด าเนินงานระดับดี  
 4.51-5.00 การด าเนินงานระดับดีมาก 

1. การผลติบัณฑิต 3.82 5.00 3.93 4.44 ด ี
2. การวิจัย 5.00 5.00 4.93 4.96 ดีมาก 

3. การบริการวิชาการ - 5.00 5.00 5.00 ดีมาก 

4. ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย - 4.00 5.00 4.50 ด ี

5. การบริหารจัดการ - 4.80 4.41 4.85 ดีมาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 4.84 4.59 4.69 ดีมาก 

ผลการประเมิน ดี ดีมาก ดีมาก   

 

 

  



 

3.  สรุปจุดแขง็ จุดท่ีควรพัฒนา และแนวทางการพัฒนา 
 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 
 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1. มีระบบและกลไกในการก ากับ 
ติดตาม การบริหารจัดการหลักสูตรส่งผล
ให้ทุกหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร 

2. มีจ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกอยู่ในเกณฑ์ที่สูง (คะแนน 4.80)  

3. มีการจัดบริการนักศึกษาอย่าง
ครบถ้วนรวมถึ งสนับสนุนให้คณะจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่สอดคล้องกับ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดย
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้พัฒนาตนเองและ
มีส่วนร่วมกับกิจกรรมนักศึกษาที่คณะและ
มหาวิทยาลัยจัดให้อย่างเต็มที่ 

4. มีหน่วยงานและอาจารย์ที่พร้อม
ให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือนักศึกษา  

1. จ านวนอาจารย์ที่ด ารง
ต าแหน่งทางวิชาการในบางคณะ 
ยังมีจ านวนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ส ารสน เทศด้ านหลั กสู ต ร เพื่ อ
ร ายงานข้ อมู ลและติ ดตามผล 
การด าเนินงานของหลักสูตรให้มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

1.  วางแผน ก าหนดเป้าหมาย และ
กรอบเวลาการพัฒนาจ านวนอาจารย์ที่
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการให้เป็นไป
ตามเป้าหมาย 

2 .  ค ว ร จั ดท า ฐ านข้ อมู ลด้ าน
หลักสูตรเพื่อก ากับติดตามอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ที่ก าหนด 

 
 
องค์ประกอบที ่ 2  การวิจัย 
 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. มีระบบกลไกบริหารงานวิจัยหรือ

งานสร้างสรรค์เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตาม
แผนด้านการวิจัย และด าเนินการตามระบบ
ที่ก าหนด 

2. จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค์ภายในมากขึ้น 

3. จ านวนผลงานทางวิชาการที่ได้รับ
การตีพิมพ์หรือเผยแพร่มีจ านวนมาก 

การแสวงหาแหล่งทุนวิจัย
ภายนอก ในบางคณะ ยังมีจ านวน
น้อย 
 

1 .  จั ด ให้ มี นั กบริ ห ารจั ดการ
งานวิจัย (RM) ระดับคณะ/ส านักวิชา 
เพื่อเป็นพี่เลี้ยงในการด าเนินการวิจัย
เพื่อเพิ่มโอกาสและการแสวงหาแหล่ง
ทุนจากภายนอก 

2. สนับสนุนงบประมาณให้กับ
อาจารย์ เพื่ อ เป็นทุนในการตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงาน 

3. พัฒนาและยกระดับวารสารทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่ ให้มีค่า
น้ าหนักของการเผยแพร่ที่สูงขึ้น 

 



 

 

องค์ประกอบที ่3 การบริการวิชาการ 
 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. มหาวิ ทย าลั ย จั ดบริ ก า ร

วิชาการแก่ท้องถิ่นและพื้นที่เป้าหมาย 
( Area Base)  อ ย่ า ง ต่ อ เ นื่ อ ง  แ ละ
สามารถสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
หน่ วยงานภายนอกในการพัฒนา
ท้องถิ่น 

2. มีการด าเนินงานที่สอดคล้อง
และสนับสนุนตามพระราโชบาย อัน
เป็นการสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น
และชุมชน 
  

- 1. ควรมี การบู รณาการองค์
ความรู้ ที่น าเอาความเช่ียวชาญของแต่ละ
คณะ/ส านักวิชา ไปสู่ การให้บริการ
วิชาการแก่สังคมในพื้นที่เป้าหมายเพื่อ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งให้
ชุมชนเพื่อเพิ่มพื้นที่เป้าหมายให้มากขึ้น 

2. ควรมีการรวบรวมข้อมูลและ
จัดท าระบบฐานข้อมูลด้านการบริการ
วิชาการเพื่อเป็นแหล่งความรู้ส าหรับใช้
ค้นคว้าและเป็นแนวปฏิบัติที่ดีให้กับ
ชุมชนหรือองค์กร  

 
องค์ประกอบที ่4  การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 
1. มีหน่วยงานหลักที่ท าหน้าที่

รั บผิ ดชอบการส่ ง เสริ ม  เผยแพร่  
สร้างสรรค์ ด้านศิลปวัฒนธรรม 

2. มีการจัดกิจกรรม/โครงการ
เผยแพร่ ด้านศิลปะและวัฒนธรรม
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 

3. มีการบูรณาการด้านการ
เรียนการสอนเข้ากับการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม 

4. มีการสร้ างเครือข่ ายด้ าน
วัฒนธรรมกับหน่วยงานภายนอก และ
สร้างความร่วมมือกับศิลปินในท้องถิ่น
เพื่อร่วมกันสร้างสรรค์และพัฒนางาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม 

1. การ เผยแพร่ ผลงานด้ าน
ศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติยังมีน้อย 

2. การจัดท าระบบฐานข้อมูล
เ พื่ อ เ ป็ น แ ห ล่ ง ข้ อ มู ล ท า ง ศิ ล ป ะ 
วัฒนธรรมยังไม่เป็นรูปธรรม 

1. ควรจัดหางบประมาณเพื่อ
สนับสนุนให้เกิดการเผยแพร่ผลงานด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมในระดับชาติและ
ระดับนานาชาติ 

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลพื่อ
เป็นแหล่งค้นคว้าด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะ วัฒนธรรม 

 
 
 
 



 

องค์ประกอบที ่5  การบริหารจัดการ 
 

จุดแข็ง จุดที่ควรพัฒนา แนวทางการพัฒนา 

1. มีการด าเนินการด้านการจัดการ
เรียนรู้แบบบูรณาการกับการท างานที่ตอบ 
ส น อ ง ค ว า ม ต้ อ ง ก า ร ข อ ง ผู้ เ รี ย น แ ล ะ
ผู้ประกอบการ 

2. ผู้ บ ริ ห า ร ข อ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย ใ ห้
ความส าคัญต่อการวางแผนและมีส่วนร่วมใน
การจัดท าแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 

3. แผนด าเนินการของมหาวิทยาลัยมี
ความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ 

4. มี ก า รก า หนดแผนกลยุ ท ธ์ แ ล ะ
ด าเนินการตามแผนโดยการถ่ายทอดการ
ปฏิบัติลงสู่หน่วยงาน 

5. มี ร ะบบกล ไก ในกา รจั ดสรร งบ 
ประมาณไปสู่ ก ารปฏิบัติ ที่ ชั ด เจนและมี
ประสิทธิภาพ ส่งผลให้การใช้งบประมาณ
สนับสนุนการด าเนินงานเกิดประโยชน์อย่าง
สูงสุด 

6. มีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
สนับสนุนการบริหารงานและการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัย 

- - 

 
 
 

 


