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คำนำ 

 
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ของวิทยาลัยนานาชาติ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีการศึกษา 2564 ฉบับนี้จัดทำขึ้น เพื่อให้การประกันคุณภาพ

การศึกษาภายในของวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดำเนินการไปอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการผู ้จัดทำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ วิทยาลัยนานาชาติ         

จึงขอเสนอผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ซึ่งประกอบด้วยผลการดำเนินงานตามเกณฑ์    

การประเมินคุณภาพ จำนวน 6 องค์ประกอบ 20 ตัวบ่งชี ้ โดยใช้เกณฑ์การประเมินตามเกณฑ์

มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) รวมไปถึงจุดเด่น     

จุดที่ควรพัฒนา แผนการบริหาร บริบทของคณะ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาในการดำเนินการของ

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ต่อไป 
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บทสรุปผู้บริหาร 

 

  วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีผลการดำเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาตามคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏ ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2564 ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ และมีผลการ
ดำเนินงานในองค์ประกอบที่ 6 จำนวน 7 ตัวบ่งชี้ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กำหนดขึ้น ดังนี้ 
 

องค์ประกอบ 

คะแนน 

การประเมิน
ตนเอง 

เฉลี่ย 

ระดับคุณภาพ 

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

องค์ประกอบที่ 1 4.01 ดี  

องค์ประกอบที่ 2 2.79 พอใช้  

องค์ประกอบที่ 3 4.50 ดี  

องค์ประกอบที่ 4 4.00 ดี  

องค์ประกอบที่ 5 4.33 ดี  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ขององค์ประกอบที ่1-5 

3.85 ดี  

องค์ประกอบที่ 6 3.86 ดี  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ 
ขององค์ประกอบที ่1-6 

4.01 ดี  
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บทท่ี 1 
ส่วนนำ 

 

1. ประวัติความเป็นมา (ชื่อหน่วยงาน ที่ตั้งและประวัติความเป็นมาโดยย่อ) 
 วิทยาลัยนานาชาติ (วนช.) เป็นหน่วยงานในกำกับของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
เทียบเท่าคณะ ที่ตั้งข้ึนตามมติสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 11/2549 วันที่ 28 พฤศจิกายน 
2549 โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อจัดการศึกษาในระดับนานาชาติ ทั้งด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การ
ให้บริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้พัฒนาท้องถิ่น 
ประเทศ และนานาชาติ  
        วิทยาลัยนานาชาติได้เริ่มดำเนินการบริหารจัดการในฐานะหน่วยงานภายในเทียบเท่าคณะ
อย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 เป็นต้นมา ปัจจุบันวิทยาลัยนานาชาติรับผิดชอบการผลิต
บัณฑิต หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) หลักสูตรสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ และมี
แผนที่จะเปิดหลักสูตรนานาชาติอ่ืนๆ ในอนาคตร่วมกับคณะต่างๆในมหาวิทยาลัย  
        นอกจากรับผิดชอบจัดการศึกษาแล้ว วิทยาลัยนานาชาติมีหน่วยงานที่รับผิดชอบอีกสอง
หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์ภาษาและศูนย์กิจการนานาชาติ โดยศูนย์ภาษามีภารกิจด้านการส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาด้านภาษาสำหรับอาจารย์ นักศึกษา และประชาชนทั่วไป และศูนย์กิจการ
นานาชาติที่มีภารกิจด้านกิจการนานาชาติทั้งการสร้างความสัมพันธ์กับต่างประเทศ การศึกษา
นานาชาติ รวมถึงภารกิจอ่ืนที่จะสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับนานาชาติ 
 
2. ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 ปรัชญา “การจัดการศึกษานานาชาติ สร้างโอกาสท้องถิ่นสู่สากล” 
 วิสัยทัศน์    “วิทยาลัยนานาชาติเป็นองค์กรที่มีนวัตกรรมการจัดการศึกษาและการ
ให้บริการที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค” 
 พันธกิจ      
 ด้านการเรียนการสอน 
 1. จัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรอื่นๆที่เกี่ยวข้อง  
ในระดับอุดมศึกษาและหลักสูตรระยะสั้นแก่นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติและบุคคลทั่วไป 
 2. ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชนท้องถิ่น 
สังคม ประเทศชาติ และชุมชนโลก 
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 ด้านการวิจัย 
 3. ผลิตงานวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพ่ือสร้างองค์ความรู้ ส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาการ
เรียนการสอน และการให้บริการ โดยมีการบูรณาการร่วมกับศาสตร์และพันธกิจด้านการเรียนการ
สอน การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 ด้านการบริการวิชาการ 
 4. ให้บริการด้านศูนย์ภาษาแก่นักศึกษาและบุคลากรใช้เป็นแหล่งพัฒนาสมรรถนะ
ทางด้านภาษาของตนเองให้มีมาตรฐานระดับสากล 
 5. ให้บริการทางวิชาการแก่หน่วยงานภายในและภายนอกด้านการอบรม การทดสอบ 
การแปล และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและทักษะทางวิชาชีพทางธุรกิจอ่ืนๆ 
 ด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 6. ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และวัฒนธรรมนานาชาติ 
 7. สร้างความรู้ความเข้าใจด้านความต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 ด้านวิเทศสัมพันธ์ 
 8. สนับสนุนและพัฒนาความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันและองค์กร
ในประเทศและต่างประเทศ 
 ด้านการบริหาร 
 9. พัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
 วัตถุประสงค์ (Objectives) 
 1. เพื ่อจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ หลักสูตรภาษาไทย และหลักสูตรอื ่นๆ  ที่
เกี่ยวข้องในระดับอุดมศึกษาและหลักสูตรระยะสั้น แก่นักศึกษาไทย นักศึกษาต่างชาติและบุคคล
ทั่วไป 
 2. เพื่อผลิตบัณฑิตให้เป็นคนเก่ง คนดี มีคุณภาพ มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ชุมชน
ท้องถิ่น สังคม ประเทศชาติ และชุมชนโลก 
 3. เพื ่อผลิตงานวิจัยและสร้างนวัตกรรม เพื ่อสร้างองค์ความรู ้ ส่งเสริมการเรียนรู้ 
พัฒนาการเรียนการสอน และการให้บริการ โดยมีการบูรณาการร่วมกับศาสตร์และพันธกิจด้านการ
เรียนการสอน การบริการวิชาการ และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 4. เพื่อให้บริการด้านศูนย์ภาษาแก่นักศึกษาและบุคลากรใช้เป็นแหล่งพัฒนาสมรรถนะ
ทางด้านภาษาของตนเองให้มีมาตรฐานระดับสากล 
 5. เพื ่อให ้บร ิการทางวิชาการแก่หน่วยงานภายในและภายนอกด้านการอบรม          
การทดสอบ การแปล และการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาทักษะภาษาและทักษะทางวิชาชีพทางธุรกิจอ่ืนๆ  
 6. เพื่อส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และวัฒนธรรม
นานาชาติ 
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 7. เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความต่างและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 
 8. เพื่อสนับสนุนและพัฒนาความสัมพันธ์และเครือข่ายความร่วมมือกับสถาบันและ
องค์กรในประเทศและต่างประเทศ  
 9. เพ่ือพัฒนาระบบกลไกการบริหารจัดการวิทยาลัยนานาชาติโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 
 เป้าประสงค์ (Goals) 
 1. บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ เป็นพลเมืองโลกที่ดี ได้รับการยอมรับในสังคม มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับชาติ
และนานาชาติ 
 2. มีหลักสูตรที่มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและสถานประกอบการ โดย
มุ่งเน้นการสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้และเพ่ิมขีดความสามารถของผู้เรียน ชุมชนและสังคม 
 3. มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการผลิตบัณฑิต การบริการทางวิชาการ 
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การบริการจัดการ และด้านอื่นๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
ชุมชน ภาคธุรกิจ และสังคม ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 4. มีการบริหารจัดการศูนย์ภาษา การให้บริการและการจัดสอบมาตรฐานทางภาษา 
การอบรม การทดสอบ การแปล และการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะภาษาและทักษะทางวิชาชีพ
ทางธุรกิจอื่นๆ ที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ และสามารถเพ่ิมรายได้ให้กับวิทยาลัยนานาชาติได้ 
 5. วิทยาลัยนานาชาติและมหาวิทยาลัยมีภาคีและเครือข่ายความร่วมมือในระดับท้องถิ่น 
ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 6. วิทยาลัยนานาชาติเป็นองค์กรที่นักศึกษา บัณฑิตศิษย์เก่า บุคลากร ยอมรับ เชื่อมั่น 
และผูกพัน 
 ค่านิยมองค์กร URUIC 
 Utility ความมีประโยชน์ การดำเนินการใดๆ จะต้องคำนึงถึงประโยชน์  ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติเป็นที่ตั้ง 
 Resilience ความยืดหยุ ่น ความสามารถในการปร ับต ัวเพื ่อตอบสนองต ่อการ
เปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ท่ีสิ่งต่างๆ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
 Unity ความสามัคคี ความเป็นเอกภาพท่ามกลางความหลายหลาย มีความเป็นน้ำหนึ่ง
ใจเดียวกันเพ่ือร่วมพลังสรรค์สร้างและปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วง 
 Integrity ความยึดมั่นในคุณธรรม การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นใน
คุณธรรมจริยธรรมและหลักธรรมมาภิบาล 
 Creativity ความคิดสร้างสรรค์ การมีความคิดสร้างสรรค์ ซึ ่งนำไปสู ่ความคิดริเริ่ม    
และนวัตกรรม 
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3. โครงสร้างองค์กรและโครงสร้างการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน ในปีการศึกษา 2564 

ตารางที่ 1 รายช่ือหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน  
ลำดับ

ที ่
ชื่อหลักสูตร 

1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) 
2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 

 
5. จำนวนนักศึกษา (ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2565) 

ตารางท่ี 2 จำนวนนักศึกษา ปีการศึกษา 2564 จำแนกตามสาขาวิชาและระดับการศึกษา 

สาขาวิชา 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก ผลรวม

ทั้งหมด ปก
ติ 

พิเศ
ษ 

ผลรว
ม 

ปก
ติ 

พิเศ
ษ 

ผลรว
ม 

ปก
ติ 

พิเศ
ษ 

ผลรว
ม 

อังกฤษธุรกจิ 
(นานาชาติ) 44 - 44 - - - - - - 44 

จีนธุรกิจ 43 - 43 - - - - - - 43 

รวมทั้งหมด 87 - 87 - - - - - - 87 



 

6. จำนวนอาจารย์ (ข้อมูล ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2565) 
ตารางท่ี 3 จำนวนอาจารย์ ปีการศึกษา 2564 

ที่ ชื่อ - สกุล วุฒิ สาขาวชิา วันบรรจุ 
จำนวน ตำแหน่งทางวชิาการ วุฒิการศึกษา 

ค่า
น้ำหนัก 

หมายเหต ุปฏิบตัิงาน
จริง 

ศ. รศ. ผศ. อ. เอก โท ตร ี

1 Mr. Tang Zhiying  M.A. Master of social science 13/12/61 1  1    1  1   

2 ผศ.จิรพรรณ  ทองมาก  อ.ม. ภาษาอังกฤษ 1/10/57 1   1   1  1  

3 อาจารย์ ดร. วรางคณา  สุติน  Ph.D. 
Supervision Curriculum & Instruction – Higher 
Education 26/10/48 1    1 1   1   

4 อาจารย์ ดร. อาริตา  สัมมารัตน์  Ph.D.  Chinese Philology 1/04/55 1    1 1   1  

5 อาจารย์ ดร. พิทยา  ยาโม้  Ph.D. Culture and Online Education 26/10/47 1    1 1   1  

6 Miss. Xu Ruijuan  Ph.D. Ethnology 3/08/57 1    1 1   1   

7 อาจารย์เสกสรร  อินชะนะ  ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 26/10/52 1    1  1  1  

8 อาจารย์กุลรว ี กลิ่นกลั่น  M.A. International Communication 1/07/51 1    1  1  1  

9 อาจารย์สงกรานต์  ถุงแก้ว  ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 13/06/47 1    1  1  1  

10 อาจารย์วัชรี  วงศ์ทะเนตร  ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ 4/06/46 1    1  1  1  

11 อาจารย์ทิพภากานต์  ทองเชื้อเดช  ศศ.ม. การสอนภาษาจีน 2/11/41 1    1  1  1  

12 อาจารย์นูรลีซาวาต ี อาแด  ศศ.ม. ภาษาศาสตร์และภาษาศาสตร์ประยุกต ์ 18/10/53 1    1  1  1  

13 Mr. Yang Gang  M.A. Teaching Chinese as a Foreign Language 3/08/57 1    1  1  1  

14 อาจารย์ปพิชญา  วงศ์หล้า  ศศ.ม ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร 3/08/58 0    1  1  1 ลาศึกษาต่อ 

15 Mr. Howard Thomas White  BA ธุรกิจศึกษา (ฺBusiness Studies) 1/7/60 1       1 1  
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7. บุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 2564 
ตารางที่ 4 จำนวนบุคลากรสายสนับสนุนทั้งหมด ประจำปีการศึกษา 2564 

ประเภทบุคลากร 
สายสนับสนุน 

จำแนกตามคุณวุฒิการศึกษา 
รวม 

ต่ำกว่าปริญญาตร ี ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

1. ข้าราชการ - - - - - 
2. ลูกจ้างประจำ - - - - - 
3. พนักงานมหาวิทยาลัย - 3 4 - 7 
4. พนักงานชั่วคราว - - - - - 
5. พนักงานราชการ - - - - - 

รวม - 3 4  7 
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8. ผลการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีที่ผ่านมา 
ข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีการศึกษา 2563 การปรับปรุง/การพัฒนาปีการศึกษา 2564 

องค์ประกอบที่ 1  การผลิตบัณฑิต 1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทาง
วิชาการ และคุณวุฒิระดับปริญญาเอก (แผนเร่งด่วน) 
2. กำหนดกิจกรรมการให้ความรู้การประกันคุณภาพ
ไว้ในแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
3. มีการนำผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ของ
แผนพัฒนานักศึกษา แผนส่งเสริมและพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษ และแผนส่งเสริมทักษะดิจิทัล มาเป็น
ข้อมูลในการจัดทำแผนของปีการศึกษา 2564 เช่นสื่อ
การเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษชองนักศึกษา (หนังสือและสื่อ
ออนไลน์) 
4. การพัฒนาระบบและกลไกในการดำเนินการให้
หลักสูตรพัฒนา/สร้างนวัตกรรมร่วมกับนักศึกษา โดย
การกำหนดเป็นนโยบาย วางระบบโดยใช้หลักการ 
(empowerment) การสนับสนุน (support) และ
ความร่วมมือ (collaboration) ผ่านกระบวนการสร้าง
ความตระหนัก เสริมสร้างความรู้ความสามารถ ร่วม
กำหนดความรับผิดชอบ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อการทำ
ผลงานวิชาการ/การเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก
และการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก การปฏิบัติ 
กำกับติดตามและรายงานผล 

องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 1. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนงานวิจัย
ภายในและภายนอก รวมถึงจัดตั้งทีมอาจารย์และ
นักวิชาการเพ่ือร่วมดำเนินการเขียนข้อเสนองานวิจัย 
2. ดำเนินการพัฒนาระบบกลไกการนำผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (ของชุมชน/ผู้ประกอบการ) 
โดยการจัดทำแผนสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ ผู้ขอเขียนเอกสารคำขอ กรรมการวิเคราะห์
ความสอดคล้องของความต้องการกับผลงานวิจัย 
คณะกรรมการพิจารณาคำขอนำผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ ออกเอกสารรับรองการใช้ประโยชน์ บันทึก
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ข้อเสนอแนะของผลการประเมินปีการศึกษา 2563 การปรับปรุง/การพัฒนาปีการศึกษา 2564 
ข้อมูลการใช้ประโยชน์ 
3. พัฒนาระบบการกำกับและติดตามกลไกการ
คุ้มครองสิทธ์งานวิจัยให้กับนักวิจัย 

องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 1. วิทยาลัยนานาชาติจัดทำแผนบริการวิชาการโดยนำ
ข้อมูลที่ได้จากชุมชนมาประกอบ เช่น การบรรจุ
กิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะภาษาให้กับนักเรียนใน
โรงเรียนต่างๆ กิจกรรมจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ 
2. มีการกำหนดชุมชนเป้าหมายที่ต้องได้รับการพัฒนา
อย่างเจาะจงเพื่อให้เห็นการพัฒนาและการ
เปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม คือ ตำบลศรีพนมมาศ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ และตำบลนาคูหา จังหวัดแพร่ และมี
การเพ่ิมพ้ืนที่ใหม่คือตำบลหาดสองแคว จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 1. มีการกำหนดโครงการ/กิจกรรมบูรณาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน การวิจัย และการ
บริการวิชาการ ไว้ในแผนงานด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย โดยผ่านการประชุมของคณะกรรมการ
ฯ และอาจารย์ในหลักสูตร เพ่ือออกแบบและวางแผน
การบูรณาการ 
2. สร้างจุดเน้นของการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทยของวิทยาลัยนานาชาติโดยการใช้จุด
แข็งด้านภาษาจีนและภาษาอังกฤษมาบูรณาการ เช่น 
การจัดสื่อวิดีทัศน์เพ่ือประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับอาหารพื้นถิ่นของจังหวัดอุตรดิตถ์ 

องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 1. มีการจัดทำแผนจัดหารายได้โดยการบริการวิชาการ 
เช่น การจัดทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ การจัดค่าย
ภาษาอังกฤษ/จีน 
2. มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กับการทำงาน (ฉบับปรับปรุง)  
3. มีการจัดทำการจัดการความรู้ (KM) เพ่ือการสร้าง
ให้วิทยาลัยนานาชาติเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และ
ดำเนินการสู่เป้าหมายได้ 
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บทท่ี 2 
ผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ 

การประเมินคุณภาพการศึกษาตามองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบและ 18 ตัวบ่งชี ้ ตามคู ่มือ          
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562  ดังนี้ 

 
องค์ประกอบที่ 1 การผลติบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1   ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ปีการศึกษา) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน 
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินทุกหลักสูตรที่คณะรับผิดชอบ 
สูตรคำนวณ 

คะแนนท่ีได้ = 
ผลรวมของค่าคะแนนประเมินของทุกหลักสูตร 

จำนวนหลักสตูรทั้งหมดที่คณะรับผิดชอบ 

 ผลการดำเนินงาน 
หลักสูตร ผลประเมิน 

1. ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) 3.83 
2. ภาษาจีนธุรกิจ 3.45 

ผลรวมค่าคะแนนของทุกหลักสูตร 7.28 
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด 2 

คะแนนที่ได้ 3.64 

 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

3.50 คะแนน 3.64 คะแนน บรรลุ 3.64 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.2   อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ปีการศึกษา) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ปัจจัยนำข้า 
เกณฑ์การประเมิน 
 โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 40 ขึ้นไป 
 

สูตรการคำนวณ   
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีวุฒิปริญญาเอก ตามสูตร 
 

จำนวนอาจารย์ประจำคณะทีม่ีคณุวุฒิปริญญาเอก 
X 100 

จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมด 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ = 
                    ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคณุวุฒิปรญิญาเอก 

x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 

ผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 

อาจารย์วุฒิปริญญาเอก คน 4 
รวมจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด  
(นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 

คน 
15 

ร้อยละอาจารย์ประจำที่มีวุฒิปริญญาเอก  ร้อยละ 26.67 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก
ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ร้อยละ 40 ขึ้นไป 

คะแนนที่ได้ คะแนน 3.33 
 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

3 คะแนน 3.33 คะแนน บรรลุ 3.33 คะแนน 
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ตวับ่งชี้ท่ี 1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ปีการศึกษา) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี ปัจจัยนำเข้า   
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
เกณฑ์เฉพาะสถาบันกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์รวมกันที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ ตามสูตร 

 จำนวนอาจารย์ประจำคณะทีด่ำรงตำแหน่งทางวิชาการ 
X 100 

จำนวนอาจารย์ประจำคณะทั้งหมด 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ = 
                    ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะทีด่ำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

x 5 
ร้อยละของอาจารย์ประจำคณะทีด่ำรงตำแหน่งทางวิชาการที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 

 
ผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 

ศาสตราจารย์ คน - 
รองศาสตราจารย์ คน 1 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  คน 1 
รวมจำนวนอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งวิชาการ  คน 2 
อาจารย์ประจำที่มีคุณสมบัติครบในการขอตำแหน่งทางวิชาการ คน 14 
อาจารย์ประจำที่มีคุณสมบัติยังไม่ครบในการขอตำแหน่งทางวิชาการ คน - 
อาจารย์ประจำที่ไม่มีสิทธิ์ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ คน 1 
รวมจำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) คน 15 
ร้อยละอาจารย์ประจำที่มีตำแหน่งวิชาการ  ร้อยละ 13.33 
ค่าร้อยละของอาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และศาสตราจารย์รวมกันที่
กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ร้อยละ 
 

60 ขึ้นไป 

คะแนนที่ได้ คะแนน 1.11 
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สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

2 คะแนน 1.11 คะแนน ไม่บรรลุ 1.11 คะแนน 

 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ปีการศึกษา) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ    

3-4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ

นอกเวลาแก่นักศึกษา 
3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.51          

จากคะแนนเต็ม 5 
5. นำผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื ่อส่งให้ผล 

การประเมินสูงขึ้นหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 
6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 

 
ผลการดำเนินงาน 

1. จัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการ และการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ 
วิทยาลัยนานาชาติ ได้มีการดำเนินการจัดให้มีบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่

นักศึกษาภายในวิทยาลัยนานาชาติ ดังนี้ 
1) คณบดีรับนโยบายเกี่ยวกับระบบการให้คำปรึกษาทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมาปฏิบัติ 
2) คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการการให้คำปรึกษาทางวิชาการระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติ 

ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี(งานวิชาการ) รองคณบดี(งานกิจการนักศึกษา) ประธานหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ) ประธานหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ นักวิชาการท่ีดูแลงานวิชาการและสหกิจศึกษา 
และนักวิชาการท่ีดูแลงานวิเทศสัมพันธ์และสหกิจนานาชาติ 
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3) คณะกรรมการการให้คำปรึกษาทางวิชาการได้นำระบบการให้คำปรึกษามาดำเนินการ โดยการจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ข้อปฏิบัติ เทคนิคและทักษะการให้คำปรึกษา รวมถึง
ปัญหาต่าง ๆ ของนักศึกษา นอกจากกนี้คณะกรรมการได้ช่วยประสานงานจัดสรรทรัพยากรและสิ่งอำนวย
ความสะดวก เช่น ระบบที่ปรึกษาออนไลน์ ชื่อผู้ใช้และพาสเวิร์ดเพ่ือเข้าใช้ระบบ เพ่ือให้อาจารย์ที่ปรึกษาใช้ใน
การคำปรึกษาแก่นักศึกษา 

4) ประธานหลักสูตรพิจารณาเสนอชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนักศึกษาปริญญาตรีแต่ละชั้นปีและ
เสนอชื่อต่อคณบดีเพื่อออกคำสั่งแต่งตั้ง โดยมีรายชื่อดังนี้  

 
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 

1. นักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2561 อาจารย์ ดร. วรางคณา สุติน 
2. นักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2562 อาจารย์เสกสรร อินชะนะ 
3. นักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2563 อาจารย์เสกสรร อินชะนะ 
4. นักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2564 อาจารย์พิทยา ยาโม้ 

หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ 
1. นักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2561 อาจารย์นูรลีซาวาตี อาแด 
2. นักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2562 อาจารย์ ดร. อาริตา สัมมารัตน์ 
3. นักศึกษาท่ีเข้าปีการศึกษา 2563 อาจารย์ทิพภากานต์ ทองเชื้อเดช 
4. นักศึกษาที่เข้าปีการศึกษา 2564 อาจารย์นูรลีซาวาตี อาแด 

5) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 พบอาจารย์ที่ปรึกษาในวันปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ โดยงานกิจการนักศึกษาร่วมกับหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจและหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจได้จัด
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่รูปแบบไฮบริด ในวันพุธที่ 30 มิถุนายน 
2564 ณ ห้องเรียน IC301 อาคารไอซิท (ICIT) วิทยาลัยนานาชาติและผ่านโปรแกรม Zoom Meeting 

6) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรจัดให้นักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาก่อนเปิดภาค
การศึกษา (โดยเป็นการพบกันทางออนไลน์) และในระหว่างภาคการศึกษากำหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาเข้าพบ
นักศึกษาที่ปรึกษาทุกวันพุธบ่ายในแต่ละสัปดาห์ หรืออาจารย์ที่ปรึกษาสามารถเปลี่ยนแปลงเวลาการให้
คำปรึกษาได้ตามวันและเวลาที่เหมาะสมตามภารกิจของทั้งอาจารย์และนักศึกษา 

7) คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ติดตามผลการดำเนินงานของระบบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการ ทุก
ภาคการศึกษา พบว่าอาจารย์ที่ปรึกษายังไม่ได้เข้าใช้ระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์เนื่องจากจำรหัส SSO 
ไม่ได้ อาจารย์บางท่านจึงใช้ระบบการให้คำปรึกษาผ่านสื่อออนไลน์ เช่น ไลน์ และเฟซบุ๊ก รวมถึงการบันทึกใน
กระดาษ นอกจากนั้นข้อมูลบางอย่าง เช่น ตารางเรียนของนักศึกษา จำนวนของนักศึกษาในการปรึกษายังไม่
อัพเดต ซึ่งข้อมูลในระบบที่ปรึกษาออนไลน์ไม่ตรงกับข้อมูลของทางกองบริการศึกษา ประกอบกับเมื่อได้
สอบถามกับนักศึกษา ได้รับข้อมูลว่าการเข้าใช้ระบบที่ปรึกษาออนไลน์ต้องเข้าหลายขั้นตอนและหากต้องการ
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นัดหมายอาจารย์ที่ปรึกษา ข้อมูลการนัดหมายไม่ส่งตรงถึงอาจารย์ที่ปรึกษาในทันที จึงเลือกใช้แอพพลิเคชั่น
อ่ืนในการสอบถามหรือนัดหมายกับอาจารย์ที่ปรึกษา 

8) เมื่อสิ้นปีการศึกษา นักศึกษาได้ประเมินผลความพึงพอใจต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษาทางวิชาการ ซึ่ง
มีการเสนอแนะเกี ่ยวกับการให้คำแนะนำในเรื ่องการนัดหมายของอาจารย์ที ่มีการเปลี ่ยนแปลงบ่อย 
เนื่องมาจากอาจารย์มีภาระกิจหลายอย่าง ทั้งการประชุม การลงพ้ืนที่เพ่ือพบชุมชน และทำวิจัย   

9) ประธานหลักสูตรรวบรวมผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อระบบอาจารย์ที่ปรึกษา
ทางวิชาการ ซึ่งผลการประเมินเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยรวม 4.29 (ภาษาอังกฤษธุรกิจ 4.19 และ
ภาษาจีนธุรกิจ 4.39) โดยนำเสนอต่อคณะกรรมการการให้คำปรึกษาทางวิชาการของวิทยาลัยนานาชาติเพ่ือ
พิจารณาข้อเสนอแนะจากนักศึกษาและสิ่งที่นักศึกษามีข้อคิดเห็นในหัวข้อดังนี้ การจัดให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้มี
วิชาที่สอนนักศึกษาในความดูแลจะช่วยให้อาจารย์ที่ปรึกษาและนักศึ กษามีความใกล้ชิดกันมากขึ้น และมี
โอกาสได้พูดคุยเพ่ือให้คำปรึกษามากขึ้น และมีการติดตามที่ใกล้ชิดขึ้น โดยอาจารย์ที่ปรึกษาควรเปิดช่องทาง
การให้คำปรึกษานอกเวลาเรียนเพิ่มเติม โดยเฉพาะกับกลุ่มนักศึกษาที่มีความจำเป็นต้องทำงานพาร์ทไทม์หา
รายได้ ซึ่งจะมีเวลาว่างไม่เป็นเวลาและไม่อยู่ในช่วงเวลาราชการ 

10) คณะกรรมการการให้คำปรึกษาทางวิชาการพิจารณารายงานผลของแต่ละหลักสูตร โดยมี
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมกรรมการบริหารหลักสูตร โดยให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดกิจกรรมให้ความรู้
เกี่ยวกับเทคนิคและทักษะการให้คำปรึกษาสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา เนื่องจากการสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญหากใช้
คำพูดผิดเพียงหนึ่งคำอาจทำให้ความหมายเปลี่ยนไป ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพการให้คำปรึกษา นอกจากนั้นยัง
จัดทำช่องทางการขอรับคำปรึกษาเพ่ิมเติม โดยนักศึกษาอาจเลือกที่จะขอรับคำปรึกษาจากคณะกรรมการการ
ให้คำปรึกษาทางวิชาการท่านใดก็ได้ แต่การดำเนินการในเรื่องของเอกสารที่ต้องใช้ความเห็นชอบจากอาจารย์
ที่ปรึกษายังคงเดิม (นักศึกษาสามารถขอรับคำปรึกษาจากอาจารย์ได้มากกว่า 1 คน) และเพิ่มช่องทางการให้
คำปรึกษาออนไลน์ (ผ่านวีดีโอคอล) เพ่ือลดปัญหาในการนัดหมายเข้าพบ  

11) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการการให้
คำปรึกษาทางวิชาการไปพัฒนาปรับปรุงดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป  

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.4-1(1) ผังระบบกลไก การควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ 
1.4-1(2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา 
1.4-1(3) คำสั่งแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาปีการศึกษา 2564 
1.4-1(4) รายงานการประชุมวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 
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2. มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลา
และนอกเวลาแก่นักศึกษา 

วิทยาลัยนานาชาติ มีการจัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวัน พุธ 
ที่ 30 มิถุนายน 2564 ซึ่งนักศึกษาได้ทราบถึงวิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจของวิทยาลัยนานาชาติ รวมทั้งมีการ
ชี้แจงเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และกิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตรที่เน้นให้นักศึกษาเข้ามามีสว่น
ร่วมในการดำเนินกิจกรรม มีการให้ข้อมูลของอาคารเรียนต่างๆ ข้อมูลบุคลากรของคณะ และอาจารย์ที่ปรึกษา 
ตลอดจนเว็บไซต์ต่าง ๆ ที่นักศึกษาควรรู้ ทุนการศึกษา กองทุนกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา(กยศ.) และหน่วยงานที่
นักศึกษาสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเมื่อเกิดปัญหา 

วิทยาลัยนานาชาติยังจัดให้มีการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร 
แหล่งงานเต็มเวลาและนอกเวลาแก่นักศึกษานักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติผ่าน 6 ช่องทางคือ 1. ในเวปไซต์
ว ิ ทย าล ั ยนานาชาต ิ  ( http://uruic.uru.ac.th/) 2 .  ทา ง  Facebook Fan page (@uruicfanpage) 3 . 
Facebook Page สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) และสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 4. ทาง Line กลุ่มที่
ปรึกษา 5.ทางกลุ่มแชท Facebook messenger 6. Line กลุ่มแต่ละวิชา โดยข้อมูลที่วิทยาลัยนานาชาติ
ประชาสัมพันธ์ เช่น รายละเอียดหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)  และหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ 
แผนการเรียนของนักศึกษา ทุนการศึกษาภายในวิทยาลัยนานาชาติ ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
ทุนการศึกษาจากหน่วยงานภายนอก ทุนกู ้ยืมการศึกษา แหล่งทุนการศึกษาต่อ ปฏิทินการศึกษา ข่าว
ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ข่าวประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน หน่วยงานภายในวิทยาลัย
นานาชาติ ลิงค์หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ที่จำเป็น เช่น กองบริการการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา เป็นต้น 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.4-2(1) ร ูปการประชาส ัมพ ันธ ์แหล ่งงาน/การสม ัครงานใน เว็ปไซต ์ว ิทยาล ัยนานาชาติ  

http://uruic.uru.ac.th/ 
1.4-2(2) ร ู ปการประชาส ั มพ ันธ ์ แหล ่ ง ง าน/การสม ั ครงานใน เพจว ิทยาล ั ยนานาชาติ  

https://www.facebook.com/uruicfanpage/ 
1.4-2(3) รูปการให้ข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาในเว็ปไซต์วิทยาลัยนานาชาติ http://uruic.uru.ac.th/ 
1.4-2(4) ร ู ป ก า ร ใ ห ้ ข ้ อ ม ู ล เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ท ุ น ก า ร ศ ึ ก ษ า ใ น เ พ จ ว ิ ท ย า ล ั ย น า น า ช า ติ  

https://www.facebook.com/uruicfanpage/ 
1.4-2(5) รูปภาพการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและข้อมูลที่หน้าสนใจต่าง ๆ ใน Facebook 

Page ภาษาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ https://web.facebook.com/
ภาษาอังกฤษธุรกิจ-วิทยาลัยนานาชาติ-มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

1.4-2(6) รูปภาพการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตรและข้อมูลที่หน้าสนใจต่าง ๆ ใน Facebook 
Page ภาษาจีนธ ุรก ิจ มหาว ิทยาล ัยราชภัฏอุตรด ิตถ ์ https://web.facebook.com/ภาษาจีนธ ุรกิจ-
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
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3. จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา 
วิทยาลัยนานาชาติมีการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษา

ประจำทุกปีการศึกษา โดยมีจุดประสงค์เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่มีทั้งคุณภาพและคุณธรรม  มี
จิตสำนึกสาธารณะในภาระหน้าที่ของตนที่มีต่อสังคม ตลอดจนมีความรู้ในเส้นทางอาชีพ และเตรียมความ
พร้อมให้นักศึกษาก่อนออกไปทำงานจำนวน 4 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการพัฒนาทักษะและคุณภาพนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ปีการศึกษา 2/2564 ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting จัดเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 
โดยมีศิษย์เก่ามาร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตหลังสำเร็จการศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน
ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 

2. โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจและฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯและการประกวดโครงงานของ
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2/2564 ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting จัดเมื่อวันที่ 
12 เมษายน 2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้นักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจ ทักษะ 
และทัศนคติที่ถูกต้องในการพัฒนาตนเองเพื่อการประกอบอาชีพที่ต้องการ อีกทั้งเพื่อให้นักศึกษาที่กำลังจะ
สำเร็จการศึกษามีความพร้อมในการก้าวสู ่ว ิชาชีพ และทราบถึงแนวทางในการประกอบอาชีพอย่างมี
จรรยาบรรณ เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพ 

3. โครงการอบรมเรื่อง “การทำสื่อวิดีทัศน์เบื้องต้นและดำเนินงานสร้างสื่อวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์” ใน
วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และทักษะ
ในขั้นตอนการตัดต่อและเทคนิคต่าง ๆ ที่จำเป็น และสามารถผลิต Video Content ที่สามารถตอบสนองต่อ
งานหลากหลายรูปแบบ 

4. โครงการอบรมเรื่อง “ทักษะการสืบค้นข้อมูลเพื่อการดำเนินโครงการและการใช้งาน Microsoft 
Excel ขั้นพื้นฐาน” ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21   

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.4-3(1) สรุปผลโครงการพัฒนาทักษะและคุณภาพนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2/2564 
1.4-3(2) สรุปผลโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาสหกิจและฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯและการประกวด

โครงงานของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2/2564 
1.4-3(3) สรุปผลโครงการอบรมเรื่อง “การทำสื่อวีดิทัศน์เบื้องต้นและดำเนินงานสร้างสื่อวิดีทัศน์

ประชาสัมพันธ์” 
1.4-3(4) สรุปผลโครงการอบรมเรื่อง “ทักษะการสืบค้นข้อมูลเพื่อการดำเนินโครงการและการใชง้าน 

Microsoft Excel ขั้นพ้ืนฐาน” 
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4. ประเมินคุณภาพของการจัดกิจกรรมและการจัดบริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ำกว่า 3.51          
จากคะแนนเต็ม 5 

ด้านกิจกรรม 
วิทยาลัยนานาชาติได้ประเมินผลการจัดกิจกรรมข้างต้น 4 โครงการมีผลการประเมินดังนี้  
1. โครงการพัฒนาทักษะและคุณภาพนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์

วิชาชีพ ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting จัดเมื่อวันที่ 
15 พฤศจิกายน 2564 ด้านผู้เข้าร่วมโครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 98 คือมีผู้เข้าร่วมจำนวน 37 คน 
จากเป้าหมาย 38 คน ด้านความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ มีผลประเมินโดยรวม = 4.69 (ระดับมากท่ีสุด) 

2. โครงการอบรมแนะแนวปัจฉิมนิเทศและการประกวดผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัย
นานาชาติ ปีการศึกษา 2/2564 ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting จัดเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 
ด้านผู้เข้าร่วมโครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80 คือมีผู้เข้าร่วมจำนวน 59 คน จากเป้าหมาย 74 คน 
ด้านความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ มีผลประเมินโดยรวม = 4.40 (ระดับมาก) 

3. โครงการอบรมเรื่อง “การทำสื่อวิดีทัศน์เบื้องต้นและดำเนินงานสร้างสื่อวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์” ใน
วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ด้านผู้เข้าร่วมโครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการ 
ร้อยละ 89 คือมีผู้เข้าร่วมจำนวน 42 คน จากเป้าหมาย 47 คน ด้านความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ มีผล
ประเมินโดยรวม = 4.37 (ระดับมาก) 

4. โครงการอบรมเรื่อง “ทักษะการสืบค้นข้อมูลเพื่อการดำเนินโครงการและการใช้งาน Microsoft 
Excel ขั้นพ้ืนฐาน” ในวันอาทิตย์ที่ 13 มีนาคม 2565 ด้านผู้เข้าร่วมโครงการ มีผู้เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 89 
คือมีผู้เข้าร่วมจำนวน 42 คน จากเป้าหมาย 47 คน ด้านความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ มีผลประเมินโดยรวม 
= 4.28 (ระดับมาก)   

ด้านการจัดบริการ 
วิทยาลัยนานาชาติได้ทำการประเมินการบริการนักศึกษาปริญญาตรีและศิษย์เก่าของวิทยาลัย

นานาชาติ 3 ด้าน คือ  
1. ด้านคุณภาพของการบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาในคณะ  
2. ด้านการให้ข้อมูลของหน่วยงานที่ให้บริการ กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงานทั้งเต็มเวลาและ

นอกเวลาแก่นักศึกษา  
 3. ด้านการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาและศิษย์

เก่า  
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โดยมีผลประเมินจากการตอบแบบสอบถามจากนักศึกษาและศิษย์เก่าดังนี้ 

หัวข้อประเมิน 
ค่าเฉลี่ย 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 
1. ด้านคุณภาพการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการ
ใช้ชีวิตให้แก่นักศึกษา 

4.61 4.17 4.29 

2. ด้านคุณภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา/
ศิษย์เก่า 

4.50 4.16 4.21 

3. ด้านคุณภาพการการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน
และวิชาชีพแก่นักศึกษา/ศิษย์เก่า 

4.55 4.35 4.69 

เฉลี่ยรวม 4.55 4.23 4.40 
 
1. ด้านคุณภาพการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตให้แก่นักศึกษามี

ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.29  
2. ด้านคุณภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา/ศิษย์เก่ามีค่าเฉลี่ยความพึง

พอใจ 4.21  
 - ความทันสมัย = 4.46 
 - รวดเร็ว = 4.00 
 - ประโยชน์ = 4.25 
 - ช่องทางการให้ข้อมูลข่าวสารมีเพียงพอและหลากหลาย = 4.13 
3. ด้านคุณภาพการการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานและวิชาชีพแก่นักศึกษา/ศิษย์

เก่ามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 4.69  
โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมทุกด้าน = 4.69  
 - การประชาสัมพันธ์โครงการ = 4.49 
 - การประสานงานระหว่างอาจารย์และนักศึกษา = 4.73 
 - สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในอาชีพต่างๆได้ = 4.82 
 - สามารถสร้างความตื่นตัวและสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองให้เหมาะสมกับงานที่

เลือกในอนาคต = 4.80 
 - วันเวลาในการจัดกิจกรรม = 4.84 
 - สถานที่จัดกิจกรรม = 4.76 
 - ความเหมาะสมของรูปแบบการจัดกิจกรรม = 4.60 
 - ภาพรวมของกิจกรรม = 4.69 
นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะจากนักศึกษา ศิษย์เก่า และผู้ดูแล(พี่เลี้ยง/หัวหน้า) นักศึกษาระหว่างฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ/ปฏิบัติสหกิจศึกษา โดยยังคงอยากให้มีการเตรียมความพร้อมทางการสื ่อสาร
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ภาษาอังกฤษให้นักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ และการสื ่อสารภาษาจีนให้กับนักศึกษาหลักส ูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ ให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.4-4(1) สรุปผลโครงการพัฒนาทักษะและคุณภาพนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
1.4-4(2) สรุปผลโครงการอบรมแนะแนวปัจฉิมนิเทศและการประกวดผลงานสหกิจศึกษาของ

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2/2564 
1.4-4(3) สรุปผลโครงการอบรมเรื่อง “การทำสื่อวีดิทัศน์เบื้องต้นและดำเนินงานสร้างสื่อวิดีทัศน์

ประชาสัมพันธ์” 
1.4-4(4) สรุปผลโครงการอบรมเรื่อง “ทักษะการสืบค้นข้อมูลเพื่อการดำเนินโครงการและการใชง้าน 

Microsoft Excel ขั้นพ้ืนฐาน” 
1.4-4(5) สรุปผลการให้บริการนักศึกษาและศิษย์เก่าระดับปริญญาตรีของวิทยาลัยนานาชาติ  ปี

การศึกษา 2564 

5. นำผลการประเมินจากข้อ 4 มาปรับปรุงพัฒนาการให้บริการและการให้ข้อมูล เพื่อส่งให้ผล 
การประเมินสูงข้ึนหรือเป็นไปตามความคาดหวังของนักศึกษา 

วิทยาลัยนานาชาติได้ประเมินคุณภาพการให้บริการการนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยการให้
นักศึกษา/ศิษย์เก่า ตอบแบบประเมิน และโดยการสัมภาษณ์นักศึกษา/ศิษย์เก่า และผู้ดูแลนักศึกษาระหว่างฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/ปฏิบัติสหกิจศึกษา มีข้อเสนอแนะและข้อควรนำมาปรับปรุงดังนี้ 

1. ด้านคุณภาพการจัดบริการให้คำปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตให้แก่นักศึกษา  
การจัดให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้มีวิชาที่สอนนักศึกษาในความดูแลจะช่วยให้อาจารย์ที่ปรึกษาและ

นักศึกษามีความใกล้ชิดกันมากข้ึน และมีโอกาสได้พูดคุยเพ่ือให้คำปรึกษามากข้ึน และมีการติดตามที่ใกล้ชิดขึ้น 
โดยอาจารย์ที่ปรึกษาควรเปิดช่องทางการให้คำปรึกษานอกเวลาเรียนเพิ่มเติม โดยเฉพาะกับกลุ่มนักศึกษาที่มี
ความจำเป็นต้องทำงานพาร์ทไทม์หารายได้ ซึ่งจะมีเวลาว่างไม่เป็นเวลาและไม่อยู่ในช่วงเวลาราชการ 

2. ด้านคุณภาพการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา/ศิษย์เก่า 
เพิ ่มช่องทางและความรวดเร็วการให้ข้อมูลในเพจเฟสบุ๊คของทั ้งสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ 

(นานาชาติ) และสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ รวมถึงทางกลุ่มแชท Facebook messenger ศิษย์เก่า 
3. ด้านคุณภาพการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือการทำงานและวิชาชีพแก่นักศึกษา/ศิษย์เก่า 
เพ่ิมการจัดกิจกรรมการศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ให้กับนักศึกษาและเชิญศิษย์เก่าเข้าร่วมกิจกรรมด้วย 

เพิ่มช่องทางการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม/ให้ความรู้ในช่องทางออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ศิษย์
เก่าท่ีอยู่นอกพ้ืนที่จังหวัด/ไม่สะดวกเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม และเพ่ิมการอบรมด้านการตัดต่อวีดีโอ การใช้
โปรแกรมสำนักงาน/โปรแกรมจัดการเอกสารให้เข้มข้นมากยิ่งข้ึน 
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 1.4-5(1) รายงานการประชุมวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 
 1.4-5(2) แผนการจัดกิจกรรมด้านการเตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานและวิชาชีพแก่นักศึกษาและ
ศิษย์เก่า 
 1.4-5(3) รูปการประชาสัมพันธ์แหล่งงาน/การสมัครงานในเวปไซต์วิทยาลัยนานาชาติ  
 1.4-5(4) รูปการประชาสัมพันธ์แหล่งงาน/การสมัครงานในเพจวิทยาลัยนานาชาติ  
 1.5-5(5) วีดีโอที่ให้ข้อมูลในรูปแบบของคลิปวีดีโอที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาใหม่ 

6. ให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่ศิษย์เก่า 
วิทยาลัยนานาชาติมีการให้ข้อมูลและความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่นักศึกษาและ

ศิษย ์เก ่า 4 ช ่องทาง ด ังน ี ้  1. เว็ปไซต์ว ิทยาล ัยนานาชาติ 2. Facebook Page ว ิทยาล ัยนานาชาติ                  
3. Facebook Page สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) และสาขาวิชาภาษาจีนธุรกิจ 4. ไลน์กลุ่ม โดยมี
การให้ข้อมูล ความรู้ และข่าวสาร ทางช่องทางต่าง ๆ เช่น ข่าวสารการรับสมัครงานในหน่วยงานราชการและ
เอกชน เช่น การรับสมัครงานของโครงการU2T โครงการ MICE Career Day เจ้าหน้าที่Liaison Officer ใน
งาน APEC 2022 และข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกอาชีพ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาทักษะ เช่น การจัดสอบ
โทอิค (TOEIC) Thai MOOC ห้องเรียนออนไลน์ จากเว็ปไซต์ https://thaimooc.org/ ทุนการศึกษาจาก
หน่วยงานภายในและภายนอก เช่น ทุนการศึกษาจากกองทุนกู้ยืมเพ่ือการศึกษา ทุน Mr. James Robertson 
ข่าวสารการรับสมัครงานในหน่วยงานราชการและเอกชน เช่น การรับสมัครงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เป็น
ต้น 

ตัวอย่างข่าวประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน 
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 1.4-6(1) รูปข่าว/ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานในเวปไซต์ว ิทยาลัยนานาชาติ รูปลิงค์ ( link) 
กระทรวงแรงงาน และข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกอาชีพ ในเวปไซต์วิทยาลัย รูปการประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนา
ทักษะ เช่น การจัดสอบโทอิค (TOEIC) ในเวปไซต์วิทยาลัยนานาชาติ  
 1.4-6(2) ร ูปข ่าว/ประชาสัมพ ันธ ์การร ับสม ัครงานในแฟนเพจว ิทยาล ัยนานาชาต ิ ร ูปการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาทักษะ เช่น การจัดสอบโทอิค (TOEIC) ในแฟนเพจวิทยาลัยนานาชาติ  
 1.4-6(3) ผังกระบวนงาน การเผยแพร่ข้อมูล ความรู ้ ที ่เป็นประโยชน์ในการประกอบอาชีพแก่
นักศึกษาและศิษย์เก่า วิทยาลัยนานาชาติ 
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สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

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

 
ตัวบ่งช้ีที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ปีการศึกษา 2564) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ    

3-4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 

เกณฑ์มาตรฐาน 

1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน 
การจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม 

2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต            ตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติให้ครบถ้วนและคอบคลุมมาตรฐานการศึกษาอย่าง
น้อยสะท้อนผลลัพธ์ผู้เรียน 

3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
4. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผล 

การประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป 
5. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
6. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา 

 
ผลการดำเนินงาน 

1. จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน  
การจัดทำแผนและการจัดกิจกรรม 

วิทยาลัยนานาชาติได้จัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยจะเริ่มต้นโดยการมอบหมายให้
สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติไปดำเนินการประชุมเพื่อกำหนดและวางแผนกิจกรรมที่ จะเกิดขึ้นในปี
การศึกษา 2564 โดยกิจกรรมที่จะจัดขึ้นต้องครอบคลุมต้องดำเนินกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตาม
มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติให้ครบถ้วน โดยในการประชุมของสโมสรนักศึกษา
ให้มีรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเข้าร่วมสังเกตการณ์และให้ข้อมูล และเป็นที่ปรึกษาให้กับนักศึกษา จากนั้น
ประธานสโทสรนักศึกษาจะเป็นตัวแทนเพื่อเข้าร่วมประชุมหารือโดยการประชุมร่วมกันของคณะกรรมการ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาซึ่งประกอบด้วย  
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1. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  
2. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ (งานกิจการนักศึกษา)  
3. ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ  
4. ประธานหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ  
5. นักวิชาการวิเทศสัมพันธ์  
6. ประธานสโมสรนักศึกษา   
โดยในการประชุมยังคงมุ่งเน้นกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของนักศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติคือ “มีความสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่น มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความเป็นผู้ประกอบการ” 
และอัตลักษณ์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์คือ “ดี เก่ง มีจิตอาสา พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการ" 
จากการประชุมหารือร่วมกันของคณะกรรมการงานด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษามีข้อสรุปดังนี้ 

ให้มีการจัดโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ตามวัตถุประสงค์หลัก 5 ข้อ คือ    
1. ส่งเสริมให้นักศึกษามีอัตลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ  
2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 

ประการ คือ ด้านคุณธรรม ด้านความรู้ ด้านทักษะปัญญา ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยี 

3. สนับสนุนให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ 21  
4. สร้างความรู้ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ทักษะในการประกันคุณภาพการศึกษา 
5. พัฒนาความร่วมมือด้านการกิจการนักศึกษา ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และ

ระดับนานาชาติ 
ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ที ่นักศึกษาดำเนินการด้วยตนเองทั ้งหมดหรือมีส่วนร่วมในการช่วย

ดำเนินการบางส่วนนั้น งานกิจการนักศึกษาได้กำหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการหรือผู้รับผิดชอบโครงการ
เป็นพี่เลี้ยงในการให้คำปรึกษา วางแผน และดำเนินกิจกรรม โดยมติจากการประชุมของคณะกรรมการงาน
ด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษาสรุปได้ ดังนี้  

1) โครงการที่ให้นักศึกษาดำเนินการขับเคลื่อนโครงการ/กิจกรรมด้วยตนเอง โดยการประยุกต์ใช้
ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้  

1. โครงการข้าวแคบแอบแซ่บ ณ เมืองลับแล (ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา
หลักสูตร “วิศวกรสังคม (Social Engineer)” สู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน)  
2. โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น “กลุ่มสวนไผ่ซางหม่นหาดสองแคว” โดยนศ. ทีมอ่ิมรัก(ษ์)@หาด
สองแคว 

2) โครงการที่ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการช่วยดำเนินการจำนวน 6 โครงการ ดังนี้  
1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2564 
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2. โครงการอบรมแนะแนวปัจฉิมนิเทศและการประกวดผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา
วิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2/2564 
3. โครงการอบรมเรื ่อง “บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา”  ปี
การศึกษา2564 
4. โครงการพัฒนาทักษะและคุณภาพนักศึกษาก่อนออกปฏิบัต ิสหกิจศึกษาและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2/2564 
5. โครงการอบรมเรื ่อง “การทำสื ่อวิดีทัศน์เบื ้องต้นและดำเนินงานสร้างสื ่อวิดีทัศน์
ประชาสัมพันธ์” 
6. โครงการอบรมเรื่อง “ทักษะการสืบค้นข้อมูลเพื่อการดำเนินโครงการและการใช้งาน 
Microsoft Excel ขั้นพ้ืนฐาน” 

 
3) ให้วิทยาลัยนานาชาติจัดสรรทุนเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับสถาบัน

หรือหน่วยงานในต่างประเทศให้แก่นักศึกษา มูลค่าทุนละ 10,000 บาท โดยเปิดโอกาสแก่นักศึกษาทุก
หลักสูตร ทุกชั้นปี (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถาบันหรือหน่วยงานเจ้าของโครงการจะกำหนดคุณสมบัติของนักศึกษา) 
เป็นรายกรณ ี

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.5-1(1) สรุปโครงการข้าวแคบแอบแซ่บ ณ เมืองลับแล (ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู ้นำ

นักศึกษาหลักสูตร “วิศวกรสังคม(Social Engineer)” 
1.5-1(2) สรุปโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น “กลุ่มสวนไผ่ซางหม่นหาดสองแคว” โดยนศ.ทีมอิ่มรัก(ษ์)@

หาดสองแคว 
1.5-1(3) สรุปโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2564 
1.5-1(4) สรุปโครงการอบรมแนะแนวปัจฉิมนิเทศและการประกวดผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2/2564 
1.5-1(5) สรุปโครงการอบรมเรื ่อง “บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา”  ปี

การศึกษา2564 
1.5-1(6) สรุปโครงการพัฒนาทักษะและคุณภาพนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิ จศึกษาและฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2/2564 
1.5-1(7) สรุปโครงการอบรมเรื ่อง “การทำสื ่อวิดีทัศน์เบื ้องต้นและดำเนินงานสร้างสื ่อวิดีทัศน์

ประชาสัมพันธ์” 
1.5-1(8) สรุปโครงการอบรมเรื่อง “ทักษะการสืบค้นข้อมูลเพื่อการดำเนินโครงการและการใช้งาน 

Microsoft Excel ขัน้พื้นฐาน” 
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2. ในแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้ดำเนินกิจกรรมที ่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต             
ตามมาตรฐานผลการเรียนรู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติให้ครบถ้วนและคอบคลุมมาตรฐาน
การศึกษาอย่างน้อยสะท้อนผลลัพธ์ผู้เรียน 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.5-2(1) สรุปโครงการข้าวแคบแอบแซ่บ ณ เมืองลับแล (ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู ้นำ

นักศึกษาหลักสูตร “วิศวกรสังคม(Social Engineer)” 
1.5-2(2) สรุปโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น “กลุ่มสวนไผ่ซางหม่นหาดสองแคว” โดยนศ.ทีมอิ่มรัก(ษ์)@

หาดสองแคว 
1.5-2(3) สรุปโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2564 
1.5-2(4) สรุปโครงการอบรมแนะแนวปัจฉิมนิเทศและการประกวดผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2/2564 

โครงการ 

คุณธรรม 
จริยธรรม 

ความรู ้ ทักษะ
ทาง

ปัญญา 

ทักษะ
ความสัมพันธ์

ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

1) โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง
นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2564 ✓   ✓  

2) โครงการอบรมแนะแนวปัจฉิมนิเทศและการประกวด
ผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ปี
การศึกษา 2/2564 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

3) โครงการอบรมเรื่อง “บทบาทของนักศึกษากับการ
ประกันคณุภาพการศึกษา” ปีการศึกษา2564 

 ✓    

4) โครงการพัฒนาทักษะและคุณภาพนักศึกษาก่อนออก
ปฏิบ ัต ิสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ปี
การศึกษา 2/2564 

✓  ✓ ✓  

5) โครงการอบรมเรื่อง “การทำสื่อวิดีทัศน์เบื้องต้นและ
ดำเนินงานสร้างสื่อวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์” 

 ✓   ✓ 

6) โครงการอบรมเรื่อง “ทักษะการสืบค้นข้อมูลเพื่อการ
ดำเนินโครงการและการใช้งาน Microsoft Excel ขั้น
พื้นฐาน” 

 ✓   ✓ 

7) โครงการข้าวแคบแอบแซ่บ ณ เมืองลับแล (ภายใต้
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาหลักสูตร “วิศวกร
สังคม(Social Engineer)” สู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน) 

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

8) โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น “กลุ่มสวนไผ่ซางหม่นหาด
สองแคว” โดยนศ.ทีมอิ่มรัก(ษ์)@หาดสองแคว ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 
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1.5-2(5) สรุปโครงการอบรมเรื ่อง “บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา”  ปี
การศึกษา2564 

1.5-2(6) สรุปโครงการพัฒนาทักษะและคุณภาพนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิ จศึกษาและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2/2564 

1.5-2(7) สรุปโครงการอบรมเรื ่อง “การทำสื ่อวิดีทัศน์เบื ้องต้นและดำเนินงานสร้างสื ่อวิดีทัศน์
ประชาสัมพันธ์” 

1.5-2(8) สรุปโครงการอบรมเรื่อง “ทักษะการสืบค้นข้อมูลเพื่อการดำเนินโครงการและการใช้งาน 
Microsoft Excel ขั้นพ้ืนฐาน” 

 
3. จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 
วิทยาลัยนานาชาติได้จัดกิจกรรมให้ความรู้และทักษะด้านการประกันคุณภาพ โดยได้จัดโครงการ

อบรมเรื่อง “บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา” ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565 ผ่านระบบ
ออนไลน์ Zoom Meeting โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณกาญจน์ สังวาล นักวิชาการศึกษา โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ ่งเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เหมาะสม เป็น
วิทยากรบรรยายในโครงการอบรมในครั้งนี้ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ของหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ)และหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ(ทั้งนี้กิจกรรมจัดในภาคการศึกษาที่ 2 ดังนั้น
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จึงไม่ได้เข้าร่วมในครั้งนี้) จำนวนเป้าหมาย 47 คน  จำนวนผู้เข้าร่วม 40 คน (คิดเป็น 85%) 
โดยในการอบรมได้ให้ความรู้เกี่ยวกับ ความหมายของคำว่า ประกัน ประเภทของการประกันคุณภาพการศึกษา 
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับQA การประกันคุณภาพเกี่ยวข้องอะไรกับนักศึกษา บทบาทหน้าที่ของนักศึกษาที่มีต่อ
การประกันคุณภาพ PDCAกับการประกันคุณภาพ แนวทางการเขียนโครงการตามหลักการประกันคุณภาพ
(PDCA) โดยในการอบรมนั้น ทางวิทยากรได้ให้นักศึกษาทำแบบทดสอบก่อนการอบรมและหลังการอบรม และ
ได้มีการสอบถาม สัมภาษณ์นักศึกษา ผลปรากฏว่านักศึกษาทุคนมีผลคะแนนหลังการอบรมมากกว่าก่อนการ
อบรม และจากการสอบถามพบว่านักศึกษาได้รับความรู ้และมีความเข้าใจเกี ่ยวกับการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพ่ิมมากข้ึน โดยสรุปผลการจัดกิจกรรมได้ดังนี้ 

ที ่ วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

 สภาพ
ความสำเร็จ 

ผลการการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
๑ เพื ่อให้นักศึกษาได้เข้าใจบทบาท

ของการประกันคุณภาพการศึกษา  
 

 

นักศึกษาได้เข้าใจบทบาทของการประกัน
คุณภาพการศึกษามากขึ้นจากผลคะแนนจาก
การทดสอบหลังอบรมและจากการสอบถาม
นักศึกษา 
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ที ่ วัตถุประสงค์ของ 
โครงการ/กิจกรรม 

 สภาพ
ความสำเร็จ 

ผลการการดำเนินงาน 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
๒ เพื ่อให้น ักศึกษานำกระบวนการ

PDCA ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพจ
การทำโครงการ/กิจกรรมนักศึกษา 

 

 

นักศึกษาสามารถบอกถึงกระบวนการPDCA 
ที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพจการทำ
โครงการ/กิจกรรมนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.5-3(1) สรุปโครงการอบรมเรื่อง “บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา” สำหรับ

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2564 
 
4. ทุกกิจกรรมที่ดำเนินการ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและนำผล 

การประเมินมาปรับปรุงการดำเนินงานครั้งต่อไป 
ในการจัดกิจกรรม/โครงการของวิทยาลัยนานาชาติ มีการประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

ของกิจกรรมแต่ละกิจกรรม และมีการนำผลการประเมินมาปรับปรุงในการดำเนินงานครั้งต่อไป ในปีการศึกษา 
2564 มีแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรม จำนวน 13 โครงการ/กิจกรรม แต่มีการดำเนินงานจำนวน 8 
โครงการ และมีผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมในแต่ละโครงการดังนี้ 

1. โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู ้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปี การศึกษา2564 มี
วัตถุประสงค์ของโครงการและผลประเมินดังนี้ 

1) เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพร้อมในการเรียนและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย 
2) เพ่ือให้ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเรียนการสอนและการดูแลนักศึกษาของ

หลักสูตรและวิทยาลัยนานาชาติ 
3) เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค ์
4) เพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ในแก่นักศึกษาใหม่ 
5) เพ่ือปลูกฝังความมีจิตอาสาแก่นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ 

ทั้งหมดมีผลประเมินด้านความเข้าใจและความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก(4.41) คิดเป็นร้อยละ 88.2 

2.โครงการอบรมแนะแนวปัจฉิมนิเทศและการประกวดผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัย
นานาชาติ ปีการศึกษา 2/2564 มีวัตถุประสงค์ของโครงการและผลประเมินดังนี้ 

1) เพื่อให้นักศึกษาสรุปผลโครงงานและนำเสนอรายงานจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของ
นักศึกษา  

2) เพื่อให้ข้อคิดและข้อเสนอแนะเป็นแนวทางปฏิบัติงานเพื่อให้นักศึกษาเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพ
ต่อไป 
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3) เพ่ือประเมินผลโครงงานและการดำเนินงานของนักศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 
4) เพ่ือให้นักศึกษาชั้นปีอื่น ๆ ได้รับแรงบันดาลใจและเห็นโอกาสจากการถ่ายทอดประสบการณ์ 
5) เพ่ือคัดเลือกผลงานสหกิจศึกษาเข้าประกวดในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป 

ทั้งหมดมีผลประเมินด้านความเข้าใจและความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก(4.40) คิดเป็นร้อยละ 88 

3. โครงการอบรมเรื่อง “บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา” ปีการศึกษา2564 มี
วัตถุประสงค์ของโครงการและผลประเมินดังนี้ 

1) เพ่ือให้นักศึกษาได้เข้าใจบทบาทของการประกันคุณภาพการศึกษา 
2) เพื่อให้นักศึกษานำกระบวนการPDCA ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพจการทำโครงการ/กิจกรรม

นักศึกษา 
ทั้งหมดมีผลประเมินด้านความเข้าใจและความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก(4.41) คิดเป็นร้อยละ 88.2 

4. โครงการพัฒนาทักษะและคุณภาพนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ ปีการศึกษา 2/2564 มีวัตถุประสงค์ของโครงการและผลประเมินดังนี้ 

1) ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจต่อแนวปฏิบัติที ่ดีระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการและทักษะที่จำเป็นในการทำงาน 

2) เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจเอกสาร กระบวนการในการส่งรายงานและการวัดผลการประเมินผลใน
การออกปฏิบัติงานสหกิจศึกษาและออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

3) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า การปฏิบัติตัวในหน่วยงานและ
บทบาทหน้าที่ที่ควรปฏิบัติในสถานประกอบการ 

ทั้งหมดมีผลประเมินด้านความเข้าใจและความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก(4.69) คิดเป็นร้อยละ 93.8 

5. โครงการอบรมเรื่อง “การทำสื่อวิดีทัศน์เบื้องต้นและดำเนินงานสร้างสื่อวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์” มี
วัตถุประสงค์ของโครงการและผลประเมินดังนี้ 

1) เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจหลักการ และเทคนิคการสร้างวิดีโอ เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนและการทำคอนเทนต์ออนไลน์ 

2) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถพัฒนาสร้างสรรค์ผลงานการตัดต่อวิดีโอของตนเองได้ 
ทั้งหมดมีผลประเมินด้านความเข้าใจและความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก(4.37) คิดเป็นร้อยละ 87.4 

6. โครงการอบรมเรื่อง “ทักษะการสืบค้นข้อมูลเพื่อการดำเนินโครงการและการใช้งาน Microsoft 
Excel ขั้นพ้ืนฐาน” มีวัตถุประสงค์ของโครงการและผลประเมินดังนี้ 

1) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ 
2) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของตนเอง 
3) เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรม MS Excelเบื้องต้น 
4) เพ่ือให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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ทั้งหมดมีผลประเมินด้านความเข้าใจและความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก(4.28) คิดเป็นร้อยละ 85.6 

7. โครงการข้าวแคบแอบแซ่บ ณ เมืองลับแล (ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาหลักสูตร 
“วิศวกรสังคม (Social Engineer)” สู ่การสร้างนวัตกรรม เพื ่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ ่นอย่างยั ่งยืน) มี
วัตถุประสงค์ของโครงการและผลประเมินดังนี้ 

1) เพื่อสร้างวิศวกรสังคมจากการบูรณาการศาสตร์ นักศึกษา 5 หลักสูตร (ภาษาอังกฤษธุรกิจ
ภาษาจีนธุรกิจ ออกแบบนิเทศศิลป์ สาธารณสุขศาสตร์  และวิทยาการคอมพิวเตอร์) 3 คณะ (วิทยาลัย
นานาชาติ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) 

2) เพ่ือประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้าวแคบให้เป็นที่รู้จักแก่ชาวไทยและชาวต่างชาติ 
ทั้งหมดมีผลประเมินด้านความเข้าใจและความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก(4.51) คิดเป็นร้อยละ 90.2 

8. โครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น “กลุ่มสวนไผ่ซางหม่นหาดสองแคว” โดยนศ. ทีมอ่ิมรัก(ษ์)@หาดสองแคว
มีวัตถุประสงค์ของโครงการและผลประเมินดังนี้ 

1) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาจากยอดไผ่ นำมาต่อยอดการท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้สวนไผ่ซางหม่น 
ด้วยการชงชาจากใบไผ่ เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และต่อยอดผลิตภัณฑ์ชาใบไผ่ของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนตำบล
หาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 

2) การออกแบบการท่องเที่ยวสามารถเชื ่อมโยงกับโฮมสเตย์ในพื้นที่ให้อยู่ในมาตรฐาน SHA 
เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และโฮมสเตย์และจุดเช็คอิน ของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน 
จังหวัดอุตรดิตถ ์

3) เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาประยุกต์ใช้องค์ความรู้กับการทำงานจริง สามารถนำความรู้เชิง
วิชาการไปใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นได้ 

4) เพ่ือสร้างความสัมพันธภาพที่ดีระหว่างชุมชน มหาวิทยาลัย ธนาคารออมสิน และหน่วยงานภาคี
เครือข่ายที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ 

ทั้งหมดมีผลประเมินด้านความเข้าใจและความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก(4.63) คิดเป็นร้อยละ 92.6 
จากผลประเมินทุกโครงการดังกล่าวได้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา

ประจำปีการศึกษา2564 โดยนำเสนอรายงานผลการดำเนินงานผ่านการประชุมคณะกรรมการประจำคณะ  
เพื ่อหาจุดเด่นและจุดด้อยร่วมกัน หาข้อสรุปและแนวทางแก้ไขเพื ่อนำผลการประเมินปรับปรุงในการ
ดำเนินงานครั้งต่อไป 
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การประเมินผลความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมและการปรับปรุงสำหรับปีการศึกษาถัดไป 
ลำดับ

ที ่
รายละเอียด 
โครงการ/ 
กิจกรรม  

วัตถุประสงค์ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

สภาพ
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน การปรับปรุง 

บรรล ุ ไม่
บรรล ุ

1 โครงการ
ปฐมนิเทศและ
ประชุม
ผู้ปกครอง
นักศึกษาใหม่ 
วิทยาลัย
นานาชาติ ปี
การศึกษา 
2564 

1. เพื่อให้
ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
ความพร้อมใน
การเรยีนและ
ใช้ชีวิตใน
มหาวิทยาลยั 

✓  ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจ
ในระบบการศึกษา การเข้าร่วมกิจกรรม 
การลงทะเบยีน วิธีการเรยีน การใช้ชีวิต 
การเรยีนในระบบออนไลน์ ผ่าน
โปรแกรม MS Teams ฯลฯ 

จากผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอที่ไดร้ับมามสี่วนท่ีจะนำไปปรับปรุงในปีการศึกษา
ถัดไป ดังนี ้
1. ยังคงเชิญรุ่นพ่ีของทั้ง 2 หลักสตูรมาให้ข้อมลู และเปลีย่นประสบการณต์่าง ๆ ในการเรยีน
ระดับอุดมศึกษา 
2. หากมีผู้ปกครองไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทางวิทยาลัยจะส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องที่ผู้ปกครอง
ควรรับทราบ 

2. เพื่อให้
ผู้ปกครองมี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
ระบบการเรียน
การสอนและ
การดูแล
นักศึกษาของ
หลักสตูรและ
วิทยาลัย
นานาชาติ 

✓  ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจระบบ
การเข้าเรียนออนไลน์ การเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ของวิทยาลัยนานาชาติ
และหลักสตูรฯ ระบบการดูแลนักศึกษา
ของอาจารย์ที่ปรึกษา ทุนการศึกษา 
ฯลฯ 
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ลำดับ
ที ่

รายละเอียด 
โครงการ/ 
กิจกรรม  

วัตถุประสงค์ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

สภาพ
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน การปรับปรุง 

บรรล ุ ไม่
บรรล ุ

3. เพื่อส่งเสรมิ
ให้ผู้เข้าร่วม
โครงการมี
คุณธรรม
จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึง
ประสงค ์

✓  ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการชี้แนะ
เกี่ยวกับการมีคณุธรรมจริยธรรม (การ
พัฒนานิสัยในการประพฤติอย่างมี
คุณธรรม จรยิธรรม ท้ังในเรื่องส่วนตัว
และสังคม) ไดร้ับการปลูกฝังเรื่องการมี
คุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักศึกษา 
เช่น รักสามัคคี มีความสุภาพอ่อนน้อม 
เชื่อฟังและเคารพอาจารย/์เจ้าหนา้ที่/
ผู้ปกครอง ปฏิบัตติามระเบยีบการสอบ
และไม่ทุจรติในการสอบ ไม่กระทำการ
ใดท่ีผิดกฎหมาย ไม่ปลอมแปลงเอกสาร 
มีความซื่อสตัย์ มีวินัยและรู้จัก
กาลเทศะ มรีับผดิชอบต่อตนเอง 
ครอบครัว และสังคม 

4. เพื่อพัฒนา
ทักษะการ
เรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ 
ในแก่นักศึกษา
ใหม ่

✓  นักศึกษาใหม่ไดเ้รียนรู้เกี่ยวกับการ
แก้ปัญหาด้านการเรียน การใช้ชีวิต
ระหว่างเรยีนในรดับมหาวิทยาลัยและ
ได้เรียนรูเ้กี่ยวกับสารสนเทศ และ
เทคโนโลยีที่ใช้เพื่อการเรยีนออนไลน์
และการพัฒนาตนเอง  ตลอดจนการ
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ลำดับ
ที ่

รายละเอียด 
โครงการ/ 
กิจกรรม  

วัตถุประสงค์ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

สภาพ
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน การปรับปรุง 

บรรล ุ ไม่
บรรล ุ

เปิดใจเพื่อรองรับกับเหตุการณ์ทีไ่ม่
คาดคิด ต้องมีการปรับตัวให้เข้ากบั
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป เช่น การเรียน
ออนไลน์ โดยต้องฝึกบังคับดูแลตัวเอง 
ให้ส่งงานและเข้าเรียน 

5. เพื่อปลูกฝัง
ความมีจิต
อาสาแก่
นักศึกษา
วิทยาลัย
นานาชาติ 

✓  นักศึกษา (รุ่นพี่) ที่ลงทะเบียนมารว่ม
กิจกรรม ได้แสดงความมีจิตอาสา มา
ช่วยเหลืองานตั้งแต่การเตรียมงาน 
สถานท่ี จนวันท่ีมีกิจกรรมนักศึกษารุ่น
พี่ได้มาร่วมรับลงทะเบียน ต้อนรับ ดูแล
ให้บริการ แลกเปลี่ยนพดูคุย นำชม
สถานท่ีต่างๆ ของวิทยาลัยนานาชาติ
และช่วยแม่บ้านจดัเก็บ ทำความ
สะอาดสถานท่ี 

2 โครงการอบรม
แนะแนวปัจฉิม
นิเทศและการ
ประกวด
ผลงานสหกิจ
ศึกษาของ

1. เพื่อให้
นักศึกษา
สรุปผล
โครงงานและ
นำเสนอ
รายงานจาก

✓  นักศึกษาสามารถแสดงผลโครงงานและ
นำเสนอรายงานของตนเองได้อย่างเป็น
รูปธรรม 

จากผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอที่ไดร้ับมามสี่วนท่ีจะนำไปปรับปรุงในปีการศึกษา
ถัดไป ดังนี้ การจดักิจกรรมยังคงเชิญรุ่นพ่ีของทั้งสองหลักสูตรที่ทำงานแล้ว มาให้ข้อมูล ความรู้ 
แลกเปลีย่นประสบการณ์ เพื่อเตรยีมพร้อมสู่การทำงานสำหรับนักศกึษาปัจจุบันท่ีกำลังจะจบ
การศึกษา 
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ลำดับ
ที ่

รายละเอียด 
โครงการ/ 
กิจกรรม  

วัตถุประสงค์ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

สภาพ
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน การปรับปรุง 

บรรล ุ ไม่
บรรล ุ

นักศึกษา
วิทยาลัย
นานาชาติ ปี
การศึกษา 
2/2564 

การฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพของ
นักศึกษา 
2. เพื่อให้
ข้อคิดและ
ข้อเสนอแนะ
เป็นแนวทาง
ปฏิบัติงาน
เพื่อให้
นักศึกษาเป็น
บัณฑิตที่มี
คุณภาพต่อไป 

✓  นักศึกษาได้ข้อคิดและแนวทางในการ
ปฏิบัติงานและสามารถเป็นบัณฑติที่มี
คุณภาพต่อไปได้ด้วยการช้ีแนะจาก
วิทยากรที่ตรงสาย 

3. เพื่อ
ประเมินผล
โครงงานและ
การดำเนินงาน
ของนักศึกษา
ในภาคเรียนท่ี 

✓  อาจารย์ที่ปรึกษาและคณะกรรมการสห
กิจของคณะสามารถให้คะแนนหรอืผล
การประเมินโครงการแก่นักศึกษาได้
ตามเป้าหมาย 
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ลำดับ
ที ่

รายละเอียด 
โครงการ/ 
กิจกรรม  

วัตถุประสงค์ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

สภาพ
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน การปรับปรุง 

บรรล ุ ไม่
บรรล ุ

๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๔ 
4. เพื่อให้
นักศึกษาช้ันปี
อื่น ๆ ได้รับ
แรงบันดาลใจ
และเห็นโอกาส
จากการ
ถ่ายทอด
ประสบการณ ์

✓  รุ่นน้องได้รับแรงบันดาลใจ มองเหน็
ภาพมากขึ้นจากการถ่ายทอดผลงาน
โครงการของรุ่นพี่ได้เป็นอย่างด ี

5. เพื่อคัดเลือก
ผลงานสหกิจ
ศึกษาเข้า
ประกวดใน
ระดับ
มหาวิทยาลยั
ต่อไป 

✓  คณะไดผ้ลงานสหกิจเข้าประกวดใน
ระดับมหาวิทยาลัยจำนวน 1 ช้ินงาน 

3 โครงการอบรม
เรื่อง “บทบาท

1. เพื่อให้
นักศกึษาได้
เขา้ใจบทบาท

✓  นักศกึษาไดเ้ขา้ใจบทบาทของการ
ประกนัคุณภาพการศกึษามากขึน้

จากผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอที่ไดร้ับมามสี่วนท่ีจะนำไปปรับปรุงในปีการศึกษา
ถัดไป ดังนี ้
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ลำดับ
ที ่

รายละเอียด 
โครงการ/ 
กิจกรรม  

วัตถุประสงค์ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

สภาพ
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน การปรับปรุง 

บรรล ุ ไม่
บรรล ุ

ของนักศึกษา
กับการประกัน
คุณภาพ
การศึกษา” 

ของการ
ประกนั
คุณภาพ
การศกึษา 

จากผลคะแนนจากการทดสอบหลงั
อบรมและจากการสอบถามนักศกึษา 

2. เพื่อให้
นักศกึษาน า
กระบวนการ
PDCA ไปใช้
ในการพฒันา
คุณภาพจการ
ท าโครงการ/
กจิกรรม
นักศกึษา 

✓  นักศกึษาสามารถบอกถงึ
กระบวนการPDCA ทีจ่ะน าไปใชใ้น
การพฒันาคุณภาพจการท าโครงการ/
กจิกรรมนักศกึษาใหม้ปีระสทิธภิาพ
มากขึน้ 

4 โครงการข้าว
แคบ แอบแซ่บ 
ณ เมืองลับแล 
ภายใต้ “วิศวกร
สังคม (Social 
Engineer)”  

1. เพื่อสร้าง
วิศวกรสังคม
จากการบูรณา
การศาสตร์  

✓  สร้างวิศวกรสังคมจากการบูรณาการ
ศาสตร์ นักศึกษา 5 หลักสตูร 
(ภาษาอังกฤษธุรกิจภาษาจีนธุรกิจ 
ออกแบบนิเทศศิลป์ สาธารณสุขศาสตร์
และวิทยาการคอมพิวเตอร์) 3 คณะ 
(วิทยาลัยนานาชาติ มนุษยศาสตรแ์ละ
สังคมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี) 

จากผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอที่ไดร้ับมามสี่วนท่ีจะนำไปปรับปรุงในปีการศึกษา
ถัดไป ดังนี ้
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ลำดับ
ที ่

รายละเอียด 
โครงการ/ 
กิจกรรม  

วัตถุประสงค์ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

สภาพ
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน การปรับปรุง 

บรรล ุ ไม่
บรรล ุ

2. เพื่อ
ประชาสมัพันธ์
เผยแพร่ข้าว
แคบให้เป็นที่
รู้จักแก่ชาว
ไทยและ
ชาวต่างชาติ 

✓  ประชาสมัพันธ์เผยแพร่ข้าวแคบให้เป็น
ที่รู้จักแก่ชาวไทยและชาวต่างชาตผิ่าน
วิดีโอประชาสัมพันธ์ข้าวแคบ 3 ภาษา
ผ่านช่องทาง Youtube Facebook 
Tiktok และผูเ้ข้าชมรวมกันไม่น้อยกว่า 
100 ครั้ง 

5 โครงการพัฒนา
ทักษะและ
คุณภาพ
นักศึกษาก่อน
ออกปฏิบัติสห
กิจศึกษาและฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ ปี
การศึกษา 
2/2564 

1. ให้นักศึกษา
มีความรู้ความ
เข้าใจต่อแนว
ปฏิบัติที่ดี
ระหว่าง
ปฏิบัติงานสห
กิจศึกษาและ
ฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพใน
สถาน
ประกอบการ
และทักษะที่

✓  อาจารย์ ดร.พิทยา ยาโม้ ประธานในพิธี 
ได้ให้การปฐมนิเทศนักศึกษาโดยมุง่เน้น
การมีทัศนคติทีด่ีในการปฏิบตัิงาน และ
ปฏิบัติตนตามแนบปฏิบัติที่ดรีะหวา่งที่
นักศึกษาได้ปฏบิัติงานสหกจิ/และฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

จากผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอที่ไดร้ับมามสี่วนท่ีจะนำไปปรับปรุงในปีการศึกษา
ถัดไป ดังนี้ การจดักิจกรรมยังคงเชิญรุ่นพ่ีของทั้งสองหลักสูตรที่ทำงานแล้ว มาให้ข้อมูล ความรู้ 
แลกเปลีย่นประสบการณ์ เพื่อเตรยีมพร้อมสู่การทำงานสำหรับนักศกึษาปัจจุบันท่ีกำลังจะจบ
การศึกษา 
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ลำดับ
ที ่

รายละเอียด 
โครงการ/ 
กิจกรรม  

วัตถุประสงค์ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

สภาพ
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน การปรับปรุง 

บรรล ุ ไม่
บรรล ุ

จำเป็นในการ
ทำงาน 
2.เพื่อให้
นักศึกษาเข้าใจ
เอกสาร 
กระบวนการ
ในการส่ง
รายงานและ
การวัดผลการ
ประเมินผลใน
การออก
ปฏิบัติงานสห
กิจศึกษาและ
ออกฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ 

✓  นางพนารัตน์ หาญสมบัติ นักวิชาการ
ศึกษา เจ้าหน้าที่ผูร้ับผดิชอบงานสหกิจ 
ได้แนะแนว อธิบาย ข้ันตอน
กระบวนการเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ 
ตั้งแต่ช่วงก่อนออกปฏิบัติฯ ระหวา่ง
ปฏิบัติฯ และหลังปฏิบัตฯิ ให้แก่
นักศึกษาได้เข้าใจ 

3.เพื่อ
เสรมิสร้าง
ความรู้ความ
เข้าใจทักษะ

✓  วิทยากรซึ่งเป็นศิษย์เก่า ได้นำความรู้
และประสาบการณ์มาร่วมแชร์ใหก้ับ
นักศึกษาอย่างละเอียดในเรื่องของการ
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ลำดับ
ที ่

รายละเอียด 
โครงการ/ 
กิจกรรม  

วัตถุประสงค์ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

สภาพ
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน การปรับปรุง 

บรรล ุ ไม่
บรรล ุ

การแก้ปัญหา
เฉพาะหน้า 
การปฏิบัตติัว
ในหน่วยงาน
และบทบาท
หน้าท่ีที่ควร
ปฏิบัติในสถาน
ประกอบการ 

ปฏิบัติงาน การแกไ้ขปัญหาเฉพาะ
หน้าต่าง ไดเ้ป็นอย่างด ี

6 โครงการอบรม
เรื่อง “การทำ
สื่อวิดีทัศน์
เบื้องต้นและ
ดำเนินงานสร้าง
สื่อวิดีทัศน์
ประชาสมัพันธ์” 

1.เพื่อให้
นักศึกษามี
ความรู้ ความ
เข้าใจหลักการ 
และเทคนิค
การสร้างวิดีโอ 
เพื่อใช้ในการ
จัดการเรียน
และการทำ
คอนเทนต์
ออนไลน ์

  นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจหลกัการ 
และเทคนคิการสร้างวิดีโอ เพื่อใช้ใน
การจัดการเรยีนและการทำคอนเทนต์
ออนไลน์โดยสำรวจจากแบบสอบถาม
หลังเข้ารับการอบรม 

จากผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอที่ไดร้ับมามสี่วนท่ีจะนำไปปรับปรุงในปีการศึกษา
ถัดไป ดังนี ้
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ลำดับ
ที ่

รายละเอียด 
โครงการ/ 
กิจกรรม  

วัตถุประสงค์ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

สภาพ
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน การปรับปรุง 

บรรล ุ ไม่
บรรล ุ

2.เพื่อให้
นักศึกษา
สามารถพัฒนา
สร้างสรรค์
ผลงานการตัด
ต่อวิดีโอของ
ตนเองได ้

  นักศึกษาสามารถพัฒนาสรา้งสรรค์
ผลงานการตัดต่อวิดีโอของตนเองได้โดย
ประเมินจากคณุภาพผลงานวิดโีอของ
นักศึกษานักศึกษา 

7 โครงการอบรม
เรื่อง “ทักษะ
การสืบค้นข้อมลู
เพื่อการดำเนิน
โครงการและ
การใช้งาน 
Microsoft 
Excel ขั้น
พื้นฐาน” 

1.เพื่อให้
นักศึกษามี
ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ
การสืบค้น
ข้อมูลผ่าน
ระบบออนไลน ์

  นักศึกษามีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับ
การสืบค้นข้อมลูผา่นระบบออนไลน์โดย
สำรวจจากแบบสอบถามหลังเข้ารบัการ
อบรม 

จากผลการประเมินความพึงพอใจและข้อเสนอที่ไดร้ับมามสี่วนท่ีจะนำไปปรับปรุงในปีการศึกษา
ถัดไป ดังนี้ หากสถานการณ์โควิดคลี่คลายลง ควรจดักิจกรรมอบรมแบบออฟไลน์ เนื่องจากเป็น
การอบรมเชิงปฏิบัติการ และจะเชิญวิทยากรในแตล่ะปีให้หลากหลายมากยิ่งขึ้นขึ้น 

2.เพื่อให้
นักศึกษา
สามารถสืบค้น
ข้อมูลผ่าน
ระบบออนไลน์
ได้ตรงตาม

  นักศึกษาสามารถสืบค้นข้อมลูผา่น
ระบบออนไลน์ได้ตรงตามวัตถุประสงค์
ของตนเองโดยสำรวจจากแบบสอบถาม
หลังเข้ารับการอบรมและการตอบ
คำถามของวิทยากรคณะเข้าร่วมอบรม 
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ลำดับ
ที ่

รายละเอียด 
โครงการ/ 
กิจกรรม  

วัตถุประสงค์ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

สภาพ
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน การปรับปรุง 

บรรล ุ ไม่
บรรล ุ

วัตถุประสงค์
ของตนเอง 
3.เพื่อให้
นักศึกษามี
ความรู้ความ
เข้าใจในการใช้
งานโปรแกรม 
MS Excel
เบื้องต้น 

  นักศึกษามีความรูค้วามเข้าใจในการใช้
งานโปรแกรม MS Excelเบื้องต้น โดย
สำรวจจากใบงานท่ีนักศึกษาต้องปฏิบัติ
ขณะทำการอบรม 

4.เพื่อให้
นักศึกษา
สามารถนำ
ความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติงาน
ให้มี
ประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน 
 

  นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ไดไ้ป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึนโดยสำรวจจาก
แบบสอบถามหลังเข้ารับการอบรม 
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ลำดับ
ที ่

รายละเอียด 
โครงการ/ 
กิจกรรม  

วัตถุประสงค์ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

สภาพ
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน การปรับปรุง 

บรรล ุ ไม่
บรรล ุ

8 โครงการออม
สินยุวพัฒน์รักษ์
ถิ่น “กลุ่มสวน
ไผ่ซางหม่นหาด
สองแคว” โดยน
ศ.ทีมอิ่มรัก
(ษ์)@หาดสอง
แคว 

1.เพื่อพัฒนา
ผลิตภณัฑ์ชา
จากยอดไผ่ 
นำมาต่อยอด
การท่องเที่ยว
ศูนย์การเรียนรู้
สวนไผ่ซาง
หม่น ด้วยการ
ชงชาจากใบไผ่ 
เพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยว 
และต่อยอด
ผลิตภณัฑ์ชา
ใบไผ่ของกลุ่ม
ท่องเที่ยว
ชุมชนตำบล
หาดสองแคว 
อำเภอตรอน 
จังหวัด
อุตรดิตถ ์

  ได้ผลิตภัณฑ์ชาจากยอดไผ่นำมาตอ่ยอด
การท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้สวนไผ่ซาง
หม่น ด้วยการชงชาจากใบไผ่ เพื่อดึงดูด
นักท่องเที่ยว และต่อยอดผลติภณัฑ์ชา
ใบไผ่ของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนตำบล
หาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวดั
อุตรดิตถ ์
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ลำดับ
ที ่

รายละเอียด 
โครงการ/ 
กิจกรรม  

วัตถุประสงค์ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

สภาพ
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน การปรับปรุง 

บรรล ุ ไม่
บรรล ุ

2.การ
ออกแบบการ
ท่องเที่ยว
สามารถ
เชื่อมโยงกับ
โฮมสเตย์ใน
พื้นที่ให้อยู่ใน
มาตรฐาน 
SHA เกี่ยวกับ
การท่องเที่ยว
ละโฮมสเตย์
และจุดเช็คอิน 
ของกลุ่ม
ท่องเที่ยว
ชุมชนตำบล
หาดสองแคว 
อำเภอตรอน 
จังหวัด
อุตรดิตถ ์

  สร้างจุดเช็คอินจากการออกแบบการ
ท่องเที่ยวท่ีสามารถเช่ือมโยงกับโฮมส
เตย์ในพ้ืนท่ีให้อยู่ในมาตรฐาน SHA 
เกี่ยวกับการท่องเที่ยวละโฮมสเตยแ์ละ
จุดเช็คอิน ของกลุ่มท่องเที่ยวชุมชน
ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน 
จังหวัดอุตรดติถ ์
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ลำดับ
ที ่

รายละเอียด 
โครงการ/ 
กิจกรรม  

วัตถุประสงค์ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

สภาพ
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน การปรับปรุง 

บรรล ุ ไม่
บรรล ุ

3.เพื่อ
สนับสนุนให้
นักศึกษา
ประยุกต์ใช้
องค์ความรู้กับ
การทำงานจริง 
สามารถนำ
ความรู้เชิง
วิชาการไปใช้
ในการพัฒนา
ชุมชนท้องถิ่น
ได ้

  นักศึกษาประยุกต์ใช้องค์ความรู้กบัการ
ทำงานจริง สามารถนำความรูเ้ชิง
วิชาการไปใช้ในการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นได้ ประเมินจากการปฏิบัติ
หน้าท่ีในโครงการตลอดระยะเวลาการ
ดำเนินงาน 

4.เพื่อสร้าง
ความ
สัมพันธภาพที่
ดีระหว่าง
ชุมชน 
มหาวิทยาลยั 
ธนาคารออม
สิน และ

  มีความสมัพันธภาพที่ดรีะหว่างชุมชน 
มหาวิทยาลยั ธนาคารออมสิน และ
หน่วยงานภาคีเครือข่ายที่มสี่วน
เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการโดย
สามารถดำเนินโครงการได้อยา่ง
ต่อเนื่อง 
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ลำดับ
ที ่

รายละเอียด 
โครงการ/ 
กิจกรรม  

วัตถุประสงค์ 
โครงการ/ 
กิจกรรม 

สภาพ
ความสำเร็จ 

ผลการดำเนินงาน การปรับปรุง 

บรรล ุ ไม่
บรรล ุ

หน่วยงานภาคี
เครือข่ายที่มี
ส่วนเกี่ยวข้อง
กับการดำเนิน
โครงการ 
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.5-4(1) สรุปโครงการข้าวแคบแอบแซ่บ ณ เมืองลับแล (ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู ้นำ

นักศึกษาหลักสูตร “วิศวกรสังคม(Social Engineer)” 
1.5-4(2) สรุปโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น “กลุ่มสวนไผ่ซางหม่นหาดสองแคว” โดยนศ.ทีมอิ่มรัก(ษ์)@

หาดสองแคว 
1.5-4(3) สรุปโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2564 
1.5-4(4) สรุปโครงการอบรมแนะแนวปัจฉิมนิเทศและการประกวดผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2/2564 
1.5-4(5) สรุปโครงการอบรมเรื ่อง “บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา”  ปี

การศึกษา2564 
1.5-4(6) สรุปโครงการพัฒนาทักษะและคุณภาพนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2/2564 
1.5-4(7) สรุปโครงการอบรมเรื ่อง “การทำสื ่อวิดีทัศน์เบื ้องต้นและดำเนินงานสร้างสื ่อวิดีทัศน์

ประชาสัมพันธ์” 
1.5-4(8) สรุปโครงการอบรมเรื่อง “ทักษะการสืบค้นข้อมูลเพื่อการดำเนินโครงการและการใช้งาน 

Microsoft Excel ขั้นพ้ืนฐาน” 
 

5. ประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
วิทยาลัยนานาชาติมีการจัดทำและมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมนักศึกษาทั้งหมด 

5 ข้อ ดังนี้ 
1. ส่งเสริมให้นักศึกษามีอัตลักษณ์ของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ “มีความสร้างสรรค์ มีความมุ่งมั่น 

มีคุณธรรมจริยธรรม” 
2. ส่งเสริมให้นักศึกษามีคุณสมบัติตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 

ประการ  
3. สนับสนุนให้นักศึกษาเกิดการพัฒนาทักษะที่สำคัญในการใช้ชีวิตและทำงานในศตวรรษที่ 21  
4. สร้างความรู้ความเข้าใจ และการประยุกต์ใช้ทักษะในการประกันคุณภาพการศึกษา 
5. พัฒนาความร่วมมือด้านการกิจการนักศึกษา ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และ

ระดับนานาชาติ 
และมีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ดังนี้ 
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ผลการด าเนินงานและการประเมินความส าเรจ็ตามตวัช้ีวดัและเป้าหมาย 
แผนงานกิจการนักศึกษา 

วตัถปุระสงค์
ของแผน 

ตวัช้ีวดั
ความส าเรจ็ 

ค่า
เป้าหมาย 

กิจกรรม/
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน 

รายละเอียดการด าเนินงาน บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 
1.เพื่อส่งเสรมิ
ให้นักศึกษา
มีอัตลักษณ์
ของนักศึกษา
วิทยาลัย
นานาชาติ  
“มีความ
สร้างสรรค์ มี
ความมุ่งมั่น มี
คุณธรรม
จริยธรรม” 

1.ดำเนิน
โครงการเพื่อ
เพื่อส่งเสริม
ให้นักศึกษา
มีอัตลักษณ์
ของนักศึกษา
วิทยาลัย
นานาชาติ 
2. นักศึกษา
วิทยาลัย
นานาชาติ  
  

1. อย่าง
น้อย 1 
โครงการ 
 
 
 
 
 
2. จำนวน 
2 
หลักสตูร 

โครงการ
ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่
และประชุม
ผู้ปกครอง
นักศึกษา
ใหม่

 

จดัปฐมนิเทศเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการ มีความพร้อมในการเรยีนและใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย เพื่อให้ผูป้กครองมี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการเรยีนการสอนและการดูแลนักศกึษาของหลักสูตรและวิทยาลัยนานาชาติ 
โดยมีนักศึกษาทั้ง 2 หลักสูตรเข้ารว่มกิจกรรม 

 
 
 

 
 

 

โครงการอบรม
แนะแนวปัจฉิม
นิเทศและการ
ประกวด
ผลงานสหกิจ
ศึกษาของ
นักศึกษา
วิทยาลัย
นานาชาติ ปี
การศึกษา 
2/2564 

1. นักศึกษาสรุปผลโครงงานและนำเสนอรายงานจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา 
2. นักศึกษาได้ข้อคิดและแนวทางในการปฏิบัติงานและสามารถเป็นบัณฑิตที่มคีุณภาพต่อไปไดด้้วยการชี้แนะ
จากวิทยากรที่ตรงสาย 
3. เพื่อให้นักศึกษาช้ันปีอ่ืน ๆ ได้รบัแรงบันดาลใจและเห็นโอกาสจากการถ่ายทอดประสบการณ์ 
โดยในโครงการนี้นักศึกษาท้ังสองหลักสตูรได้ใช้ความสร้างสรรค์ ใช้ความมุ่งมั่น และจะต้องมคีุณธรรม จริยธรรม
ในการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ปฏิบัตสิหกิจศึกษา โดยนักศึกษาทั้งสองหลักสูตรได้ผ่านการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ/ปฏิบัตสิหกจิศึกษาเป็นท่ีเรยีบร้อย และได้รับคำชมจากสถานประกอบการต่าง ๆ อีกด้วย 
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วตัถปุระสงค์
ของแผน 

ตวัช้ีวดั
ความส าเรจ็ 

ค่า
เป้าหมาย 

กิจกรรม/
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน 

รายละเอียดการด าเนินงาน บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 
2. เพื่อส่งเสรมิ
ให้นักศึกษามี
คุณสมบัติตาม 
มาตรฐานผล
การเรยีนรู้ตาม
กรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ  
 

1.ดำเนิน
โครงการเพื่อ
เพื่อส่งเสริม
ให้นักศึกษามี
คุณสมบัติ
ตาม 
มาตรฐานผล
การเรยีนรู้
ตามกรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิ  
 

2. นักศึกษา
วิทยาลัย
นานาชาติ  
  

1.
นักศึกษาม
คุณสมบัติ
ตาม 
มาตรฐาน
ผลการ
เรียนรูต้าม
กรอบ
มาตรฐาน
คุณวุฒิทั้ง 
5 ด้าน 
 
2. จำนวน 
2 
หลักสตูร 

โครงการพัฒนา
ทักษะและ
คุณภาพ
นักศึกษาก่อน
ออกปฏิบัติสห
กิจศึกษาและ
ฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ ปี
การศึกษา ๒/
๒๕๖๔ 

อาจารยไ์ด้ให้การปฐมนิเทศนักศึกษาโดยมุ่งเน้นการมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน และปฏบิัติตนตามแนบ
ปฏิบัติที่ดรีะหว่างที่นักศึกษาได้ปฏิบัติงานสหกจิ/และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้แนะแนว อธิบาย ข้ันตอน
กระบวนการเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ ตั้งแต่ช่วงก่อนออกปฏิบัติฯ ระหว่างปฏิบัติฯ และหลังปฏิบัตฯิ ให้แก่
นักศึกษาได้เข้าใจ วิทยากรซึ่งเป็นศิษย์เก่า ได้นำความรู้และประสบการณม์าร่วมแชร์ให้กับนักศึกษาอย่าง
ละเอียดในเรื่องของการปฏิบตัิงาน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้ต่าง ได้เป็นอย่างด ี

  

โครงการอบรม
เรื่อง “การทำ
สื่อวิดีทัศน์
เบื้องต้นและ
ดำเนินงานสร้าง
สื่อวิดีทัศน์
ประชาสมัพันธ์” 

จัดกิจกรรมอบรมเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจหลักการ และเทคนิคการสร้างวิดโีอ เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนและการทำคอนเทนต์ออนไลน์และเพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาสร้างสรรคผ์ลงานการตดัต่อวิดโีอของ
ตนเองได ้
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วตัถปุระสงค์
ของแผน 

ตวัช้ีวดั
ความส าเรจ็ 

ค่า
เป้าหมาย 

กิจกรรม/
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน 

รายละเอียดการด าเนินงาน บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 
โครงการอบรม
เรื่อง “ทักษะ
การสืบค้น
ข้อมูลเพื่อการ
ดำเนินโครงการ
และการใช้งาน 
Microsoft 
Excel ขั้น
พื้นฐาน” 

จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการทักษะการสืบค้นข้อมูลเพื่อการดำเนนิโครงการและการใช้งาน Microsoft Excel 
ขั้นพื้นฐาน ให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการสืบค้นข้อมลูผ่านระบบออนไลน์ และให้นักศกึษามี
ความรู้ความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรม MS Excelเบื้องต้น 

  

3. สนับสนุน
ให้นักศึกษา
เกิดการพัฒนา
ทักษะที่สำคัญ
ในการใช้ชีวิต
และทำงานใน
ศตวรรษที ่21 

1.ดำเนิน
โครงการเพื่อ
ส่งเสริมให้
นักศึกษาเกิด
การพัฒนา
ทักษะที่
สำคัญในการ
ใช้ชีวิตและ
ทำงานใน
ศตวรรษที ่
21 

1. อย่าง
น้อย 1 
โครงการ 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการพัฒนา
ทักษะและ
คุณภาพ
นักศึกษาก่อน
ออกปฏิบัติสห
กิจศึกษาและ
ฝึก
ประสบการณ์
วิชาชีพ ปี
การศึกษา ๒/
๒๕๖๔ 

อาจารยไ์ด้ให้การปฐมนิเทศนักศึกษาโดยมุ่งเน้นการมีทัศนคติที่ดีในการปฏิบัติงาน และปฏบิัติตนตามแนบ
ปฏิบัติที่ดรีะหว่างที่นักศึกษาได้ปฏิบัติงานสหกจิ/และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ได้แนะแนว อธิบาย ข้ันตอน
กระบวนการเกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ ตั้งแต่ช่วงก่อนออกปฏิบัติฯ ระหว่างปฏิบัติฯ และหลังปฏิบัตฯิ ให้แก่
นักศึกษาได้เข้าใจ วิทยากรซึ่งเป็นศิษย์เก่า ได้นำความรู้และประสบการณม์าร่วมแชร์ให้กับนักศึกษาอย่าง
ละเอียดในเรื่องของการปฏิบตัิงาน การแก้ไขปัญหาเฉพาะหนา้ต่าง ได้เป็นอย่างด ี
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วตัถปุระสงค์
ของแผน 

ตวัช้ีวดั
ความส าเรจ็ 

ค่า
เป้าหมาย 

กิจกรรม/
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน 

รายละเอียดการด าเนินงาน บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 
2. นักศึกษา
วิทยาลัย
นานาชาติ  
  

2. จำนวน 
2 
หลักสตูร 

โครงการอบรม
เรื่อง “การทำ
สื่อวิดีทัศน์
เบื้องต้นและ
ดำเนินงานสร้าง
สื่อวิดีทัศน์
ประชาสมัพันธ์” 

จดักจิกรรมอบรมเพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจหลักการ และเทคนิคการสร้างวิดโีอ เพื่อใช้ในการจัดการ
เรียนและการทำคอนเทนต์ออนไลน์และเพื่อให้นักศึกษาสามารถพัฒนาสร้างสรรคผ์ลงานการตดัต่อวิดโีอของ
ตนเองได ้

  

  โครงการอบรม
เรื่อง “ทักษะ
การสืบค้น
ข้อมูลเพื่อการ
ดำเนินโครงการ
และการใช้งาน 
Microsoft 
Excel ขั้น
พื้นฐาน” 

จดักจิกรรมอบรมเชงิปฏบิตักิารทกัษะการสบืคน้ขอ้มลูเพื่อการด าเนินโครงการและการใชง้าน Microsoft 
Excel ขัน้พืน้ฐาน ใหน้ักศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัการสบืคน้ขอ้มลูผ่านระบบออนไลน์ และให้
นักศกึษามคีวามรูค้วามเขา้ใจในการใชง้านโปรแกรม MS Excelเบือ้งตน้ 

  

4.เพื่อ
สนับสนุนให้
นักศึกษามี
ความรู้ความ 
เข้าใจ และ

1.ดำเนิน
โครงการเพื่อ
สนับสนุนให้
นักศึกษามี
ความรู้ความ 

1. อย่าง
น้อย 1 
โครงการ 
 
 

โครงการข้าว
แคบแอบแซ่บ 
ณ เมืองลับแล 
(ภายใต้
โครงการพัฒนา

แบ่งการจดักจิกรรมเป็น 4 กจิกรรมย่อย ดงันี้ กจิกรรมที ่1 จดัอบรมการท าสื่อวดิทีศัน์เบือ้งตน้และ
ด าเนินงานสรา้งสื่อวดิทีศัน์ประชาสมัพนัธ์ ซึง่จดัขึน้วนัที ่12 มนีาคม 2565 ในรปูแบบออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม Microsoft Teams จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 42 คน (เป้าหมาย 47 คน) กจิกรรมที ่2 จดัอบรมทกัษะ
การสบืคน้ขอ้มลูเพื่อการด าเนินโครงการ ซึง่จดัขึน้วนัที ่13 มนีาคม 2565 ในรปูแบบออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม Microsoft Teams จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 42 คน (เป้าหมาย 47 คน) กจิกรรมที ่3 จดัอบรมตาม
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วตัถปุระสงค์
ของแผน 

ตวัช้ีวดั
ความส าเรจ็ 

ค่า
เป้าหมาย 

กิจกรรม/
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน 

รายละเอียดการด าเนินงาน บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 
การ
ประยุกต์ใช้ 
ทักษะในการ
ประกัน
คุณภาพ 
การศึกษาตาม
วงจร PDCA 

เข้าใจ และ
การ
ประยุกต์ใช้ 
ทักษะในการ
ประกัน
คุณภาพ 
การศึกษา
ตามวงจร 
PDCA 
 
2. นักศึกษา
วิทยาลัย
นานาชาติ  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. จำนวน 
2 
หลักสตูร 

ศักยภาพผู้นำ
นักศึกษา
หลักสตูร 
“วิศวกรสังคม
(Social 
Engineer)” 

วงจร PDCA เพื่อควบคุมคุณภาพของโครงการ ซึง่จดัขึน้วนัที ่9 มนีาคม 2565 ในรปูแบบออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม Microsoft Teams จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 40 คน (เป้าหมาย 47 คน) และกจิกรรมที ่4 จดัท าวดิโีอ 3 
ภาษาเพื่อประชาสมัพนัธข์า้วแคบ 

โครงการอบรม
เรื่อง “บทบาท
ของนักศึกษา
กับการประกัน
คุณภาพ
การศึกษา” 

ด าเนินการอบรมเพื่อใหน้ักศกึษาไดเ้ขา้ใจบทบาทของการประกนัคุณภาพการศกึษาและเพื่อใหน้ักศกึษา
น ากระบวนการPDCA ไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพจการท าโครงการ/กจิกรรมนักศกึษา 

  

5.เพื่อพัฒนาสู่
ความร่วมมือ
ด้านการ
กิจการ
นักศึกษาท้ัง 
ในระดับ
ท้องถิ่น ระดับ

1.ดำเนิน
โครงการเพื่อ
พัฒนาสู่ความ
ร่วมมือด้าน
การกิจการ
นักศึกษาท้ัง 
ในระดับ

1. อย่าง
น้อย 1 
โครงการ 
 
 
 
 

โครงการข้าว
แคบแอบแซ่บ 
ณ เมืองลับแล 
(ภายใต้
โครงการพัฒนา
ศักยภาพผู้นำ
นักศึกษา

แบ่งการจดักจิกรรมเป็น 4 กจิกรรมย่อย ดงันี้ กจิกรรมที ่1 จดัอบรมการท าสื่อวดิทีศัน์เบือ้งตน้และ
ด าเนินงานสรา้งสื่อวดิทีศัน์ประชาสมัพนัธ์ ซึง่จดัขึน้วนัที ่12 มนีาคม 2565 ในรปูแบบออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม Microsoft Teams จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 42 คน (เป้าหมาย 47 คน) กจิกรรมที ่2 จดัอบรมทกัษะ
การสบืคน้ขอ้มลูเพื่อการด าเนินโครงการ ซึง่จดัขึน้วนัที ่13 มนีาคม 2565 ในรปูแบบออนไลน์ผ่าน
โปรแกรม Microsoft Teams จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 42 คน (เป้าหมาย 47 คน) กจิกรรมที ่3 จดัอบรมตาม
วงจร PDCA เพื่อควบคุมคุณภาพของโครงการ ซึง่จดัขึน้วนัที ่9 มนีาคม 2565 ในรปูแบบออนไลน์ผ่าน
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วตัถปุระสงค์
ของแผน 

ตวัช้ีวดั
ความส าเรจ็ 

ค่า
เป้าหมาย 

กิจกรรม/
โครงการ 

ผลการด าเนินงาน 

รายละเอียดการด าเนินงาน บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 
ภูมิภาค 
ระดับชาติ 
และ ระดับ
นานาชาติ 

ท้องถิ่น 
ระดับภูมิภาค 
ระดับชาติ 
และ ระดับ
นานาชาติ 
 
2. นักศึกษา
วิทยาลัย
นานาชาติ  
  

 
 
 
 
 
 
2. จำนวน 
2 
หลักสตูร 

หลักสตูร 
“วิศวกรสังคม
(Social 
Engineer)” 

โปรแกรม Microsoft Teams จ านวนผูเ้ขา้ร่วม 40 คน (เป้าหมาย 47 คน) และกจิกรรมที ่4 จดัท าวดิโีอ 3 
ภาษาเพื่อประชาสมัพนัธข์า้วแคบ 

โครงการออม
สนิยุวพฒัน์
รกัษ์ถิน่ “กลุ่ม
สวนไผ่ซาง
หม่นหาดสอง
แคว” โดยนศ.
ทมีอิม่รกั(ษ์)@
หาดสองแคว 

เพื่อพฒันาผลติภณัฑช์าจากยอดไผ่ น ามาต่อยอดการท่องเทีย่วศูนยก์ารเรยีนรูส้วนไผ่ซางหม่น ดว้ยการ
ชงชาจากใบไผ่  
เพื่อสนับสนุนใหน้ักศกึษาประยกุตใ์ชอ้งคค์วามรูก้บัการท างานจรงิ สามารถน าความรูเ้ชงิวชิาการไปใชใ้น
การพฒันาชมุชนทอ้งถิน่ได ้
เพื่อสรา้งความสมัพนัธภาพทีด่รีะหว่างชุมชน มหาวทิยาลยั ธนาคารออมสนิ และหน่วยงานภาคเีครอืขา่ย
ทีม่ส่ีวนเกีย่วขอ้งกบัการด าเนินโครงการ 
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.5-5(1) สรุปโครงการข้าวแคบแอบแซ่บ ณ เมืองลับแล (ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู ้นำ

นักศึกษาหลักสูตร “วิศวกรสังคม(Social Engineer)” 
1.5-5(2) สรุปโครงการยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น “กลุ่มสวนไผ่ซางหม่นหาดสองแคว” โดยนศ.ทีมอิ่มรัก(ษ์)@

หาดสองแคว 
1.5-5(3) สรุปโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา2564 
1.5-5(4) สรุปโครงการอบรมแนะแนวปัจฉิมนิเทศและการประกวดผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2/2564 
1.5-5(5) สรุปโครงการอบรมเรื ่อง “บทบาทของนักศึกษากับการประกันคุณภาพการศึกษา”  ปี

การศึกษา2564 
1.5-5(6) สรุปโครงการพัฒนาทักษะและคุณภาพนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพ ปีการศึกษา 2/2564 
1.5-5(7) สรุปโครงการอบรมเรื ่อง “การทำสื ่อวิดีทัศน์เบื ้องต้นและดำเนินงานสร้างสื ่อวิดีทัศน์

ประชาสัมพันธ์” 
1.5-5(8) สรุปโครงการอบรมเรื่อง “ทักษะการสืบค้นข้อมูลเพื่อการดำเนินโครงการและการใช้งาน 

Microsoft Excel ขั้นพ้ืนฐาน” 

6. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษา 
วิทยาลัยนานาชาติมีการนำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา

นักศึกษาโดยได้นำผลสรุปการจัดกิจกรรมมาร่วมประชุมเพื่อพูดคุยวางแผนเบื้องต้นกับคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษา และนำรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการงานกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือหาแนวทาง และวางแผน
การจัดกิจกรรมในปีการศึกษา 2565 ทั้งนี้ผลจากการจัดกิจกรรมและการประชุมร่วมกับสโมสรนักศึกษา และ
คณะกรรมการกิจกรรมพัฒนา ดังนี้  

1. ควรหาแนวทางให้นักศึกษาได้นำความรู้เชิงวิชาการมาใช้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน/
สังคมเพ่ือให้นักศึกษาได้เห็นประโยชน์ และสามารถเชื่อมโยงความรู้ในห้องเรียนและความรู้นอกห้องเรียนได้ 

2. มอบหมายงานกิจการนักศึกษามีการกำหนดให้นักศึกษาได้ร่วมกิจกรรมอย่างทั่วถึง  โดยเฉพาะ
กิจกรรมที่นักศึกษาจะได้พบปะ/ทำงาน หรือร่วมกิจกรรมกับบุคคลภายนอกวิทยาลัยนานาชาติ 

3. ควรจัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้กับนักศึกษาปีละ 1 ครั้งเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์และเรียนรู้จาก
สถานที่จริง โดยวางแผนให้นักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ โดยแผนจัดการทัศนศึกษาจะนำ
นักศึกษาไปเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ เพ่ือเปิดโลกทัศน์
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

4. งานกิจการนักศึกษาจัดโครงการให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษาทุกคน โดย
กำหนดให้นักศึกษาอย่างน้อยร้อยละ 80 เข้าร่วมโครงการ 
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.5-6(1) รายงานการประชุมวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 

 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

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

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.6  การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ (ปีการศึกษา) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ    

3 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
 2. มีการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ จากการมีส่วนร่วมของหลักสูตร โดยผ่าน  
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ 
 3. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 
 4. มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการนำผลจากการประเมินมาปรับปรุงใน
ปีถัดไป 
 5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าสอบ 

ผลการดำเนินงาน 
1. มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีนโยบายเรื่องการยกระดับมาตรฐานทางภาษาอังกฤษ ซึ่งกำหนดให้ 
นักศึกษาทุกคนต้องมีผลคะแนนทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษเทียบเคียงกับ CEFR B1 สำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีทุกหลักสูตร ยกเว้น นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะครุศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และวิทยาลัยนานาชาติ ที่ต้องมีผลคะแนนทดสอบความรู้ด้านภาษาอังกฤษเทียบเคียงกับ 
CEFR B2 นอกจากนี้นักศึกษาหลักภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ต้องมีผลคะแนนสอบ TOEIC ไม่
น้อยกว่า 500 คะแนน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการยกระดับมาตรฐานทางภาษาอังกฤษให้บรรลุผลตาม
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นโยบายของมหาวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาติจึงได้จัดทำระบบและกลไก เพ่ือเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้
มีการพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ ดังนี้  

วิทยาลัยนานาชาติ ได้กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ กลวิธีที่ 1.1.1.3  
ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาปีที ่ 3-4 ทุกคนผ่านการทดสอบมาตรฐานทางภาษา (TOEIC=550 สำหรับ
ภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือ HSK=4 สำหรับภาษาจีนธุรกิจ) และมาตรฐานสมรรถนะด้านการใช้ดิจิทัล (60%) 
ก่อนจบการศึกษา โดยได้ทำคำสั่งแต่งตั้งรองคณบดี เป็นผู้รับผิดชอบงานวิชาการและงานการส่งเสริมสมรรถนะ
และทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ  (คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 
1819/2564)  

วิทยาลัยนานาชาติได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ 
ภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษา เป็นจำนวน 95,000 บาท (โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้
ได้รับการเสริมสมรรถนะหลักตามความต้องการของตลาดแรงงาน หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ)  
และโครงการพัฒนาสื่อสำหรับนักศึกษาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล) นอกจากนี้วิทยาลัย
นานาชาติและมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณภายใต้โครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,000,000 บาท จัดทำ
โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสำหรับศตวรรษที่ 
21 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.6-1(1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่องมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี  
1.6-1(2) แผนกลยุทธ์วิทยาลัยนานาชาติ ปี พ.ศ. 2564 – 2567 
1.6-1(3) ประกาศคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เลขที่ 1819/2564  
1.6-1(4) แผนงานการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ประจำปี 2564 
1.6-1(5) ข้อเสนอโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุตรดิตถ์ในศตวรรษท่ี 21 
 
 2. มีการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาด้านภาษาอังกฤษ จากการมีส่วนร่วมของหลักสูตร โดยผ่าน  
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ มีการจัดทำแผนงานการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษที่
สอดคล้องกับภารกิจในการพัฒนาสมรรถนะทางภาษาอังกฤษที่ได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย โดยมีการ
ดำเนินงานร่วมกับทั ้งสองหลักสูตรสาขาวิชาแบบมีส่วนร่วม โดยผ่านความเห็นชอบจากหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 27 ตุลาคม 2564 และคณะกรรมการประจำวิทยาลัย
นานาชาติ ผ่านหนังสือแจ้งเวียน บันทึกข้อความที่ วนช. ว801/2564 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 (เนื่องจากยัง
ไม่ถึงกำหนดรอบประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ) 
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วิทยาลัยนานาชาติ โดยคณะกรรมการงานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ และ
คณาจารย์ในหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) และภาษาจีนธุรกิจ ร่วมกันพิจารณาแผนงานการส่งเสริม
สมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยให้นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติเข้าร่วม
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 

 
 



60 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
 
 



61 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.6-2(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 10/2564 
1.6-2(2) โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
            อุตรดิตถ์ในศตวรรษท่ี 21 
1.6-2(3) หนังสือแจ้งเวียนคณะกรรมการวิทยาลัยนานาชาติ บันทึกข้อความที่ วนช. ว801/2564  
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3. มีการจ ัดสรรงบประมาณ และส ิ ่งสน ับสน ุนการดำเน ินการตามแผนพัฒนาน ักศ ึกษา              
ด้านภาษาอังกฤษ 

 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.6-3(1) สรุปเล่มโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพ่ือยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัย 
           ราชภัฏอุตรดิตถ์ในศตวรรษที่ 21 
1.6-3(2) แผนงานการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ประจำปี 2564 
1.6-3(3) สรุปเล่มโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้รับการเสริมสมรรถนะหลักตาม 
            ความต้องการของตลาดแรงงาน ให้ได้ตามมาตรฐาน TOEIC 
1.6-3(4) สรุปเล่มโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
1.6-3(5) สรุปเล่มโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาปฏิบัติสหกิจศึกษา/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
1.6-3(6) สรุปเล่มโครงการปรับพื้นฐานภาษาให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
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 4. มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการนำผลจากการประเมินมา
ปรับปรุงในปีถัดไป 
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ผลการประเมิน: บรรลุ 11 ตัวชี้วัด/ไม่บรรลุ 1 ตัวชี้วัด จากจำนวนตัวชี้วัดทั้งทางด้านปริมาณและ

คุณภาพทั้งหมดจำนวน 12 ตัวชี้วัด  
สำหรับตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ ได้แก่ จำนวนนักศึกษาหลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) ที่มี

จำนวนไม่ผ่านเกณฑ์ทดสอบ TOEIC (500 คะแนน) คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าควรมีการจัดอบรม 
TOEIC เพิ่มในปีถัดไป ตลอดจนควรมีการส่งเสริม กระตุ้น และสอดแทรกเนื้อหาที่เกี ่ยวข้องกับทักษะการ
ทดสอบTOEIC ในรายวิชาต่าง ๆ โดยควรเริ่มกับนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 เพื่อชี้ให้นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญ
ในการนำไปใช้ในการทำงานในอนาคตและผ่านเกณฑ์การสำเร็จการศึกษา สำหรับตัวชี้วัดอื่น ๆ ควรมีการ
ทบทวนเพื่อให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

 1.6-4(1) แผนงานการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ประจำปี 2564 (รายงานผลการ 
                    ดำเนินงานและการประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผน) 
 
 5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์การวัดผล CEFR (B1) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายท่ีเข้าสอบ 
 ในปีการศึกษา 2564 มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายทั้ง 2 หลักสูตร จำนวน 27 คน โดยแบ่งเป็น
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) จำนวน 15 คน และหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ จำนวน 12 คน 
รายละเอียดดังตาราง 
 

หลักสูตร 
จำนวนนักศึกษา 
ปีสุดท้าย (คน) 

จำนวนผู้เข้าสอบ จำนวนผ่านเกณฑ์ 
คน ร้อยละ คน ร้อยละ 

ภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) 15 15 100 10 66.67 
ภาษาจีนธุรกิจ 12 12 100 11 91.67 
รวมนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ 27 27 100 21 77.78 
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.6-5(1) รายงานผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ URUIC-Test และ TOEIC ปีการศึกษา 2564 

 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

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

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.7  การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล (ปีการศึกษา) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ    

3 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล 
 2. มีการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล จากการมีส่วนร่วมของหลักสูตร  
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ 
 3. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ่งสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถ
ด้านดิจิทัล 
 4. มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการนำผลจากการประเมินมาปรับปรุงใน
ปีถัดไป 
 5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด  
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 
ผลการดำเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกในการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล 
1.1 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มีนโยบายในการพัฒนากำลังคนด้านดิจิทัล และการพัฒนา

โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง  
1.2 วิทยาลัยนานาชาติรับนโยบายและได้กำหนดไว้ในแผนกลยุทธ์วิทยาลัยนานาชาติ ปี พ.ศ. 2564 – 

2567 ดังนี้  
ยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
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เป้าประสงค์ 1.1 บัณฑิตมีความรู้ ความสามารถ มีทักษะจำเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทัศนคติที่ดีต่อ
วิชาชีพ เป็นพลเมืองโลกที่ดี ได้รับการยอมรับในสังคม มีขีดความสามารถในการแข่งขันในระดับชาติและ
นานาชาติ 

กลวิธี 1.1.1.4 ส่งเสริมสนับสนุนให้นักศึกษาทุกคนผ่านสอบหลักสูตรยกระดับฝีมือ ของกรมพัฒนา
ฝีมือแรงงาน ก่อนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/ปฏิบัติสหกิจศึกษา เช่น หลักสูตร พนักงานการใช้
คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 

กลวิธี 1.1.1.7 จัดโครงการและกิจกรรมร่วมกับเครือข่าย/พันธมิตรในประเทศและต่างประเทศ 
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การสร้างและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
เป้าประสงค์ 2.1 มีงานวิจัยและนวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อการผลิตบัณฑิต การบริการทางวิชาการ

และการสนับสนุนงานด้านวิชาการและด้านอื่นๆ ที่ตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน ภาคธุรกิจทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ บนพื้นฐานแนวคิด “การต่อยอดอดีต การปรับปัจจุบัน และการสร้างคุณค่าใหม่ใน
อนาคต” 

กลวิธี 2.1.1.2 การจัดกิจกรรมศึกษาดูงาน/สัมมนา/อบรม เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
กลวิธี 2.1.1.4 ส่งเสริมให้บุคลากรทำวิจัยเพ่ือสร้างนวัตกรรมเพ่ือพัฒนางานตามพันธกิจ 
 
1.3 วิทยาลัยนานาชาติได้ออกสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล    

ซึ่งประกอบด้วย  
คณบดี        ที่ปรึกษา 
รองคณบดีงานวิชาการ       ประธานกรรมการ 
ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ     กรรมการ 
ประธานหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ      กรรมการ  
หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัย     กรรมการ 
คณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจและภาษาจีนธุรกิจ  กรรมการ 
นักวิชาการ งานไอทีและสารสนแทศ    กรรมการ  
นักวิชาการ งานหลักสูตรและประกันคุณภาพการศึกษา  เลขานุการ 

 
โดยคณะกรรมการงานส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะดิจิทัลมีหน้าที่ดังนี้ 
 1. กำหนดนโยบาย ระบบกลไก งบประมาณ และวางแผนการดำเนินงาน ด้านการส่งเสริม

และพัฒนาสมรรถนะดิจิทัล และนำเสนอต่อที่ประชุมวิทยาลัยนานาชาติ 
 2. เผยแพร่นโยบาย ระบบกลไก และวางแผนการดำเนินงาน ด้านการส่งเสริมและพัฒนา

สมรรถนะดิจิทัล ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ 
 3. ส่งเสริม สนับสนุน อำนวยความสะดวก ในการวัดและทดสอบสมรรถนะดิจิทัลของ

นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
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 4. กำกับ ติดตาม ทบทวนผลการดำเนินงาน และรายงานผลต่อวิทยาลัยนานาชาติ 
 5. หน้าที่อื ่นๆ ที่เกี ่ยวข้องกับการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา

วิทยาลัยนานาชาติ 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.7-1(1) แผนกลยุทธ์วิทยาลัยนานาชาติ ปี 2564 - 2567 
1.7-1(2) แผนงานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล วิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2564 

 
 2. มีการจัดทำแผนพัฒนานักศึกษาให้มีความสามารถด้านดิจิทัล จากการมีส่วนร่วมของหลักสูตร  
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำคณะ 

วิทยาลัยนานาชาติ มีการจัดทำแผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัล ปีการศึกษา 2564 โดยมีการ
ดำเนินงานร่วมกับทั ้งสองหลักสูตรสาขาวิชาแบบมีส่วนร่วม โดยผ่านความเห็นชอบจากหลักสูตรและ
คณะกรรมการบริหารงานวิชาการ ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 16 มิถุนายน 2564 และคณะกรรมการประจำวิทยาลัย
นานาชาติ ผ่านหนังสือแจ้งเวียน บันทึกข้อความที่ วนช. ว801/2564 วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 เนื่องจากยัง
ไม่ถึงกำหนดรอบประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ  

วิทยาลัยนานาชาติ โดยคณะกรรมการงานส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะด้านดิจิทัล ได้จัดทำ
แผนพัฒนาสมรรถนะและทักษะดิจิทัล ปีการศึกษา 2564 ดังนี้  
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ในการจัดทำแผนงานส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลของวิทยาลัยนานาชาตินี้ ได้
จัดทำยกร่างแผนงานฯ และให้บุคลากรสายวิชาการในหลักสูตร และบุคลากรสายสนับสนุนพิจารณาและเสนอ
ข้อคิดเห็น เพื่อให้ได้แนวทางที่ชัดเจนและเป็นประโยชน์กับทุกภาคส่วน ซึ่งคณาจารย์ในหลักสูตรเสนอแนะให้
ปรับเพิ่มให้มีการบูรณาการรายวิชากับการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล เป็น 2 รายวิชา/หลักสูตร 
เพ่ือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการประยุกต์ใช้และเห็นความเชื่อมโยงอย่างแท้จริง 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

  1.7-2(1) แผนงานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล วิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2564 
  1.7-2(2) รายงานการประชุมวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 6/2564 

1.7-2(3) หนังสือแจ้งเวียนคณะกรรมการวิทยาลัยนานาชาติ บันทึกข้อความที่ วนช. ว801/2564  
 
 3. มีการจัดสรรงบประมาณ และสิ ่งสนับสนุนการดำเนินการตามแผนพัฒนานักศึกษาให้มี
ความสามารถด้านดิจิทัล 
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
  1.7-3(1) แผนงานการส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล วิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2564 
  1.7-3(2) สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2565 
 
 4. มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ และมีการนำผลจากการประเมินมา
ปรับปรุงในปีถัดไป 

วิทยาลัยนานาชาติ ได้มีการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนดังนี้  
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ผลการประเมิน: บรรลุ 5 ตัวชี้วัด/ไม่บรรลุ 1 ตัวชี้วัด จากตัวชี้วัดทั้งหมด 6 ตัวชี้วัดของแผน 
สำหรับตัวชี้วัดที่ไม่บรรลุ ได้แก่ จำนวนนักศึกษาชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยนานาชาติที่มีผลการสอบสมรรถนะ

ดิจิทัลยังไม่ถึงร้อยละ 80 คณะกรรมการฯ ให้ข้อเสนอแนะว่าหลักสูตรควรมีส่งเสริมและกระตุ้นให้นักศึกษา 
เข้ารับการทดสอบตั้งแต่เนิ่น ๆ ไม่ควรรอจนถึงภาคเรียนสุดท้ายก่อนสำเร็จการศึกษา สำหรับตัวชี้วัดอ่ืน ๆ ควร
มีการบูรณาการกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ เข้ากับรายวิชาในหลักสูตร เพราะนอกจากจะเป็นการเพ่ิม
สมรรถนะทางดิจิทัลให้กับนักศึกษาแล้ว ยังช่วยประหยัดงบประมาณและเวลาในการดำเนินการของหลักสูตร
อีกด้วย 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 

  1.7-4(1) แผนงานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล วิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2564 
  1.7-4(2) รายงานผลการดำเนินงานและการประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย ตาม   
                      แผนงานส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล วิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2564  
 
 5. มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายที่ผ่านเกณฑ์ IC3 หรือเทียบเท่า หรือตามที่มหาวิทยาลัย
กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายของปีการศึกษา 2564 จำนวน 27 คน เข้าทำการทดสอบ สอบผ่านเกณฑ์ IC3 
จำนวน 17 คน (ร้อยละ 62.96)  

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
1.7-5(1) รายงานข้อมูลผลทดสอบทักษะด้านดิจิทัลจากสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
           อุตรดิตถ์ 

 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5 ข้อ 1, 2, 3, 4, 5 บรรลุ/ไม่บรรลุ 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 1.8  ผลลัพธ์ของของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม (ปีการศึกษา) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์  
เกณฑ์การประเมิน  

โดยการแปลงค่าร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม ที่กำหนดให้คะแนน
เต็ม 5 = ร้อยละ 100 
สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

 
จำนวนหลักสตูรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

x 100 
จำนวนหลักสตูรทั้งหมดในคณะ 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  
ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามสีว่นร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

x 5 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามสีว่นร่วมในการสร้างนวัตกรรม 
ทีก่ำหนดใหเ้ป็นคะแนนเต็ม 5 

 
ผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 

จำนวนหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม 

หลักสูตร 
2 

จำนวนหลักสูตรทั้งหมด หลักสูตร 2 
ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรม 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้าง
นวัตกรรมที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ร้อยละ 100 

คะแนนที่ได้ คะแนน 5 
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ข้อมูลประกอบ 

ที ่ หลักสูตร ชื่อนวัตกรรม ชื่อนักศึกษา 

การมีส่วนร่วมของนักศึกษา 
(ร่วมวางแผน หรือร่วม
ดำเนินการ หรือ             
ร่วมประเมินผล อยา่งไร) 

ผู้ที่ได้รับ
ประโยชน์ 

1 ภาษา 
อังกฤษ
ธุรกิจ 
 
 

สื่อประชาสัมพันธ์
ข้าวแคบ 3 ภาษา 

นางสาวสุพัชฌา สีแดง - ร่วมลงพื้นที่เพ่ือวาง
แผนการทำงานภายใต้
แนวคิดวิศวกรสังคม 
ศึกษาและค้นหาปัญหา
และความต้องการของ
ชุมชน 
- ร่วมดำเนินการเก็บ
ข้อมูลและภาพ 
- ร่วมดำเนินการ
ประเมินผลความพึง
พอใจของสื่อวิดีทัศน์
และการรับรู้ของข้าว
แคบ 

ผู้ประกอบ
อาชีพค้าขาย
ข้าวแคบ 
อำเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดติถ์ 

2 ภาษาจีน
ธุรกิจ 

สื่อประชาสัมพันธ์
ข้าวแคบ 3 ภาษา 

นางสาวกัญจนา รุ่งธนสิทธ์ิ 
นางสาวฤดีรตัน์ อู่สันติวงศ ์
นางสาวสาวณิี แซ่ว่าง 

- ร่วมลงพื้นที่เพ่ือวาง
แผนการทำงานภายใต้
แนวคิดวิศวกรสังคม 
ศึกษาและค้นหาปัญหา
และความต้องการของ
ชุมชน 
- ร่วมดำเนินการเก็บ
ข้อมูลและภาพ 

- ร่วมดำเนินการ
ประเมินผลความพึง
พอใจของสื่อวิดีทัศน์
และการรับรู้ของข้าว

แคบ 

ผู้ประกอบ
อาชีพค้าขาย
ข้าวแคบ 
อำเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดติถ ์

 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 1.8 ร้อยละของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

5 คะแนน 5 คะแนน บรรลุ 5 คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 2 การวิจยั 
ตัวบ่งช้ีที่ 2.1  ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม (ปีการศึกษา) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ    

3-4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5-6 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

7 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน  
 1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัยและ
งานสร้างสรรค ์
 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
 - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ
   หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
 - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 - สิ ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น   

  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 
- กิจกรรมวิชาการท่ีส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง

งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับเชิญ  (Visiting   
Professor) 

 3. จัดสรรงบประมาณเพ่ือเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย หรือ
งานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่องอาจารย์
และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 
 5. มีการดำเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 
 6. มีระบบและกลไกการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ผู้เรียนหรือชุมชนและดำเนินการตามระบบที่กําหนด 
 7. มีระบบและกลไกการคุ ้มครองสิทธิ ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที ่นําไปใช้ประโยชน์และ
ดําเนินการตามระบบที่กําหนด 
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ผลการดำเนินงาน 
1. มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิจัยที่สามารถนําไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานวิจัย

และงานสร้างสรรค์ 
วิทยาลัยนานาชาติจัดให้มีระบบบริหารจัดการงานวิจัยในระดับคณะซึ่งอยู่บนพื้นฐานเดียวกับการ

บริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ภายใต้การสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพการวิจัยและ
บริการวิชาการตามนโยบายด้านการบริหารจัดการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยวิทยาลัย
นานาชาติได้นำหลักการด้านการบริหารงานวิจัยดังกล่าวมาใช้ในการวางแผนและติดตามผลการดำเนินงานด้าน
การวิจัยของวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งจัดให้มีระบบบริหารจัดการงานวิจัยภายใต้ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการบริหาร
จัดการงานวิจัยเพื ่อนำพัฒนาระบบงานวิจัยของวิทยาลัยนานาชาติอย่างต่อเนื ่องคือ โดยมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ เพื่อบริหารจัดการงานวิจัยภายในวิทยาลัยตั้งแต่ต้นทาง 
ระหว่างทาง และปลายทาง โดยคณะกรรมการฯ มี 2 หน้าที่หลักคือ ด้านการวิจัย และด้านบริการวิชาการและ
พันธกิจสัมพันธ์ ซึ่งภารกิจด้านการวิจัยจะครอบคลุมด้านการกำหนดแนวทางพัฒนางานวิจัยเชิงพื้นที่ของ
วิทยาลัยให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังทำหน้าที่ กลั่นกรอง
ข้อเสนอโครงการวิจัยของอาจารย์ภายในวิทยาลัยเพ่ือขอทุนวิจัยทั้งภายในและภายนอกก่อนจะเข้าสู่ระบบการ
สนับสนุนทุนวิจัยจากมหาวิทยาลัย และยังทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และติดตามการดำเนินงานวิจัยของ
อาจารย์และนักวิจัย รวมถึงการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย เช่น ประเด็นปัญหาวิจัย โจทย์การวิจัย 
ผลงานวิจัย แหล่งชุมชนพื้นที่วิจัย ข่าวสารและแหล่งทุนวิจัยต่างๆ เพื่อประชาสัมพันธ์และผลักดันให้อาจารย์
ภายในวิทยาลัยเกิดความสนใจงานด้านวิจัยมากขึ้น ก่อเกิดการเชื่อมประสานข้อมูลสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับ
งานวิจัยของวิทยาลัยเพื่อนำมาใช้ประโยชน์โดยคณะกรรมการฯ รวมถึงการทำหน้าที่สนับสนุนและจัดการ
ฐานข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงานวิจัยของวิทยาลัยเพ่ือเป็นประโยชน์สำหรับการศึกษาค้นคว้า การวิจัย 
และการใช้ประโยชน์ให้กับคณาจารย์และนักวิจัย  

นอกจากนี้วิทยาลัยนานาชาติยังจัดให้มีการใช้ระบบสารสนเทศการบริหารงานวิจัย โดยบุคลากร
สามารถใช ้ช ่ องทาง ในการ เข ้ าถ ึ งฐานข ้ อม ูลด ้ านการว ิ จ ั ยผ ่ าน เว ็บ ไซต ์ ว ิทยาล ัย นานาชาติ  
https://uruic.uru.ac.th ในการเข้าถึงฐานข้อมูลแหล่งค้นคว้างานวิจัย เช่น ฐานข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการ 
ฐานข้อมูลต่างประเทศ ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย และมีห้องสมุดวิทยาลัย
นานาชาติไว้สำหรับบริการบุคลากรและนักศึกษาเพื่อใช้ในการสืบค้นข้อมูลด้านงานวิจัย  รวมถึงมีแหล่งข้อมูล
ด ้ านแหล ่ งท ุนว ิ จ ั ยท ั ้ งภาย ในและภายนอกมหาว ิทยาล ั ยร ่ วมก ับสถาบ ันว ิ จ ั ย และพ ัฒนาที่  
https://research.uru.ac.th/ และ https://nriis.go.th/ เพื่อให้เกิดการเข้าถึงแหล่งทุนทุนวิจัยภายในและ
ภายนอกอย่างทั่วถึง รวมถึงการเข้าถึงฐานข้อมูลสารสนเทศด้านผลงานวิชาการต่างๆ http://arit.uru.ac.th/ ที่
เกิดข้ึนภายในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยโดยได้จัดเก็บในระบบฐานข้อมูลงานวิจัยภายในซึ่งเป็นระบบที่รวบรวม
ข้อมูลงานวิจัยและสร้างเครือข่ายการสื่อสารกับนักวิจัย ซึ่งระบบสารสนเทศนี้ได้นำมาใช้สนับสนุนด้านการ
ส่งเสริมนักวิจัยทั้งในระดับหลักสูตรและระดับคณะคือ expert system ผ่านระบบ http://expert.uru.ac.th/ 
ซึ่งการบริการข้อมูลสารสนเทศท้ังหมดนี้เป็นประโยชน์ต่ออาจารย์และนักวิจัยในวิทยาลัยนานาชาติเพ่ือเป็นการ

http://arit.uru.ac.th/
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ต่อยอดต่อการพัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้วิทยาลัยนานาชาติยังได้มีการพัฒนา
ระบบศูนย์จัดการงานวิจัยเพื่อท้องถิ่นร่วมกับเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ โดยบริหารงานวิจัยเชิงพ้ืนที่ร่วมกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างต่อเนื่องซึ่งตอบสนองต่อปัญหาความต้องการในชุมชน
ท้องถิ่นของตำบลโดยครอบคลุมพื้นที่ทั้ง 3 จังหวัด อุตรดิตถ์ แพร่ น่าน ซึ่งวิทยาลัยนานาชาติได้มีภาคีที่
เกี่ยวข้องในการพัฒนาและจัดการความรู้วิจัยชุมชนระดับตำบล (TRMU) คือ ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัด
น่าน ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ และตำบลศรีพนมมาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
2.1-1(1) คำสั่งวิทยาลัยนานาชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจ

สัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ 
 2.1-1(2) คู่มือระบบและกลไกการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาติ 
  2.1-1(3) แผนกลยุทธ์วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ พ.ศ. 2564 – 2567 (4 ปี) 
 2.1-1(4) print out หน้าเว็บไซต์วิทยาลัยนานาชาติ https://uruic.uru.ac.th 

2.1-1(5) print out หน้าเว็บไซต์ https://research.uru.ac.th/ 
2.1-1(6) print out หน้าเว็บไซต์ http://expert.uru.ac.th/ 

 
 2. สนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์อย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
 - ห้องปฏิบัติการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือหน่วยวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ หรือศูนย์เครื่องมือ
   หรือศูนย์ให้คําปรึกษาและสนับสนุนการวิจัย 
 - ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
 - สิ่งอํานวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น  
   ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบรักษาความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการวิจัย 

- กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เช่น การจัดประชุมวิชาการ การจัดแสดง
งานสร้างสรรค์ การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือศาสตราจารย์รับ เชิญ (Visiting   
Professor) 
วิทยาลัยนานาชาติมีการสนับสนุนพันธกิจด้านงานวิจัยและบริการวิชาการโดยผ่านการแต่งตั้ง

คณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ (Research Management Unit: 
RMU) หรือเรียกว่า หน่วยจัดการงานวิจัยฯ วิทยาลัยนานาชาติ เพื่อเป็นหน่วยเชื่อมโยงในการนำนโยบายด้าน
การวิจัยของมหาวิทยาลัยลงมาสู่การปฏิบัติในระดับวิทยาลัย เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์การดำเนินงานพันธกิจ
สัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ วิทยาลัยนานาชาติ ซึ ่งได้รับงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุตรดิตถ์เพื่อใช้ในการสนับสนุนการดำเนินงานด้านการวิจัย เช่น การจัดกิจกรรมการอบรมด้านการวิจัย การ
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ การบริหารจัดการของหน่วยจัดการงานวิจัยและ
พันธกิจสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ โดยหน่วยจัดการงานวิจัยฯ ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน ประชาสัมพันธ์

https://research.uru.ac.th/
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และเชื่อมโยงระหว่างทุนวิจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งมีห้องสมุดวิทยาลัยนานาชาติ
ไว้ให้บริการเพื่อเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยและวารสารวิชาการต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ 
และจัดให้มีอุปกรณ์พ้ืนฐานที่จำเป็น เช่น คอมพิวเตอร์ ปริ้นเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร และขยายพ้ืนที่ให้บริการ
ระบบอินเตอร์เน็ตแบบไร้สายกระจายทั่วพื้นที่ทั้งภายในและภายนอกอาคารเรียนอย่างทั่วถึงไว้ เพื่อให้บริการ
สืบค้นดาวน์โหลดข้อมูลบทความวิจัยและบทความวิชาการในการสนับสนุนนการทำงานด้านวิจัยให้แก่บุคลากร
และนักศึกษาให้มากขึ้น นอกจากนี้ยังมีมุมหน่วยจัดการงานวิจัยที่ห้อง IC107 เพ่ือใช้ในการพูดคุยเกี่ยวกับการ
ดำเนินกิจกรรมด้านการวิจัยอีกด้วย 

นอกจากนี้วิทยาลัยนานาชาติยังได้จัดกิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนาระบบการวิจัย
และสนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยทุกคนของวิทยาลัยนานาชาติได้พัฒนาทักษะและมีประสบการณ์ในด้าน
การวิจัยภายใต้ “การทบทวนระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสำหรับ
อาจารย์และนักวิจัย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์” จำนวน 2 วัน เมื่อวันที่ 5-6 พ.ค. 
2565 ด้วยระบบออนไลน์ Zoom Meeting เพื่อพัฒนาทักษะและมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการ
สร้างผลงานวิชาการจากการบริการวิชาการและการประยุกต์ใช้วิธีวิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพสู่การวิจัยเชิงพ้ืนที่
กับวิทยากรและผู้เข้าอบรม รวมถึงวิทยาลัยนานาชาติยังได้ให้ความสำคัญกับระบบการรักษาความปลอดภัยใน
ส่วนของตัวชิ ้นงานวิจัยและนักวิจัย จึงได้มีการสนับสนุนให้อาจารย์ได้เข้าร่วมหลักสูตรการอบรบมเชิง
ปฏิบัติการ ในหัวข้อ มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subjects Protection-Standard 
Course) ผ่านระบบออนไลน์ คือ อาจารย์ ดร.พิทยา ยาโม้ อาจารย์ ดร.วรางคณา สุติน และอาจารย์สงกรานต์ 
ถุงแก้ว วิทยาลัยนานาชาติยังสนับสนุนและส่งเสริมให้คณาจารย์ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิชาการประเภท 
Oral presentation จำนวน 1 ท่าน คือ อาจารย์สงกรานต์ ถุงแก้ว เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
บทความวิชาการ (24 HR) เพ่ือส่งกรณีศึกษา (Case Study) เพื่อเข้าร่วมการนำเสนอในการประชุมวิชาการ
ระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.64 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ โดยมี
วิทยากรคือ ผศ.ดร.เจษฎา มิ่งฉาย รองอธิบการดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นวิทยากรและพี่เลี้ ยงในการ
เขียนบทความกรณีศึกษา รวมทั้งยังสนับสนุนให้อาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งาน
ระบบฐานข้อมูลผู้เชี ่ยวชาญ URU Expert System Workshop EP.1” เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2564 ผ่านระบบ
ออนไลน์ Zoom Meeting ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
2.1-2(1) คำสั่งวิทยาลัยนานาชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจ

สัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ 
2.1-2(2) ยุทธศาสตร์การดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
2.1-2(3) แผนปฏิบัต ิราชการประจำปีงบประมาณ 2564 ของวิทยาลัยนานาชาติ (หน้าที ่มี

งบประมาณสนับสนุนงานวิจัย) 
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2.1-2(4) รายงานผลการดำเนินงานโครงการการทบทวนระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบการวิจัย
เพ่ือพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยสำหรับอาจารย์และนักวิจัย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 

2.1-2(5) ภาพถ่ายโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาบทความวิชาการ (24 HR) เพื่อส่ง
กรณีศึกษา (Case Study)  

 
ตารางการอบรม/สัมมนาเพื่อการพัฒนาตนเองด้านการวิจัยและวิชาการของคณาจารย์ ปีการศึกษา 2564 

 
3. จัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ และสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย 

หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
วิทยาลัยนานาชาติได้มีการสนับสนุนงบประมาณด้านงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ โดยผ่าน

คณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัยและบริการวิชาการซึ่งเป็นหน่วยเชื่อมโยงและประสานในการพิจารณา
กลั่นกรองโครงร่างงานวิจัยที่ขอสนับสนุนการดำเนินการวิจัยภายในวิทยาลัยก่อนนำไปสู่กระบวนการขอรับทุน
วิจัยภายในจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ตามประกาศฯ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย โดยจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนการทำวิจัยคนละไม่เกิน 100 ,000 บาท สำหรับอาจารย์ที ่ปฏิบัติหน้าที ่เป็นอาจารย์ผู ้สอนที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เป็นเวลา 15 ปีขึ้นไปซึ่งอยู่ในกลุ่มเร่งด่วนที่ต้องขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 
และคนละไม่เกิน 50,000 บาท สำหรับอาจารย์และนักวิจัยที่มีอายุงานไม่เกิน 5 ปี  ภายใต้การของบประมาณ
อุดหนุนทุนวิจัยตามกรอบกระบวนการบริหารจัดการโครงการวิจัยทุนภายใน (กองทุนวิจัย) มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ โดยในปีงบประมาณ 2564 มีอาจารย์ ดร. วรางคณา สุติน ได้รับจัดสรรทุนวิจัยภายใน (กองทุน

ลำดับที ่ ชื่อ – สกุล 
ว/ด/ป & 
สถานที ่

หัวข้อประชุม อบรม สัมมนา 
ศึกษาดูงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

1 อาจารย์สงกรานต์ ถุงแก้ว 14-15 ตุลาคม 2564 
ออนไลน ์

อบรมเช ิงปฏ ิบ ัต ิการ  เทคน ิคการเข ียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัย 

2 อาจารย์ ดร.พิทยา ยาโม้ 
อาจารย์สงกรานต์ ถุงแก้ว 

11 มิถุนายน 2564 
ออนไลน ์

การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนไปสูการ
ขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ 

3 อาจารย์ ดร.พิทยา ยาโม้ ออนไลน์ (MOOC) จร ิยธรรมการวิจ ัยในมนุษย์เบ ื ้องต ้น (5 
ช่ัวโมง) 

4 คณาจารย์ว ิทยาลัยนานาชาติทุก
ท่าน 

5-6 พ.ค. 2565 
ณ ห้อง IC 301 
มหาวิทยาลยัราชภฏั
อุตรดิตถ์ ด้วยระบบ
ออนไลน์ Zoom 
Meeting 

โครงการทบทวนระเบียบวิธีวิจัยและการ
ออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพด้าน
การวิจัยสำหรับอาจารย์และนักวิจัย วิทยาลัย
นานาชาติ 

5 อาจารย์สงกรานต์ ถุงแก้ว ออนไลน์ (MOOC) จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
6 อาจารย์ ดร.วรางคณา สุติน ออนไลน์ (MOOC) จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ 
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วิจัย) จำนวน 81,500 บาท (อายุงานเกิน 15 ปี) และวิทยาลัยนานาชาติยังได้สนับสนุนให้อาจารย์รับ
งบประมาณทุนวิจัยภายนอก โดยมีหน่วยจัดการงานวิจัยฯ วิทยาลัยนานาชาติทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการ
ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนอาจารย์โดยการจัดหาแหล่งทุนภายนอก (PMU) ผ่านระบบบริหารจัดการการ
สนับสนุนทุนวิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนาของมหาวิทยาลัย  

นอกจากนี้วิทยาลัยนานาชาติยังได้รับการจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพ่ือ
ใช้ในการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัยจำนวน 50,000 บาท เป็นประจำทุกปี โดยวิทยาลัยนานาชาติได้
นำงบประมาณที่ได้รับดังกล่าวไปใช้ในการจัดกิจกรรมด้านการวิจัย สนับสนุนให้อาจารย์ได้มีการเผยแพร่ตีพิมพ์
ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ และใช้เป็นงบประมาณสนับสนุนอาจารย์นักวิจัยเข้าร่วมอบรมเพื่อพัฒนา
ตนเองด้านการวิจัย 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
2.1-3(1) คำสั่งวิทยาลัยนานาชาติ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจ

สัมพันธ์ วิทยาลัยวิทยาลัยนานาชาติ 
2.1-3(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 

1/2564 เรื่องการจัดทำแผนวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 
2.1-3(3) ประกาศ คณะกรรมการกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการ

วิจัย 
2.1-3(4) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เรื ่อง หลักเกณฑ์การรับทุนอุดหนุนการวิจัย 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์   
2.1-3(5) ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง เกณฑ์การจ่ายเงินเกี่ยวกับการวิจัย 
2.1-3(6) กระบวนการบริหารจัดการสถาบันวิจัยและพัฒนา โครงการวิจัยทุนภายใน (กองทุนวิจัย) 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
2.1-3(7) หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินอุดหนุนงานวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก 
2.1-3(8) แผนบริหารงบประมาณด้านการวิจัย วิทยาลัยนานาชาติ 

 
 4. มีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์และนักวิจัย มีการสร้างขวัญและกําลังใจตลอดจนยกย่อง
อาจารย์และนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ดีเด่น 

วิทยาลัยนานาชาติมีการพัฒนาสมรรถนะอาจารย์โดยการจัดโครงการการทบทวนระเบยีบวธิวีจิยั
และการออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยส าหรับอาจารย์และนักวิจัย วิทยาลัย
นานาชาต ิมหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ์  เมื่อวันที่ 5-6 พ.ค. 25655 เพื่อพัฒนาทักษะด้านการวิจัยและมี
โอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการสร้างผลงานวิชาการจากการบริการวิชาการ ด้านการประยุกต์ใช้วิธี
วิทยาการวิจัยเชิงคุณภาพสู่การวิจัยเชิงพื้นที่กับวิทยากรและผู้เข้าอบรม และวิทยาลัยนานาชาติยังสนับสนุน
คณาจารย์เข้าร่วมโครงการ “หลักสูตรการอบรบมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครใน
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งานวิจัย (Human Subjects Protection-Standard Course)” โดยมีอาจารย์ดร.พิทยา ยาโม้ อาจารย์ ดร.
วรางคณา สุติน และอาจารย์สงกรานต์ ถุงแก้ว เข้าอบรมแบบออนไลน์ นอกจากนี้อาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ 
จำนวน 1 ท่าน คืออาจารย์สงกรานต์ ถุงแก้ว ยังได้เข้าร่วมโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคการเขียน
ข้อเสนอโครงการวิจัยและชุดโครงการวิจัย เมื่อวันที่ 14-15 ตุลาคม 2564 แบบออนไลน์ อีกด้วย นอกจากนี้
วิทยาลัยนานาชาติได้สนับสนุนให้อาจารย์ได้พัฒนาสมรรถนะอาจารย์จัดอบรมโครงการพัฒนาบุคลากร
วิทยาลัยนานาชาติ รองรับการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 (การเขียนตำราเพ่ือขอตำแหน่งทางวิชาการ) โดย
มีอาจารย์ที่อยู่ในระหว่างการดำเนินการกระบวนการขอตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน 1 ท่าน คือ อาจารย์
สงกรานต์ ถุงแก้ว หลักสูตรสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ  

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
2.1-4(1) แผนการวิจัย วิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2564 
2.1-4(2) สรุปโครงการการทบทวนระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบการวิจัยเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ด้านการวิจัยสำหรับอาจารย์และนักวิจัย วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
2.1-4(3) ภาพถ่ายโครงการอบรบมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ มาตรฐานการปกป้องอาสาสมัครใน

งานวิจัย (Human Subjects Protection-Standard Course) 
2.1-4(5) ประกาศนียบัตรผ่านการฝึกอบรม “หลักสูตรการอบรบมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ มาตรฐาน

การปกป้องอาสาสมัครในงานวิจัย (Human Subjects Protection-Standard Course)” 
 
 5. มีการดำเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์มีพื้นที่ภายใต้ความรับผิดชอบดูแล 3 จังหวัด คือ อุตรดิตถ์ แพร่ และ
น่าน ซึ่งวิทยาลัยวิทยาลัยนานาชาติเป็นคณะภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ที ่มี
บทบาทหน้าที่ดูแลรับผิดชอบทางวิชาการ วิจัย และบริการวิชาการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยได้มีการ
ดำเนินการกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชน
ภายในประเทศ จำนวน 2 ฉบับ คือ การทำความร่วมมือทางวิชาการเพื่อสนับสนุนระบบการวิจัยสู่ความเป็น
เลิศเพื่อพัฒนาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น ระหว่างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศและสำนักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารงานวิจัยเพื่อพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่น
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ กับ สกว. เพ่ือสร้างนักวิจัยด้านการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น รวมถึงเพ่ือสร้างงานวิจัย
เพ่ือนำมาพัฒนาสังคมชุมชนท้องถิ่นให้นำไปสู่การสร้างอาชีพในท้องถิ่นได้ โดยเป็นการทำความร่วมมือระยะที่ 
2 เป็นเวลา 3 ปี (พ.ศ.2561-2564) ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจาการลงนามความร่วมมือระยะแรก (พ.ศ. 2558-
2561)  

วิทยาลัยนานาชาติได้มีการขยายการดำเนินการกับ เครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยและบริการ
วิชาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดน่าน จำนวน 1 พื้นที่ คือ ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว 
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จังหวัดน่าน ภายใต้โครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์ 1 ตำบล คือ ตำบลศรีพนมมาศ 
อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  ในโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564 
ภายใต้โครงการ “ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตสู่อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้วยกระบวนการอาสาประชา
รัฐ และในพื้นที่ขังหวัดแพร่ 1 ตำบล คือ ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ ในโครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภายใต้โครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก  

นอกจากนี้วิทยาลัยนานาชาติยังมีการดำเนินงานกับเครือข่ายความร่วมมือด้านวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์หรือนวัตกรรมระหว่างสถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐหรือเอกชน คือ ธนาคารออมสิน ภายใต้
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น จำนวน 2 โครงการ โดยผ่านหน่วยงานอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
2.1-5(1) รายงานผลการดำเนินงานโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัด

น่าน 
2.1-5(2) รายงานผลการดำเนินงานโครงการการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนใน

ชุมชนฐานราก บ้านนาคูหา ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 
2.1-5(3) รายงานผลการดำเนินงานโครงการการพัฒนานักสื่อความหมายแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

ตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์  ภายใต้โครงการ “ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตสู่อัต
ลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้วยกระบวนการอาสาประชารัฐ  

2.1-5 (4) สัญญาทุนโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น 
 
 6. มีระบบและกลไกการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ในการ
พัฒนาผู้เรียนหรือชุมชนและดำเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

วิทยาลัยนานาชาติมีระบบและกลไกการนำผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมไปใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนหรือชุมชนคือ มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจ
สัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ (RMU) โดยมีหน้าที่ในการรวบรวม คัดสรร วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัยของอาจารย์ในวิทยาลัยนานาชาติให้เป็นองค์ความรู้ที ่ผู้เรียนหรือชุมชนหรือคนทั่วไปสามารถใช้
ประโยชน์และเข้าใจได้ง่าย ซึ่งเป็นการช่วยในการพิจารณากลั่นกรองการนำผลงานวิจัยอาจารย์ที่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนก่อนนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน และวิทยาลัยนานาชาติยังได้มีการส่งเสริม
ให้อาจารย์ผู้วิจัยนำองค์ความรู้ที่ได้จากการวิเคราะห์สังเคราะห์แล้วนำมาประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ให้แก่
สาธารณชนโดยผ่านทางเว็ปไซต์ของวิทยาลัยนานาชาติอีกด้วย  

โดยในปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยนานาชาติโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ได้จัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2564 ให้กับอาจารย์ได้ใช้งบประมาณดังกล่าวไปลงพื้นที่
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พัฒนาท้องถิ่นและนำผลต่อยอดให้เกิดงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและยกระดับความเป็นอยู่ของชุมชนใน
ท้องถิ่นให้ดีขึ้นทั้งในพื้นที่ จังหวัดแพร่ คือโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน
ฐานรากบ้านนาคูหา ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ และ จังหวัดอุตรดิตถ์ คือ โครงการยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ภายใต้โครงการ “ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิต
สู่อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้วยกระบวนการอาสาประชารัฐ ซึ่งนำผลวิจัยที่ได้ไปใช้ประโยชน์เชิงสาธารณะใน
ด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยวชุมชน นอกจากนี้วิทยาลัยนานาชาติ ได้ร่วมมือกับวิทยาลัยน่าน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ ดำเนินการวิจัยเรื่อง ห้อม เตา เมี่ยง : แหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงสร้างสรรค์โดยการมีส่วนร่วม 
กรณีศึกษาหมู่บ้านนาคูหา ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ จากการได้มีโอกาสลงพื้นที่บริการวิชาการ
ให้กับชุมชน โดยนำผลที่ได้จากการนำความรู้ขององค์ประกอบของทรัพยากรท่องเที่ยว 5As มาประยุกต์ใช้
หลักการบริหาร 5 ส (5S Management System) มาปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้ห้อม ศูนย์การเรียนรู้เมี่ยง และ
ศูนย์การเรียนรู้กาละแมเตา ให้เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชีวิต ปลอดภัย ความสะอาดภายในชุมชน ให้เป็น
มาตรฐาน โดยไม่ทำลายระบบนิเวศเดิมที ่เอื ้อต่อการท่องเที ่ยว ซึ ่งส่งผลให้ลดต้ นทุนการบริหารจัดการ
ท่องเที่ยวของชุมชนลงได้  

นอกจากนี้จากวิทยาลัยนานาชาติ ยังได้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัยให้รับผิดชอบโครงการหนึ่ง
ตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย โดยรับผิดชอบดูแลที่ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน โดยมีการดำเนินกิจกรรม
ร่วมกับชุมชนในช่วงระหว่างการระบาดของโควิด-19 ในระรอกที่ 2 โดยมีการร่วมคิดร่วมบริหารจัดการ
เกี่ยวกับการหาแนวทางการจัดการความปลอดภัยของชุมชนภายใต้สถาณการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่ 
ด้วยการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว 
จังหวัดน่าน ได้เป็นอย่างดี โดยมีหน่วยจัดการงานวิจัย วิทยาลัยนานาชาติจะทำหน้าที่ประสานเชื่อมโยงกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และการกลั่นกรองโจทย์ปัญหาวิจัยที่ได้จากชุมชนท้องถิ่น
ก่อนนำเสนอขอจัดสรรงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อชุมชนท้องถิ่นและเกิดความ
ต่อเนื่องในการจัดสรรงบประมาณที่จะนำมาใช้ในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เกิดการยกระดับความเป็นอยู่ที่ดี
ขึ้นในแต่ละปี  
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ตารางแสดงผลงานวิจัยท่ีนำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชนของวิทยาลัยน่าน ปีการศึกษา 2564  
มีจำนวน 2 ผลงาน ดังนี้ 

ลำดับ ชื่อผลงานวิจัย งานสร้างสรรค ์ หรือ
นวัตกรรม 

ชื่อชมุชนที่นำไปใช้
ประโยชน ์

ลักษณะการใช้
ประโยชน ์

วัน/เดือน/ปีท่ี
ใช้ประโยชน ์

1 ห้อม เตา เมี ่ยง : แหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิง
สร้างสรรค์โดยการมีส ่วนร ่วม กรณีศึกษา
หมู่บ้านนาคูหา ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

แกนนำท่องเท ี ่ยว
ชุมชนบ้านนาคูหา, 
กลุ ่มผู ้ส ูงอายุบ้าน
น า ค ู ห า , ก ลุ่ ม
แม่บ้านบ้านนาคูหา 

การใช้ประโยชน์เชิง
สาธารณะด้านวิถีชีวิต
ตามหล ักเศรษฐกิจ
พอเพียง และการใช้
ประโยชน์ทางอ้อมใน
ด้านการสร้างคุณค่า
ทางจิตใจที่ก่อให้เกิด
ส ุ น ท ร ี ย ศ า ส ต ร์
ทางการท่องเที่ยว 

29 มิถุนายน
2564 

2 แนวทางการจัดการความปลอดภยัของชุมชน
ภายใต้สถาณการณ์การระบาดของโรคอุบัติ
ใหม่ กรณีศึกษา การเฝา้ระวังและป้องกันการ
แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดนา่น 

ตำบลเจดีย์ชัย แนวทางการจัดการ
ความปลอดภัยของ
ชุมชนภายใต้สถาณ
การณ์การระบาดของ
โรคอุบัติใหม่ ด้วยการ
เฝ้าระวังและป้องกัน
การแพร่ระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

2 มิถุนายน 
2564 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
2.1-6(1) คำสั่งวิทยาลัยนานาชาติ ที่ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจ

สัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ  
2.1-6(2) แผนการวิจัย วิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2564 
2.1-6(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ วิทยาลัย

นานาชาติ ครั้งที่ 3/2564 
  

 7. มีระบบและกลไกการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่นําไปใช้ประโยชน์และ
ดําเนินการตามระบบท่ีกําหนด 

วิทยาลัยนานาชาติมีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
นำไปใช้ประโยชน์ตามระบบและกลไกของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์กำหนดไว้ โดยยึดตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2552 โดยผ่านทางคณะกรรมการ
หน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติ จากนั้นทางวิทยาลัยจึงทำหน้าที่ประสานงานกับ
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สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ในการตรวจสอบความถูกต้องเพื่อคุ้มครองการจดสิทธิ
ประโยชน์ของผลงานวิจัยและเผยแพร่ข้อมูลผลงานของงานวิจัยออกสู่สาธารณชนผ่านเว็ปไซต์ออนไลน์โดยจะมี
แบบฟอร์มการขอขึ้นทะเบียนให้แก่อาจารย์ผู้ทำวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีขอคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ นอกจากนี้หน่วยงานจัดการงานวิจัยฯ ยังทำหน้าที่ประสานให้บริการและอำนวยความสะดวกที่
เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งสิทธิบัตรและลิขสิทธิ์ของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุรดิตถ์ให้กับคณาจารย์ โดยอาจารย์ที่มีความประสงค์สามารถยื่นขอความคุ้มครองผ่านทางหน่วยจัดการ
งานวิจัยฯ วิทยาลัยนานาชาติได้ และทางหน่วยจัดการงานวิจัยฯ จะเป็นหน่วยงานที่ดูแล ติดตาม ประสานจน
เสร็จสิ้นกระบวนการ 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
2.1-7(1) ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ว่าด้วย การบริหารทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ. 2552 
2.1-7(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ วิทยาลัยน่าน

วิทยาลัยน่าน ครั้งที่ 3/2564 
 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ไมบ่รรลุ 4 คะแนน 
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ตัวบ่งชีท้ี่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ปีงบประมาณ)  
ชนิดชองตัวบ่งช้ี ปัจจัยนำเข้า 
เกณฑ์การประเมิน  
 โดยการแปลงจำนวนเงินต่อจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
เกณฑ์เฉพาะคณะกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ จำแนกเป็น 3 กลุ่มรายวิชา 

กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 50,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันที่กำหนดให้เป็น

คะแนนเต็ม 5 = 25,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
สูตรการคำนวณ  :  
1. คำนวณจำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบันต่อจำนวนอาจารย์
ประจำและนักวิจัย 

 
2. แปลงจำนวนเงินที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

 
สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 
 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
 
 
 
 
 
 

เงินสนับสนุนงานวิจัยฯ= 
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจยั 

คะแนนท่ีได้   = 
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ จากภายในและภายนอก 

x 5 
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจยัฯ ท่ีกำหนดให้เป็นคะแนนเตม็ 5 
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ผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการดำเนินงาน 

กลุ่ม 
สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

กลุ่ม
สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

กลุ่ม
สาขาวิชา

มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร์ 
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์     

จากภายในและภายนอก  

- - 81,500 บาท 

จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมด  

(ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  

- - 14 คน 

จำนวนนักวิจัยประจำทั้งหมด  

(ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  

- - 1  คน 

รวมจำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยประจำทั้งหมด                    
(ไม่นับรวมผู้ลาศึกษาต่อ)  

- - 14 คน 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อคน  
- - 5,821.43 

บาท 
จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่
กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

60,000  50,000 25,000 

คะแนนที่ได้  
- - 1.16 คะแนน 

 

คะแนนเฉลี่ยของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
1.16 คะแนน 
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ข้อมูลประกอบ (ปีงบประมาณ 2565 : 1 ต.ค.64 – 30 ก.ย.65) 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จำนวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน  

ที ่ ชื่อ – สกุล หัวข้อวิจัย 
แหล่ง

งบประมาณ 
จำนวน 
(บาท) 

1 อาจารย์ ดร.วรางคณา 
สุติน 

การพัฒนาทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ
เพื ่อการใช ้งานของนักศ ึกษาหล ักส ูตร
ภาษาอ ังกฤษธ ุรก ิจ (นานาชาติ )  แบบ
ออนไลน์ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ 

มรอ. 81,500 

รวม 81,500 
 

สรุปตัวบ่งช้ีที่ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

25,000 บาท/คน 5,821.43 บาท/คน ไม่บรรลุ 1.16 คะแนน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3  ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย (ผลงาน ปีปฏิทิน, จำนวนอาจารย ์ปีการศึกษา) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย
เป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5 เกณฑ์แบ่งกลุ่มตามสาขาวิชาดังนี้ 
 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดให้ เป็น
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  

 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดให้เป็น 
คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 ขึ้นไป  

 กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดใหเ้ป็น 

คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้นไป  

 

 
 
 



94 

 

สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

 ผลรวมถ่วงนำ้หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารยป์ระจำและนักวิจัย 
 x 100 

 จำนวนอาจารยป์ระจำและนักวจิัยทั้งหมด 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  

ร้อยละของผลรวมถ่วงนำ้หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

x 5 ร้อยละของผลรวมถ่วงนำ้หนักของผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 
ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
 

สรุปคะแนนที่ได้ในระดับคณะ 
 คะแนนที่ได้ในระดับคณะ = ค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 
 

ผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน 

ผลการดำเนินงาน 
กลุ่ม 

สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

กลุ่ม
สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

กลุ่ม
สาขาวิชา

มนุษยศาสตร์
และ

สังคมศาสตร์ 
ผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจำและนักวิจัย 
ปีปฏิทิน (1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564) 

  0.60 

จำนวนอาจารย์ประจำและนักวิจัยทั้งหมด 
ปีการศึกษา  

- - 15 คน 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

- - ร้อยละ 4 

ร้อยละของผลรวมถ่วงน้ำหนักของผลงานทางวิชาการ
ของอาจารย์ประจำและนักวิจัยที่กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 

30 30 20 

เทียบคะแนน 5 คะแนน  - - 1 คะแนน 
คะแนนเฉลี่ยของทุกกลุ่มสาขาวิชาในคณะ 1 คะแนน 
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ข้อมูลประกอบ 
กลุ่มสาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ที ่
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 
ปีปฏิทิน (1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564) 

ค่าน้ำหนัก 

1 สงกรานต์ ถุงแก้ว. (2564) แนวทางการจัดการความปลอดภัยของชุมชน
ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคอุบัติใหม่ กรณีศึกษา การเฝ้าระวัง
และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ตำบลเจดีย์
ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน. รายงานสืบเนื่องการประชุมวิชาการและ
นำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement Thailand ครั้งที่ 7 (2-3 
กันยายน พ.ศ.2564), 58-65 

0.20 

2 ลัดณา ศรีอัมพรเอกกุล และสงกรานต์ ถุงแก้ว. (2564). ห้อม เตา เมี่ยง : 
แหล่งท่องเที่ยวเกษตรเชิงสร้างสรรค์โดยการมีส่วนร่วม กรณีศึกษา 
หมู่บ้านนาคูหา ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่. รายงาน
สืบเนื่องการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานระดับชาติ Engagement 
Thailand ครั้งที่ 7 (2-3 กันยายน พ.ศ.2564), 247-253   

0.20 

3 วิชาภรณ์ สีเนียม, วชัรี วงค์ทะเนตร, ศิริกาญจน์ ศรีวิศาล และพิชินี เดือน
ดาว ยาปัน. (2564). การศึกาผลสัมฤทธิ์สำหรับการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบร่วมมือ CIRC ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาลวัดท้ายตลาด (กวีธรรมสาร) อำเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์. วารสารการประชุมวิชาการระดับชาติ “ครุศาสตร์
ศึกษา” ครั้งที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 888-897 

0.20 

ผลรวมถ่วงน้ำหนัก 0.60 

 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

ร้อยละ 20 ร้อยละ 4 ไม่บรรลุ 1 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน (ปีการศึกษา) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน 

การแปลงค่าคะแนนร้อยละของจำนวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมต่อจำนวนงานวิจัย    
งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดของคณะคิดคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 30 
สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของจำนวนชิ้นงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

 ผลรวมของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ 
 x 100 

 จำนวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมดในปีที่ประเมินฯ 

 
2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  

ร้อยละของจำนวนชิ้นงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 
ที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชม 

x 5 
งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ของคณะ 

ที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
ผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 

ผลรวมของงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม         
ที่นำไปใช้ประโยชน์  

ผลงาน 
1 

จำนวนงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมทั้งหมด    
ในปีที่ประเมินฯ 

ผลงาน 
1 

คำนวณค่าร้อยละของจำนวนชิ้นงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 
หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

ร้อยละ 
100 

งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้
ประโยชน์ของคณะที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

ร้อยละ 30 

คะแนนที่ได ้ คะแนน 5 
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ข้อมูลประกอบ 

ที ่
ผลงานวิจัย งานสร้างสรรค์ 

หรือนวัตกรรมทั้งหมด 
การนำไปใช้ประโยชน์     

ต่อชุมชน  
ผู้ที่ได้รับประโยชน์ 

1 วิชาภรณ์ สีเนียม, วชัรี วงค์ทะ
เนตร, ศิริกาญจน์ ศรีวิศาล 
และพิชินี เดือนดาว ยาปัน. 
(2564). การศึกาผลสัมฤทธิ์
สำหรับการอ่านภาอาอังกฤษ
เพ่ือความเข้าใจ โดยใช้เทคนิค
การเรียนรู้แบบร่วมมือ CIRC 
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
2 โรงเรียนเทศบาลวัดท้าย
ตลาด (กวีธรรมสาร) อำเภอ
เมือง จังหวัดอุตรดิตถ์. วารสาร
การประชุมวิชาการระดับชาติ 
“ครุศาสตร์ศึกษา” ครั้งที่ 3 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์, 
888-897 

การใช้ประโยชน์เชิงวิชาการ 
ด้านการพัฒนาทักษะการ
อ่านของนักเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ที่
นำไปสู่การพัฒนา
ผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่านของ
นักเรียนที่ 

ครูผู้สอนภาษาอังกฤษสายชั้น 
ม.1-3 โรงเรียนเทศบาลวัด
ท้ายตลาด 

 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 2.4  งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

1 ผลงาน 1 ผลงาน บรรลุ 5 คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.1  ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม (ปีการศึกษา) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ    

3 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
เกณฑ์มาตรฐาน  

 1. มีส่วนร่วมกับสถาบันและชุมชนในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
บริบท ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเน้น จุดเด่นของสถาบัน ตามศาสตร์
พระราชา หรือตามแนวพระราชดำริ 
 2. จัดทำแผนบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเน้น จุดเด่นของสถาบัน 
ตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชดำริและแผนการนำไปใช้ประโยชน์  ที ่มีการกำหนดตัวบ่งชี้
ความสำเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ และเสนอคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา 
 3. ดำเนินการตามแผนการบริการทางวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  ชุมชน หรือสังคมที่กำหนดไว้
ตามข้อ 2 โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกสถาบัน อย่างน้อย 1 โครงการ 
 4. ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน 
หรือสังคมตามข้อ 2 และนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา 
 5. นำผลการประเมินตามข้อ 4 ไปปรับปรุงแผนบริการวิชาการในปีต่อไป 
 
ผลการดำเนินงาน 

1. มีส่วนร่วมกับสถาบันและชุมชนในการกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง
กับบริบท ปัญหา และความต้องการของท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเน้น จุดเด่นของสถาบัน ตาม
ศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชดำริ 

ในการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ของวิทยาลัย
นานาชาติ ได้มีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายร่วมกับมหาวิทยลัยและชุมชนดังนี้ 

1.1 วิทยาลัยนานาชาติดำเนินงานตามวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ “เป็นสถาบันที่ผลิต
บัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ ดี เก่ง มีจิตอาสา เป็นผู้ประกอบการ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณา
การองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน” และ ตามพันธกิจข้อที่ 3. วิจัย
และบริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรม ที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานเป็นที่
ยอมรับ มุ่งเน้นการบูรณาการเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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นอกจากนี้วิทยาลัยนานาชาติยังได้รับนโยบายจากทางมหาวิทยาลัยให้ดูแลรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้อง
กับการยกระดับทักษะภาษาต่างประเทศ (โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ) ให้กับนักศึกษา บุคลากร และชุมชน 
เนื่องจากเป็นวิทยาลัยนานาชาติ มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วซึ่งเป็นงานที่เป็นจุด แข็งของวิทยาลัยนานาชาติ 
ประกอบกับมหาวิทยาลัยเห็นว่าการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ให้กับประเทศ และเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยและพ้ืนที่มีความต้องการเป็นอย่างสูง 

วิทยาลัยนานาชาติจึงได้นำวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย รวมถึงพันธกิจที่ได้รับ
มอบหมายมากำหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้  

- ยุทธศาสตร์ที่ 3 กลยุทธ์ข้อที่ 3.2.2 สร้างและพัฒนาภาคีเครือข่ายความร่วมมือเพื่อร่วมพัฒนางาน
บริการวิชาการตามความต้องการของผู้ใช้บริการและชุมชนอย่างต่อเนื่อง  

- ยุทธศาสตร์ที่ 4 กลยุทธ์ข้อที่ 4.1.2 ผลักดันให้มีการดำเนินงานพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือรับใช้สังคม 
การสร้างความสัมพันธ์และการพัฒนาภาพลักษณ์องค์กร และกลยุทธ์ข้อที่ 3.2.3 พัฒนาศูนย์ภาษาให้

เป็นแหล่งพัฒนาทักษะทางภาษาและวิชาชีพ ศูนย์ทดสอบวัดระดับภาษาและ ศูนย์ให้บริการแปลภาษา ที่ได้
มาตรฐานสากล 

นอกจากนี้ วิทยาลัยนานาชาติได้มีการกำหนดพื้นที่เป้าหมายร่วมกับชุมชน โดยมีประชุมและระดม
ความคิดภายในองค์กร ตลอดจนสำรวจความต้องการรับบริการวิชาการจากวิทยาลัยนานาชาติของชุมชนและ
สังคมในพื้นที่ที่รับผิดชอบในรูปแบบของการสัมภาษณ์และสอบถาม โดยวิทยาลัยนานาชาติได้กำหนดพื้นที่ใน
การดำเนินการอยู่ในพื้นที่เขตเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ สำหรับการดำเนิน
โครงการหรือกิจกรรมด้านวิศวกรสังคมและอาสาประชารัฐ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ลับแล ร้านค้าหรือวิสาหกิจชุมชน
ในเขตเทศบาลตำบลศรีพนมมาศ นอกจากนี้ ในส่วนของการบริการวิชาการค่ายภาษา วิทยาลัยนานาชาติได้
กำหนดพ้ืนที่ให้บริการเป็นโรงเรียนระดับประถามศึกษาและมัธยมศึกษาที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
3.1-1(1) แผนกลยุทธ์วิทยาลัยนานาชาติ ปี พ.ศ 2564 - 2567 
3.1-1(2) ผังระบบกลไกงานบริการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ (ฉบับปรับปรุง) ปีการศึกษา 2564 
 

 2. จัดทำแผนบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเน้น จุดเด่นของ
สถาบัน ตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชดำริและแผนการนำไปใช้ประโยชน์ ที่มีการกำหนดตัว
บ่งชี้ความสำเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ และเสนอคณะกรรมการประจำคณะเพื่อ
พิจารณา 

วิทยาลัยนานาชาติ มีการจัดทำแผนบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ปี
การศึกษา 2564 โดยมีการดำเนินงานร่วมกับทั้งสองหลักสูตรสาขาวิชาแบบมีส่วนร่วม โดยผ่านความเห็นชอบ
จากหลักส ูตรและคณะกรรมการบร ิหารงานวิชาการ คร ั ้ง ท ี ่  10/2564 ว ันที ่  27 ตุลาคม 2564 และ
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คณะกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ ผ่านหนังสือแจ้งเวียน บันทึกข้อความที่ วนช. ว801/2564 วันที่ 3 
พฤศจิกายน 2564 (เนื่องจากยังไม่ถึงกำหนดรอบประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ)  

วิทยาลัยนานาชาติ ได้จัดทำแผนบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ปีการศึกษา 
2564 มีรายละเอียด ดังนี้  
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
3.1-2(1) ผังระบบกลไกงานบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 
3.1-2(2) แผนงานบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม ปีการศึกษา 2564  

 
 3. ดำเนินการตามแผนการบริการทางวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมที่กำหนด
ไว้ตามข้อ 2 โดยร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกสถาบัน อย่างน้อย 1 โครงการ 

วิทยาลัยนานาชาติได้จัดโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการฯ ในปีการศึกษา 2564 ตามแผนที่วางไว้ 
จำนวน 3 โครงการคือ  

1. โครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับร้านค้าวิสาหกิจชุมชนและร้านขายของที่ระลึก
ในยุกต์ดิจิทัล ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน 
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2. โครงการการพัฒนาสื่อสำหรับนักศึกษา 2 หลักสูตร เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์เมืองลับ
แล ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 25 คน 

3. โครงการ "ข้าวแคบ" แอบแซ่บ ณ เมืองลับแล ผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 15 คน 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
3.1-3(1) รายงานผลการดำเนินงานและการประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย 
แผนงานบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมวิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา  
2564  

 
 4. ประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  
ชุมชน หรือสังคมตามข้อ 2 และนำเสนอคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา 

วิทยาลัยนานาชาติ ได้ดำเนินการประเมินผลการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้และรายงานผล
การดำเนินงานต่อคณะกรรมการวิทยาลัยนานาชาติ มีรายละเอียดดังนี้ 
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ผลการประเมิน: บรรลุทั้ง 4 ตัวชี้วัดของแผนที่ตั้งไว้ 
 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
3.1-4(1) ผลการดำเนินงานและการประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมายแผนงานบริการ 
           วิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมวิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2564  
           (ฉบับปรับปรุง) 
3.1-4(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 28  
           มิถุนายน 2565 
3.1-4(3) หนังสือแจ้งเวียนคณะกรรมการวิทยาลัยนานาชาติ บันทึกข้อความที่ วนช. ว801/2564  

 
 5. นำผลการประเมินตามข้อ 4 ไปปรับปรุงแผนบริการวิชาการในปีต่อไป 

คณะกรรมการงานบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมวิทยาลัยนานาชาติ ปี
การศึกษา 2564 ได้นำผลการดำเนินงาน อุปสรรค และแนวทางแก้ปัญหา และข้อเสนอแนะจากคณะ
กรรมการฯ มาปรับแผนการดำเนินงานบริการวิชาการ ปีการศึกษา 2565 ดังนี้ 

 1. พิจารณาหากลุ่มเป้าหมายในการบริการวิชาการให้มากขึ้น ทั้งนี้กลุ่มเป้าหมายเดิมยังให้
คงไว้เช่นเดิม 

 2. เร่งรัดการดำเนินการหรือปรับรูปแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ 
 3. ปรับค่าเป้าหมายแต่ละตัวชี้วัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
3.1-5(1) แผนงานบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมวิทยาลัยนานาชาติ ปี 
           การศึกษา 2564 
3.1-5(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 28  
           มิถุนายน 2565 
3.1-5(3) ข้อเสนอแนะที่ได้จากการส่งหนังสือแจ้งเวียนคณะกรรมการวิทยาลัยนานาชาติ บันทึก                                

                      ข้อความที่ วนช. ว801/2564 
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สรุปตัวบ่งช้ีที่ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

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

 
ตัวบ่งช้ีที่ 3.2   จำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื ่องตามแผนเสริมสร้าง
 ความสัมพันธ์กับชุมชน (ปีการศึกษา) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี   ผลลัพธ์ 
เกณฑ์การประเมิน 

โดยการแปลงค่าร้อยละจำนวนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชนที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 
สูตรการคำนวณ 
1. คำนวณค่าร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน 

 
จำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  x 100 
 จำนวนชุมชนเป้าหมายทั้งหมด 

 

2. แปลงค่าร้อยละที่คำนวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 

คะแนนท่ีได้ =  

ร้อยละของชุมชนเปา้หมายทีไ่ดร้ับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

x 5 
ร้อยละจำนวนกลุ่มเปา้หมายทีไ่ด้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง

ความสัมพันธ์กับชุมชนที่กำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
ผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 

จำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

ชุมชน 
2 

จำนวนชุมชนเป้าหมายทั้งหมด ชุมชน 2 
ร้อยละของชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนา                 
อย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละจำนวนกลุ่มเปา้หมายทีไ่ด้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ร้อยละ 20 
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เกณฑ์การประเมิน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 

ตามแผนเสริมสรา้งความสัมพันธ์กับชุมชนที่กำหนดให้เป็น
คะแนนเต็ม 5 

คะแนนที่ได้ คะแนน 5 
 
 
ข้อมูลประกอบ 

ที ่ ชุมชนเป้าหมายทั้งหมด 

จำนวนปี  
ที่ได้รับการ

พัฒนา      
ตามแผน
เสริมสร้าง

ความสัมพันธ์
กับชุมชน 

1 บ้านนาคูหา ตำบลสวนเขื่อน อำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 4 
2 กลุ่มท่องเที่ยวชุมชนตำบลศรีพนมมาศ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ 3 

 หมายเหตุ : ต่อเนื่อง หมายถึง การดำเนินงานตั้งแต่ 3 ปีข้ึนไป 

 
สรุปตัวบ่งชี ้ท ี ่ 3.2  จำนวนชุมชนเป้าหมายที ่ได้ร ับการพัฒนาอย่างต่อเนื ่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

2 ชุมชน 2 ชุมชน บรรลุ 5 คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรม และความเปน็ไทย 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1  ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย (ปีการศึกษา) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ    

3 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
 

เกณฑ์มาตรฐาน 
1. กำหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพ่ือการพัฒนาต่อยอด

และสร้างคุณค่า ตามจุดเน้นของสถาบัน 
2. จัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และกำหนดตัวบ่งชี ้ว ัดความสำเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน 
3. มีการส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน หรือการวิจัย 

หรือการบริการวิชาการ ซึ่งนำไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม การปรับและ
ประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม 

4. มีการกำกับติดตามให้หน่วยงานมีการดำเนินงาน และประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน
ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารคณะ 

5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
 
ผลการดำเนินงาน 

1. กำหนดนโยบายและทิศทางการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยเพื่อการพัฒนาต่อ
ยอดและสร้างคุณค่า ตามจุดเน้นของสถาบัน 

ว ิทยาล ัยนานาชาติได ้กำหนดนโยบายงานด ้านศิลปว ัฒนธรรมและความเป ็นไทย โดย
คณะกรรมการที่รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย ซึ่งประกอบด้วย 

1. คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ  
2. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ งานกิจการนักศึกษา  
3. รองคณบดีวิทยาลัยนานาชาติ งานบริหาร  
4. ประธานหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ  
5. ประธานหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ(นานาชาติ)  
6. นักวิชาการวิเทศสัมพันธ์ (ผู้รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมนักศึกษาต่างชาติและโครงการพิเศษ)  
7. ประธานสโมสรนักศึกษา  
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โดยคณะกรรมการนี้มีหน้าที่ ดังนี้  
1. จัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และกำหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดความสำเร็จตาม

วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน 
2. กำกับติดตามให้มีการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
3. ประเมินและวิเคราะห์ความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ความสำเร็จของแผนงานด้านศิลปวัฒนธรรมและ

ความเป็นไทย 
4. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือการดำเนินการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
และสำหรับนโยบายงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยของวิทยาลัยนานาชาติมีดังนี้  
1. ส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคลากรเรียนรู้วัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมนานาชาติ รวมถึงตระหนักถึง

คุณค่าของวัฒนธรรม   
2. สนับสนุนให้นักศึกษาและบุคลากร เข้าร่วมกิจกรรมและมีส่วนร่วมเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและ

ความเป็นไทย และศาสนา ที่วิทยาลัยนานาชาติหรือมหาวิทยาลัยจัดขึ้น 
3. ส่งเสริม สืบสาน เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และวัฒนธรรมนานาชาติ 
4. สร้างความรู้เข้าใจด้านความและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
4.1-1(1) แผนงานและแผนปฏิบัติการงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย วิทยาลัย

นานาชาติ 
4.1-1(2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

 

2. จัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และกำหนดตัวบ่งชี้วัดความสำเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผน รวมทั้งจัดสรรงบประมาณเพื่อให้สามารถดำเนินการได้ตามแผน 

วิทยาลัยนานาชาติ โดยคณะกรรมการที่รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็น
ไทย ได้จัดทำแผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และกำหนดตัวบ่งชี้ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 

1. เพ่ืออนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
2. เพื่อสร้างความสัมพันธ์ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้และการทำงานที่ดีโดยการใช้กิจกรรมด้าน

ศิลปวัฒนธรรมเป็นสื่อกลาง 
3. เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ให้สามารถใช้ชีวิต

ร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
ทั้งนี้จากการประชุมของคณะกรรมการงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยได้มีมติการกำหนด

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนดังนี้  
1. อัตราการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมายในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 
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2.จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ละ 1 โครงการ/
กิจกรรม 

3.จำนวนข้อร้องเรียน/ข้อพิพาท ระหว่างนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติ มีจำนวนไม่เกิน 2 ข้อ/
ครั้ง ต่อปีการศึกษา 

ทั้งนี้มีการวางแผนเพื่อจัดสรรงบประมาณของวิทยาลัยนานาชาติ(และงบประมาณวิเทศสัมพันธ์) เพ่ือ
ดำเนินการในแต่ละโครงการดังนี้  

 1. โครงการสักการะพระยาพิชัยดาบหัก ไหว้สาพระแท่นศิลาอาสน์ 10,000 บาท 
 2. โครงการกีฬาหางนกยูงเกมส์ 10,000 บาท 

 3. โครงการข้าวแคบ แอบแซ่บ ณ เมืองลับแล ภายใต้ “วิศวกรสังคม (Social Engineer)”  
    50,000 บาท 

 4. โครงการสงกรานต์ 5,000 บาท 
 5. โครงการไหว้พระจันทร์ 5,000 บาท 
 6. โครงการฉลองเทศกาลตรุษจีน 15,000 บาท 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
4.1-2(1) แผนงานและแผนปฏิบัติการงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย วิทยาลัยนานาชาติ 
 
3. มีการส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน หรือการ

วิจัย หรือการบริการวิชาการ ซึ ่งนำไปสู่การสืบสานการสร้างความรู้ ความเข้าใจในศิลปวัฒนธรรม         
การปรับและประยุกต์ใช้ศิลปวัฒนธรรม 

วิทยาลัยนานาชาติมีการส่งเสริมสนับสนุนการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน 
กับโครงการข้าวแคบ แอบแซ่บ ณ เมืองลับแล ภายใต้ “วิศวกรสังคม (Social Engineer)” มีการบูรณาการกับ
การเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว1 ของทางหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจและใน
รายวิชาการแปลภาษาจีน1 ของทางหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ โดยนักศึกษาจะต้องนำความรู้ที่ได้เรียนมาจาก
รายวิชาดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการผลิตวิดีโอเพื่อประชาสัมพันธ์ข้าวแคบให้เป็นที่รู้จักแก่ทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างชาติ  

"ข้าวแคบ" ถือได้ว่าเป็นอาหารพื้นบ้านยอดนิยมของชาวลับแลตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยเฉพาะใน
เขตเทศบาลตำบลศรีพนมมาศและตำบลฝายหลวง มีการทำข้าวแคบแทบทุกหลังคาเรือนตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายาย
และถ่ายทอดสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน 

เนื่องจากข้าวแคบลับแลเป็นอาหารว่างของคนในท้องถิ่น จึงยังไม่เป็นที่นิยม รู้จักมากนักในคนทั่วไป
และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ประกอบกับปัจจุบันการทำข้าวแคบและข้าวพันของชาวลับแล 
เริ่มลดน้อยลง เนื่องจากเด็กรุ่นใหม่นิยมออกไปทำงานนอก บ้านการสืบทอดภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าของชาว
ลับแล จึงไม่ได้รับการสานต่อเท่าที่ควร คงเหลือเพียงคนรุ่นเก่าเท่านั้นที่ยั งคงรักษาภูมิปัญญาชาวบ้านเอาไว้
ดังนั้นเพื่อสืบสานวัฒนธรรมด้านอาหารอันดีงามของชาวลับแล ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ “ข้าวแคบ” เพื่อเพ่ิม
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การรับรู้กับให้ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้รู้จัก โดยวิดีโอประชาสัมพันธ์ข้าวแคบดังกล่าวที่นักศึกษาจัดทำ 
จะทำเป็นวิดีโอ 3 ภาษา โดยบรรยายเสียงเป็นภาษาไทยและมีบทบรรยาย (Subtitle) เป็นภาษาอังกฤษและ
ภาษาจีน ดังนั้นนักศึกษายังจะต้องใช้ความรู้ที่ได้เรียนมา แปลบทเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีน  

 นอกจากนั้นวิทยาลัยนานาชาติได้สนับสนุนการบูรณาการงานด้านศิลปวัฒนธรรมไทยกับงานบริการ
วิชาการและการเรียนการสอน ในโครงการพัฒนาต้นแบบศูนย์เรียนรู้สวนไผ่เพ่ือพัฒนาศักยภาพชุมชน เพ่ือการ
จัดการรูปแบบการท่องเที่ยวสัมผัสความจริงแท้วิถีชุมชน ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์  
โดยมีการให้นักศึกษาได้ค้นคว้าหาข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรม/อาหารพื้นถิ่นมานำเสนอ ใน
รายวิชา และจัดทำเป็นสื่อประชาสัมพันธ์ภาษาอังกฤษให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้รู้จักชุมชนท่องเที่ยวหาดสอง
แคว 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
4.1-3(1) สรุปผลโครงการข้าวแคบแอบแซ่บ ณ เมืองลับแล ภายใต้ “ว ิศวกรสังคม (Social 

Engineer)” 
4.1-3(2) มคอ.3 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว1 ภาคการศึกษา 2/2564 
4.1-3(3) มคอ.5 ภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว1 ภาคการศึกษา 2/2564 
4.1-3(4) โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ ่น “กลุ่มสวนไผ่ซางหม่นหาดสองแคว” โดยนศ.ทีมอิ่มรัก

(ษ์)@หาดสองแคว 
4.1-3(5) มคอ.3 การแปลภาษาจีน1 ภาคการศึกษา 2/2564 
4.1-3(6) มคอ.5 การแปลภาษาจีน1 ภาคการศึกษา 2/2564 

 
4. มีการกำกับติดตามให้หน่วยงานมีการดำเนินงาน และประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ของ

แผนด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหารคณะ 
วิทยาลัยนานาชาติ ได้กำหนดให้มีการกำกับติดตามให้มีการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความ

เป็นไทย โดยให้มีการสรุปผลการจัดโครงการ/กิจกรรม และประเมินความสำเร็จตามตัวบ่งชี้ที่ระบุไว้ในแผนฯ 
และรายงานต่อที่ประชุมวิทยาลัยนานาชาติเมื่อสิ้นภาคการศึกษาท่ี 2 ของปีการศึกษา ดังนี้ 

 
การประเมินผลตามตัวบ่งช้ีความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 

โครงการ 

การดำเนินการ ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมาย

ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ค่าเฉลี่ย
คะแนน
ความ
พึง

พอใจ 

การบูรณาการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

มีการ
ดำเนินการ 

การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
โครงการสงกรานต์ ☒ ☐ - - - 
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โครงการ 

การดำเนินการ ร้อยละของ
กลุ่มเป้าหมาย

ที่เข้าร่วม
โครงการ 

ค่าเฉลี่ย
คะแนน
ความ
พึง

พอใจ 

การบูรณาการ 

ไม่ได้
ดำเนินการ 

มีการ
ดำเนินการ 

โครงการข้าวแคบ แอบแซ่บ ณ 
เมืองลับแล ภายใต้ “วิศวกร
สังคม (Social Engineer)” 

☐ ☒ 100 4.51 รายวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือ
การท่องเที่ยว1
และการ
แปลภาษาจีน1 

การสร้างความสัมพันธ์ สร้างบรรยากาศการเรียนรู้และการทำงานที่ดีโดยการใช้กิจกรรมด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมเป็นสื่อกลาง 
โครงการไหว้พระจันทร์ ☒ ☐ - - - 
โครงการสืบสานประเพณีและ
วัฒนธรรมจีน (เทศกาล
ตรุษจีน) 

☒ ☐ - -  

การส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ที่มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมท่ีแตกต่างกัน ให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกัน
ได้อย่างมีความสุข 
โครงการกีฬาหางนกยูงเกมส์ ☒ ☐ - - - 
โครงการสักการะพระยาพิชัย
ดาบหัก ไหว้สาพระแท่นศิลา
อาสน์ 

☒ ☐ - - - 

 
 

ตัวบ่งชี้ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ผลการดำเนินการ ผลการ
ประเมิน 

1. อัตราการเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มเป้าหมาย
ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 
80 

ทุกโครงการที่มีการดำเนินการมีผู้เข้าร่วม
มากกว่า ร้อยละ 80 

บรรลุ 

2. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่มีการดำเนินการ
ตามวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ละ 1 โครงการ/
กิจกรรม 

- การอนุรักษ์และส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และความเป็นไทย 1 โครงการ 
- การสร้างความสัมพันธ์ สร้างบรรยากาศ
การเรียนรู้และการทำงานที่ดีโดยการใช้

บรรลุ 
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ตัวบ่งชี้ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน ผลการดำเนินการ ผลการ
ประเมิน 

กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมเป็น
สื่อกลาง 1 โครงการ 
- การส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ที่
มีภูมิหลังทางวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ให้
สามารถใช้ชีวิตร่วมกันได้อย่างมีความสุข 
1 โครงการ 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
4.1-4 (1) แผนงานและแผนปฏิบัติการงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย วิทยาลัยนานาชาติ 
4.1-4 (2) ผังระบบกลไก งานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย วิทยาลัยนานาชาติ 
4.1-4 (3) รายงานการประชุมวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 
 
5. นำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
เมื่อมีการรายงานผลการดำเนินงานต่อวิทยาลัยนานาชาติ คณะกรรมการจะต้องกำหนดแนวทาง

และข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทยต่อคณะผู้บริหาร
วิทยาลัยนานาชาติ สำหรับปีการศึกษา 2565 ที่ผ่านมานี้ยังคงมีสถานการณ์โรคระบาดที่ส่งผลเป็นวงกว้าง 
ถึงแม้จะมีวัคซีนป้องกัน จึงทำให้มีการงดจัดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรมบางอย่าง เช่น โครงการสงกรานต์ 
กิจกรรมกีฬาหางนกยูง สำหรับข้อเสนอแนะที่คณะกรรมการเสนอแนะต่อผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ คือ เพ่ิม
การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมไทยในที่เป็นเอกลักษณ์เป็นมรดกของจังหวัด
อุตรดิตถ์ เช่น มวย หรือ ฟันดาบ และจะต้องให้มีการจัดโครงการ/กิจกรรม ที่สามารถรักษาระยะห่างทางสังคม
ไว้ได้ อาจใช้วิธีลดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้ง หรือใช้วิธีออนไลน์ ทั้งนี้อาจเพิ่มการจัดกิจกรรมประเภท
นิทรรศการออนไลน์ที่มุ่งเน้นสร้างความรู้ ความเข้าใจ ความสัมพันธ์ของคนต่างศาสนา เชื้อชาติ และสีผิว 
เนื่องจากมีเหตุการณ์ความไม่สงบจากกรณีเสียชีวิตของวัยรุ่นผิวสีในอเมริกา นอกจากนั้นให้หาแนวทางการจัด
โครงการ/กิจกรรมที่บูรณาการกับการเรียนการสอนให้มากขึ้น 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
4.1-5(1) รายงานการประชุมวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 

 
สรุปตัวบ่งชี้ที่ 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5 ข้อ 1, 2, 3, 4 ไม่บรรล ุ 4 คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ  
 
ตัวบ่งชีท้ี ่5.1  การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน (ปีการศึกษา) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ    

3 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 
 1. มีระบบและกลไกให้หลักสูตรจัดทำแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 

2. มีการกำกับ ติดตามให้หลักสูตรดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน
ตามท่ีกำหนด  

3. มีการกำกับ ติดตามให้หลักสูตรประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนที่กำหนด 
4. มีการนำผลไปปรับปรุงแผนจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีเก่ียวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 

 
ผลการดำเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกให้หลักสูตรจัดทำแผนจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 
วิทยาลัยนานาชาติมีระบบและกลไกที่ให้หลักสูตรทั้งสองหลักสูตร (ภาษาจีนธุรกิจและภาษาอังกฤษ

ธุรกิจ) จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน โดยในปีการศึกษา 2564 มีการปรับปรุงหลักสูตรใหม่
ที่ปรับเพิ่มรายวิชา CWIE ในหลักสูตรทั้งสองหลักสูตรเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้กรอบนโยบายของ
มหาวิทยาลัยและศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ดังนี้ 

 1.1 วิทยาลัยนานาชาติรับนโยบายและเอกสารคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฝ่ายงานสหกิจ
ศึกษาและการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานจากมหาวิทยาลัย และวางกรอบแนวทางการ
ดำเนินงานระดับวิทยาลัยและหลักสูตร ซึ่งมีการกำหนดภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
ดังนี้ 

  1.1.1 สนับสนุนการดำเนินงานระบบสหกิจศึกษา พัฒนารูปแบบสหกิจศึกษาและ
การจัดการศึกษาเชิงบูรณากับการทำงาน รับผิดชอบประสานงานระหว่างนักศึกษา อาจารย์ และสถาน
ประกอบการ เตรียมความพร้อมนักศึกษา และจัดส่งนักศึกษาไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ รวมถึงจัด
กิจกรรมเสริมเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานของนักศึกษา 

  1.1.2 ให้คำปรึกษา ชี้แนะ และให้ความเห็นชอบในการบริหารงานสหกิจศึกษาและ
การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ 
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  1.1.3 ให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับระบบสหกิจศึกษา และการจัดการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทำงาน การสมัครงาน การเลือกสถานประกอบการ ฯลฯ และอำนวยความสะดวกให้กับ
นักศึกษา อาจารย์ และสถานประกอบการ 

  1.1.4 สนับสนุนประสานงานการดำเนินงานด้านสหกิจศึกษาและการจัดการศึกษา
แบบบูรณาการกับการทำงาน ร่วมกับศูนย์ของมหาวิทยาลัย 

 1.2 หลักสูตรรับนโยบายด้านการจัดการศึกษาเชิงบูรณาการกับการทำงานไปดำเนินการโดย
จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานของหลักสูตร 

 1.3 วิทยาลัยนานาชาติ และหลักสูตรดำเนินการตามแผน โดยหลักสูตรจะต้องจัดทำแผนการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานเสนอต่อคณะกรรมการให้ความเห็นชอบ 

 1.4 วิทยาลัยนานาชาติกำกับการดำเนินงานของหลักสูตร และประเมินผล 
 1.5 หลักสูตรดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 
 1.6 วิทยาลัยนานาชาติติดตามการดำเนินงานของหลักสูตรและแจ้งข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง 
 1.7 ประธานหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษาติดตามการลงทะเบียนของนักศึกษา รวมถึง

อาจารย์ที่ปรึกษาและอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานติดตามการปฏิบัติงานและการจัดทำโครงงานของนักศึกษา 
 1.8 วิทยาลัยนานาชาติออกคำสั่งแต่งตั้งอาจารย์นิเทศ 
 1.9 วิทยาลัยนานาชาติออกหนังสือการเข้านิเทศถึงสถานประกอบการ/หน่วยงาน 
 1.10 อาจารย์นิเทศดำเนินการนิเทศนักศึกษา และติดตามความคืบหน้า ปัญหา อุปสรรค 

และร่วมหาทางแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่อาจเกิดข้ึน พร้อมกับรายงานให้คณะกรรมการรับทราบ 
 1.11 วิทยาลัยนานาชาติจัดประกวดโครงงานและคัดเลือกตัวแทนเข้าร่วมประกวดผลงาน

จากโครงงานจากการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 
 1.12 หลักสูตรสรุปผลและประเมินผลความสำเร็จและรายงานคณะกรรมการฯ 
 1.13 หลักสูตรประชุมหาแนวปฏิบัติที่ดีและนำเสนอต่อคณะกรรมการ 
 1.14 คณะกรรมการฯ ประเมินความสำเร ็จตามแผนและนำผลที ่ได ้มาปรับปรุงการ

ดำเนินงาน/แผนงานในปีต่อไป 
 1.15 วิทยาลัยนานาชาติวางแผนการดำเนินงานร่วมกับหลักสูตรในการหาความร่วมมือ

เพ่ิมเติมเพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเรียนรู้แบบบูรณาการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ดังแสดงในรูปภาพผังระบบกลไกการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.1-1(1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการงานการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 
5.1-1(2) ผังระบบกลไกการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานวิทยาลัยนานาชาติ 
5.1-1(3) แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 
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2. มีการกำกับ ติดตามให้หลักสูตรดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ทำงานตามที่กำหนด  

วิทยาลัยนานาชาติมีการกำกับติดตามให้หลักสูตรดำเนินการตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
กับการทำงานดังนี้ 

2.1 กำหนดแนวปฏิบัติการดำเนินงานไว้ในแผน ซึ่งประกอบด้วย 
2.1.1 กิจกรรมเสริมสร้างความเชื่อมโยงโลกวิชาการและโลกแห่งวิชาชีพ  

 2.1.2 กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ทักษะ และเจตคติ จำเป็นต่อการทำงาน  
 2.1.3 กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานในและต่างประเทศ เพื่อเป็น

แหล่งจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 
 2.1.4 กิจกรรมพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการทำงาน ที่มุ่งเน้น

ผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcomes) 
 2.1.5 กิจกรรมการทดสอบมาตรฐานด้านวิชาการและวิชาชีพ 
2.2 กำหนดการดำเนินงาน 

2.2.1 คณะกรรมการประชุมและพิจารณาแผนจัดการเรียนรู้บูรณาการกับการทำงานของ
วิทยาลัยนานาชาติและหลักสูตร ภาคการศึกษาละ 1 ครั้ง โดยมีการประชุมคณะกรรมการงานการ
จัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 เพื่อกำหนด
เป้าหมาย และกิจกรรม ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงานรวมถึงการติดตาม
การจัดทำมคอ. 3 และ มคอ. 4 ของรายวิชาในแต่ละหลักสูตร ซึ่งการจัดการศึกษาแบบบูรณาการกับ
การทำงานของวิทยาลัยนานาชาติได้มีการส่งเสริมให้นักศึกษาในรูปแบบสหกิจศึกษาและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพได้มีการจัดทำโครงงานทุกคน 

2.2.2 จัดให้มีการสนับสนุนแผนงานการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน ด้าน
งบประมาณ การดำเนินงาน สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกอ่ืนๆ รวมถึงการสนับสนุนให้บุคลากร 
นักศึกษา สถานประกอบการ ทั้งในและต่างประเทศได้เข้าร่วม โดยวิทยาลัยนานาชาติได้สนับสนุน
งบประมาณสำหรับการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน เป็น
จำนวนเงิน 19,900 บาท สำหรับโครงการพัฒนาทักษะคุณภาพนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษา
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจและฝึกประสบการณ์วิชาชีพในหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) และหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ และโครงการอบรมแนะแนวปัจฉิมนิเทศ
และการประกวดผลงานสหกิจศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 เข้าร่วมกิจกรรมท้ัง 3 กิจกรรม 
 2.2.3 กำหนดให้ใช้ผลการดำเนินงานหรือการจัดกิจกรรมครั้งที่ผ่านมาประกอบการวางแผน

และดำเนินการ โดยคณะกรรมการฯ ได้ร่วมประเมินผลความสำเร็จของแผนซึ่งจากการประเมินผลการ
ดำเนินงานในปีการศึกษา 2563 คณะกรรมการฯ ได้นำผลการดำเนินงานมาปรับปรุงแผนการดำเนินงานดังนี้ 
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  - การปรับปรุงหลักสูตรของหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจและภาษาจีนธุรกิจ โดยมี
การเพิ่มรายวิชา CWIE ในหลักสูตร เช่น หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจกำหนดให้มีรายวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
ชุมชนในยุคดิจิทัล และ ภาษาอังกฤษเพ่ืองานเลขานุการ เป็นรายวิชาที่จัดการเรียนการสอนแบบ CWIE 

  - ปรับปรุงกระบวนการกลั่นกรองและคัดเลือกสถานประกอบการสำหรับนักศึกษา
ปฏิบัติสหกิจและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยให้นักศึกษาได้หาข้อมูลเกี่ยวกับสถานประกอบการและนำเสนอ
ต่อคณะกรรมการคัดเลือกสถานประกอบการ โดยคณะกรรมการจะมีการซักถามนักศึกษา เช่นแรงจูงใจ ความ
ต้องการในการเรียนรู้แบบบูรณาการของนักศึกษาต่อหน่วยงาน ความพร้อมในด้านการเงิน การเตรียมตัว  

 2.2.4 กำหนดให้รองคณบดี ผู้รับผิดชอบงานด้านวิชาการและประธานหลักสูตรเป็นผู้กำกับ
ดูแลกิจกรรม/โครงการต่างๆ ให้มีการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและแผนที่วางไว้ ตามทรัพยากรที่ได้
จัดสรรไว้ เช่น โครงการพัฒนาทักษะคุณภาพนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
ควรต้องจัดในช่วงก่อนนักศึกษาจะออกปฏิบัติสหกิจ/ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจ
และฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ควรจัดในช่วงที่นักศึกษาได้ปฏิบัติงานไปแล้วประมาณ 2 เดือน และก่อนการ
ปฎิบัติงานจะเสร็จสิ้นลง และโครงการอบรมแนะแนวปัจฉิมนิเทศและการประกวดผลงานสหกิจศึกษาของ
นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ควรจัดในช่วงหลังจากที่นักศึกษาปฏิบัติงานและ
กลับมาที่มหาวิทยาลัยแล้ว  

 2.2.5 ให้มีการกำกับ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรม/โครงการ โดยรอง
คณบดีงานวิชาการ เป็นผู้ได้รับมอบหมายให้กำกับติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานร่วมกับประธาน
หลักสูตรและนักวิชาการผู้รับผิดชอบโครงการต่างๆ เช่น โครงการพัฒนาทักษะและคุณภาพนักศึกษาก่อนออก
ปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ประจำปีภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ซี่งจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 
15  พฤศจิกายน  2564 มีนักศึกษาเข้าร่วมจำนวน 37 คน จากเป้าหมาย 38 คน (คิดเป็นร้อยละ 98) ผู้เข้าร่วม
โครงการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินโครงการฯในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (4.69) โดยประเด็นที่มี
ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด (4.82) คือ ด้านความรู้และประสบการณ์ท่ีได้รับจากวิทยากรซึ่งนักศึกษาสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ได้ในอาชีพต่างๆ ส่วนประเด็นที่มีผลประเมินน้อยที่สุดคือ ความเหมาะสมของอาหารและ
อาหารว่าง (4.49/5.0) โดยผู้เข้าร่วมโครงการได้เสนอแนะว่าอยากให้จัดในรูปแบบออนไซต์พบหน้ากันซึ่งจะ
ได้รับความรู้จากวิทยากรซึ่งเป็นรุ่นพี่และศิษย์เก่ามากขึ้น รวมถึงได้รู้จักกันและได้สร้างเครือข่ายมากขึ้นด้วย 

 2.2.6 ให้มีการเผยแพร่การจัดโครงการ/กิจกรรม และข้อมูลที่เกี ่ยวข้องผ่านช่องทางการ
สื่อสารต่างๆ ของวิทยาลัยนานาชาติ เช่น เว็ปไซต์ และเฟสบุค โดยในการจัดกิจกรรมต่างๆ ของวิทยาลัย
นานาชาติได้มีการกำหนดให้ผู้รับผิดชอบเป็นผู้จัดเตรียมข้อมูลและรูปภาพสำหรับประชาสัมพันธ์และแจ้ง
ข่าวสารผ่านทางช่องทางเฟสบุคของวิทยาลัยนานาชาติ และทางเว็ปไซต์ของวิทยาลัยนานาชาติ เช่นการ
ประชาสัมพันธ์นักศึกษาที่ได้รับรางวัลจากการประกวดผลงาน/โครงงาน 
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.1-2(1) การประชุมคณะกรรมการงานการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน ครั้งที่ 

1/2564 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2564 
5.1-2(2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 
 
3. มีการกำกับ ติดตามให้หลักสูตรประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนที่กำหนด 
วิทยาลัยนานาชาติมีการติดตามผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการเรียนรู้แบบ

บูรณาการกับการทำงาน ประจำปีการศึกษา 2564 และสรุปผลการดำเนินงาน และรายงานผลการดำเนินงาน
ในการประชุมคณะกรรมการงานการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน และคณะกรรมการงาน
วิชาการของวิทยาลัยนานาชาติในการประชุมครั้งที่ ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 18 พฤษภาคม 2565 โดยมีกิจกรรมที่
นักศึกษาได้เข้าร่วมจำนวน 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. โครงการพัฒนาทักษะคุณภาพนักศึกษาก่อนออกปฏิบัติสหกิจ
ศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) และหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ  จัดระหว่างวนัที่ 
1 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2565 และโครงการอบรมแนะแนวปัจฉิมนิเทศและการประกวดผลงานสหกิจศึกษา
ของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  วันที่ 12 เมษายน 2565 สำหรับการประเมิน
ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนซึ่งมีจำนวน 4 ข้อคือ  

1. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสหกิจศึกษาและการศึกษาแบบบูรณาการกับการทำงานของ
วิทยาลัยนานาชาติและสถานประกอบการ 

2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 (ด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติที่
จำเป็นต่อการทำงาน) สามารถประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพของนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ 

3. เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการทดสอบมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 
4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาประสิทธิภาพ/คุณภาพ ของหลักสูตร คณาจารย์ บุคลากรสนับสนุน และ

นักศึกษา ในมิติของการจัดการศึกษาและการเรียนรู้แบบบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน 
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ซึ่งหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจได้ทำการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนดังนี้  
 

วัตถุประสงคข์องแผน 
ตัวชี้วดั

ความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 

รายละเอียดการดำเนินงาน บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 
1. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดสหกจิ
ศึกษาและการศึกษาแบบ
บูรณาการกับการทำงาน
ของหลักสูตรภาษาอังกฤษ
วิทยาลยันานาชาติและ
สถานประกอบการ 

การ
ดำเนินงาน
พัฒนา
หลักสูตร 
CWIE 
 
 

ดำเนินการ
ปรับปรุง
หลักสูตรแล้ว
เสร็จ ได้รับ
อนุมัติจาก
สภา
มหาวิทยาลัย 

โคงการปรับปรุงหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (CWIE) 

1.1 มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาปรับปรงุ
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (หลักสูตร
นานาชาติ/หลกัสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) 
ผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยั
ราชภัฏอุตรดิตถ ์ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 3 
กันยายน 2564 และผา่นความเห็นชอบ
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม วันที ่22 พฤศจกิายน 2564 

  

2. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนาทักษะ
ในศตวรรษที่ 21 (ด้าน
ความรู้ ทักษะ และเจตคติ
ที่จำเป็นต่อการทำงาน) 
สามารถประกอบอาชีพได้
อย่างมีประสิทธภิาพของ
นักศึกษาหลกัสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
วิทยาลยันานาชาต ิ

จำนวน
โครงการที่
ตอบสนองต่อ
การพัฒนา
ทักษะของ
นักศึกษา 

≥1 โครงการ
หรือ
กิจกรรม/ปี
การศึกษา 

โครงการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ให้ได้รับการ
เสริมสมรรถนะหลักตาม
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน หลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(นานาชาติ) 
 
โครงการพัฒนาสื่อเพื่อ
ส่งเสริมการท่องเท่ียว
พิพิธภัณฑ์เมืองลับแล 
อำเภอลับแล จังหวัด
อุตรดิตถ์ 

มีการจัดโครงการจำนวน 2 โครงการ คอื 
1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ให้ได้รับการเสริมสมรรถนะหลัก
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) 
จัดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 15 
มิถุนายน 2565 
 
 
2. โครงการพัฒนาสื่อเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวพิพธิภัณฑ์เมืองลับแล อำเภอลับ
แล จังหวัดอุตรดิตถ ์จัดเมื่อวันที ่1 ตุลาคม 
2564 – 15 มิถุนายน 2565 

  

3. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการทดสอบ
มาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา 

จำนวน
โครงการ/
กิจกรรม 
 

≥1 โครงการ
หรือ
กิจกรรม/ปี
การศึกษา 
 

โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษเพื่อยกระดบั
คุณภาพนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฏั
อุตรดิตถ์ในศตวรรษที่ 21 

โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื่อ
ยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ในศตวรรษที่ 21 จัดเมื่อวันที่ 
29 มกราคม – 19 มีนาคม 2565 
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วัตถุประสงคข์องแผน 
ตัวชี้วดั

ความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 

รายละเอียดการดำเนินงาน บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 
4. เพื่อส่งเสริมและพัฒนา
ประสิทธิภาพและคุณภาพ
ของหลักสูตร คณาจารย ์
บุคลากรสนับสนุน และ
นักศึกษา ในมิติของการจัด
การศึกษาและการเรียนรู้
แบบบูรณาการการเรียนรู้
กับการทำงาน 
 

จำนวน
โครงการ/
กิจกรรม 
 

≥3 โครงการ
หรือกิจกรรม 
 

1. กิจกรรมก่อนเข้าศึกษา 
(pre course) 
1.1 โครงการปฐมนิเทศ/
เตรียมความพร้อม
นักศึกษาใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. กิจกรรมระหว่างศึกษา 
2.1 โครงการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ให้ได้รับการ
เสริมสมรรถนะหลักตาม
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน หลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ 
(นานาชาติ) 
2.2 โครงการพัฒนาทักษะ
และคุณภาพนักศึกษาก่อน
ออกปฏิบัติสหกจิศึกษา
และฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ 
 
3. กิจกรรมหลังการ
เรียนรู้/ก่อนสำเร็จ
การศึกษา 
3.1 โครงการนิเทศ
นักศึกษาสหกิจและฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพใน

มีการจัดโครงการ/กิจกรรม 
3.1 กิจกรรมก่อนเข้าศึกษา (pre 
course) 
3.1.1 โครงการปฐมนิเทศ/เตรียมความ
พร้อมนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564 
ประกอบไปด้วย 
1) การอบรมทักษะไอที สารสนเทศ และ
คอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะการใช้โปรแกรม
สนับสนุนการเรียนผ่านระบบออนไลน์ เช่น 
การใช้งานระบบZoom และ MS Teams 
ซ่ึงจัดในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 
2) การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่และการ
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม ่ซ่ึงจัดใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2564  
3) การปรับพื้นฐานทางวิชาการ 
(ภาษาอังกฤษ/จีนและการสื่อสาร) ซึ่งจดัใน
วันที่ 1-4 กรกฎาคม 2564 
4) กิจกรรมแลกเปลีย่นประสบการณ์จาก
นักศึกษารุ่นพี ่ซ่ึงจัดในวันที่ 30 มิถุนายน 
2564 
3.2 กิจกรรมระหวา่งเรยีน/ศึกษา 
3.2.1 โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ให้ได้รับการเสริมสมรรถนะหลัก
ตามความต้องการของตลาดแรงงาน 
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) 
จัดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 15 
มิถุนายน 2565  
2.3 โครงการพัฒนาทักษะและคุณภาพ
นักศึกษากอ่นออกปฏบิัติสหกิจศกึษาและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จัดเมื่อวันที ่15 
พฤศจิกายน 2564 
 
 
 
 
3.3 กิจกรรมหลังการเรียนรู/้ก่อนสำเรจ็
การศึกษา 
3.3.1 โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจและฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพในหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) และ
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วัตถุประสงคข์องแผน 
ตัวชี้วดั

ความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 

รายละเอียดการดำเนินงาน บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 
หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ (นานาชาติ) และ
หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ 
3.2 โครงการอบรมแนะ
แนวปัจฉิมนิเทศและการ
ประกวดผลงานสหกจิ
ศึกษาของนักศึกษา
วิทยาลยันานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
อุตรดิตถ์ 
3.3 โครงการพัฒนา
สมรรถนะภาษาอังกฤษ
เพื่อยกระดับคุณภาพ
นักศึกษามหาวิทยาลยัราช
ภัฏอุตรดิตถ์ในศตวรรษที่ 
21 

หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ จัดเมื่อวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2565 
3.2 โครงการอบรมแนะแนวปัจฉิมนิเทศ
และการประกวดผลงานสหกิจศึกษาของ
นักศึกษาวิทยาลยันานาชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ ์จัดเมื่อวันที ่12 เมษายน 
2565 
3.3 โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ
เพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ์ในศตวรรษที่ 21 จัดเมื่อ
วันที่ 29 มกราคม – 19 มีนาคม 2565 

 ผลงานที่
ได้รับรางวัล 
 
 
 
 
 

≥1 รางวัล 
 
 
 
 

กิจกรรมการเขา้ร่วม
ประกวดผลงานของ
นักศึกษา 

นางสาววทันยา หวังสืบ ศิษย์เก่า และนายจิ
รายุ จาคำมา นักศึกษาชั้นปีที่ 2หลกัสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) ได้รับรางวัล
เงินสนับสนุนในการดำเนินธุรกิจจำนวน 
100,000 บาท จากการประกวดแผนธุรกิจ
ในโครงการนักธุรกิจเทคโนโลยีรุ่นใหม่ New 
Gen Technopreneur ภายใต้แผนงาน
ยกระดับและเพิ่มกำลังการผลิตของ
ผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Scale-
up platform)  
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และหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจได้ทำการประเมินความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนดังนี้ 
 

วัตถุประสงคข์องแผน 
ตัวชี้วดั

ความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
รายละเอียดการดำเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรลุ 

1. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการจัดสหกจิ
ศึกษาและการศึกษา
แบบบูรณาการกับการ
ทำงานของหลักสูตร
ภาษาจีนธุรกจิ วิทยาลัย
นานาชาติและสถาน
ประกอบการ 

การดำเนินงาน
พัฒนาหลักสูตร 
CWIE 
 
 

ดำเนินการ
ปรับปรุง
หลักสูตรแล้ว
เสร็จ ได้รับ
อนุมัติจากสภา
มหาวิทยาลัย 

โคงการปรับปรุง
หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ 
(CWIE) 

1.1 มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรภาษาจีนธุรกจิ 
(หลักสูตรนานาชาติ/หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ. 2565) ผ่านความเห็นชอบจากสภา
มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ ครั้งที่ 
10/2564 วันที่ 3 กันยายน 2564 และ
ผ่านความเห็นชอบกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม วันที่ 6 
มกราคม 2565 

  

2. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการพัฒนา
ทักษะในศตวรรษที่ 21 
(ด้านความรู้ ทักษะ และ
เจตคติที่จำเป็นต่อการ
ทำงาน) สามารถ
ประกอบอาชีพได้อยา่งมี
ประสิทธิภาพของ
นักศึกษา หลักสูตร
ภาษาจีนธุรกจิ วิทยาลัย
นานาชาต ิ

จำนวนโครงการ
ที่ตอบสนองต่อ
การพัฒนา
ทักษะของ
นักศึกษา 

≥1 โครงการหรือ
กิจกรรม/ปี
การศึกษา 

โครงการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ให้ได้รับการ
เสริมสมรรถนะหลักตาม
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน หลักสูตร
ภาษาจีนธุรกจิ 
 
โครงการพัฒนาทักษะ
การฟังและการพูด
ภาษาจีนใน
ชีวิตประจำวันและธุรกิจ
การโรงแรมสำหรับ
นักศึกษาชั้นปีที ่1-3 
หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ 
วิทยาลยันานาชาติเป็นผู้
สื่อความหมายการ
ท่องเที่ยวพิพธิภัณฑ์
เมืองลับแล 

มีการจัดโครงการจำนวน 2 โครงการ 
คือ 
1. โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ให้ได้รับการเสริมสมรรถนะ
หลักตามความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ 1 
ตุลาคม 2564 – 15 มิถุนายน 2565 
 
โครงการพัฒนาทักษะการฟังและการพดู
ภาษาจีนในชีวิตประจำวันและธุรกิจการ
โรงแรมสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 
หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัย
นานาชาติเป็นผู้สื่อความหมายการ
ท่องเที่ยวพิพธิภัณฑ์เมืองลับแล จัดเมื่อ
วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 15 มถิุนายน 
2565 
 

  

3. เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนการทดสอบ
มาตรฐานวิชาการและ
วิชาชีพแก่นักศึกษา 

จำนวน
โครงการ/
กิจกรรม 
 

≥1 โครงการหรือ
กิจกรรม/ปี
การศึกษา 
 

โครงการพัฒนา
สมรรถนะภาษาอังกฤษ
เพื่อยกระดับคุณภาพ
นักศึกษามหาวิทยาลยั
ราชภัฏอุตรดิตถ์ใน
ศตวรรษที่ 21 

โครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษ
เพื่อยกระดับคุณภาพนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ในศตวรรษ
ที่ 21 จัดเมื่อวันที่ 29 มกราคม – 19 
มีนาคม 2565 
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วัตถุประสงคข์องแผน 
ตัวชี้วดั

ความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
รายละเอียดการดำเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรลุ 

4. เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาประสิทธภิาพและ
คุณภาพของหลักสูตร 
คณาจารย์ บุคลากร
สนับสนุน และนักศึกษา 
ในมิติของการจัด
การศึกษาและการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ
การเรียนรู้กับการทำงาน 
 

จำนวน
โครงการ/
กิจกรรม 
 

≥3 โครงการหรือ
กิจกรรม 
 

1. กิจกรรมก่อนเข้า
ศึกษา (pre course) 
1.1 โครงการ
ปฐมนิเทศ/เตรียมความ
พร้อมนักศึกษาใหม ่
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. กิจกรรมระหว่าง
ศึกษา 
2.1 โครงการพัฒนาและ
ยกระดับคุณภาพ
การศึกษา ให้ได้รับการ
เสริมสมรรถนะหลักตาม
ความต้องการของ
ตลาดแรงงาน หลักสูตร
ภาษาจีนธุรกจิ 
2.2 โครงการพัฒนา
ทักษะและคุณภาพ
นักศึกษากอ่นออก
ปฏิบัติสหกจิศึกษาและ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 
3. กิจกรรมหลังการ
เรียนรู้/ก่อนสำเร็จ
การศึกษา 
3.1 โครงการนิเทศ
นักศึกษาสหกิจและฝกึ
ประสบการณ์วิชาชีพใน

มีการจัดโครงการ/กิจกรรม 
3.1 กิจกรรมก่อนเข้าศึกษา (pre 
course) 
3.1.1 โครงการปฐมนิเทศ/เตรียมความ
พร้อมนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา 2564 
ประกอบไปด้วย 
1) การอบรมทักษะไอที สารสนเทศ 
และคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะการใช้
โปรแกรมสนับสนุนการเรียนผ่านระบบ
ออนไลน์ เช่น การใช้งานระบบZoom 
และ MS Teams ซ่ึงจัดในวันที่ 17 
มิถุนายน 2564 
2) การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่และการ
ประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม ่ซ่ึงจัดใน
วันที่ 30 มิถุนายน 2564  
3) การปรับพื้นฐานทางวิชาการ 
(ภาษาอังกฤษ/จีนและการสื่อสาร) ซึ่ง
จัดในวันที่ 1-4 กรกฎาคม 2564 
4) กิจกรรมแลกเปลีย่นประสบการณ์
จากนักศึกษารุ่นพี ่ซ่ึงจัดในวันที่ 30 
มิถุนายน 2564 
3.2 กิจกรรมระหวา่งเรยีน/ศึกษา 
3.2.1 โครงการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ให้ได้รับการเสริม
สมรรถนะหลักตามความตอ้งการของ
ตลาดแรงงาน หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ 
จัดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 15 
มิถุนายน 2565 
2.3 โครงการพัฒนาทักษะและคุณภาพ
นักศึกษากอ่นออกปฏบิัติสหกิจศกึษา
และฝึกประสบการณ์วิชาชพี จัดเมื่อ
วันที่ 15 พฤศจกิายน 2564 
 
 
 
 
3.3 กิจกรรมหลังการเรียนรู/้ก่อน
สำเร็จการศึกษา 
3.3.1 โครงการนิเทศนักศึกษาสหกิจ
และฝึกประสบการณ์วิชาชพีในหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) และ
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วัตถุประสงคข์องแผน 
ตัวชี้วดั

ความสำเร็จ 
ค่าเป้าหมาย กิจกรรม/โครงการ 

ผลการดำเนินงาน 
รายละเอียดการดำเนินงาน บรรล ุ ไม่บรรลุ 

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ธุรกิจ (นานาชาติ) และ
หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ 
3.2 โครงการอบรมแนะ
แนวปัจฉิมนิเทศและ
การประกวดผลงานสห
กิจศึกษาของนักศึกษา
วิทยาลยันานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภฏั
อุตรดิตถ์ 
3.3 โครงการพัฒนา
สมรรถนะภาษาอังกฤษ
เพื่อยกระดับคุณภาพ
นักศึกษามหาวิทยาลยั
ราชภัฏอุตรดิตถ์ใน
ศตวรรษที่ 21 

หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ จัดเมื่อวันที่ 1 
กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2565 
3.2 โครงการอบรมแนะแนวปัจฉิมนิเทศ
และการประกวดผลงานสหกิจศึกษาของ
นักศึกษาวิทยาลยันานาชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภฏัอุตรดิตถ์ จัดเมื่อ
วันที่ 12 เมษายน 2565 
3.3 โครงการพัฒนาสมรรถนะ
ภาษาอังกฤษเพื่อยกระดบัคุณภาพ
นักศึกษามหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ์
ในศตวรรษที่ 21 จัดเมื่อวันที่ 29 
มกราคม – 19 มีนาคม 2565 

 ผลงานที่ได้รับ
รางวัล 
 
 
 
 
 

≥1 รางวัล 
 
 
 
 

กิจกรรมการเขา้ร่วม
ประกวดผลงานของ
นักศึกษา 

นางสาวจิราภรณ์ แพทย์นาดี นกัศึกษา
หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ได้รับรางวัลรอง
ชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวด
ผลงานสหกิจศึกษาและการศึกษาเชิง
บูรณาการกับการทำงานดีเด่น ระดับ
มหาวิทยาลัย ชื่อผลงาน: คู่มือ
อิเล็กทรอนิคส์ประมาณการบรรจุพัสดุ
ขึ้นรถและขั้นตอนการปรับเปลี่ยน
เส้นทางภาษาจีน-ไทย บริษัทแฟลชเอ็ก
เพรส จำกัด 

  

 
นอกจากนั ้นหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจและหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจยังได้รายงานว่าสถาน

ประกอบการบางแห่งไม่รับนักศึกษาปฏิบัติสหกิจ จึงได้ให้นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
แทน แต่ทั้งนี้ในทางปฏิบัติไม่ได้ส่งผลอะไรมากนักเนื่องจากว่าหลักสูตรและวิทยาลัยนานาชาติได้ดำเนินการ
ปรับระบบและกระบวนการปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพไปในทิศทางเดียวกันคือมีการจัดทำ
โครงงานเหมือนกันคนละ 1 ชิ ้นโดยการจัดทำโครงงานนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งสามฝ่ายคือ 
นักศึกษา สถานประกอบการ และอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน และโครงงานที่นักศึกษาจัดทำจะต้องเป็น
ประโยชน์ต่อสถานประกอบการ โดยนักศึกษาจะได้ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ทั ้งทางด้านภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาจีน และความรู้ทางด้านธุรกิจ รวมถึงความรู้ด้านอื่นๆท่ีจำเป็น 
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.1-3(1) รายงานผลการประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย แผนงานด้านการจัดการเรียนรู้

แบบบูรณาการกับการทำงาน หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2564 
5.1-3(2) รายงานผลการประเมินความสำเร็จตามตัวชี้วัดและเป้าหมาย แผนงานด้านการจัดการเรียนรู้

แบบบูรณาการกับการทำงาน หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ วิทยาลัยนานาชาติ ปีการศึกษา 2564 
 
4. มีการนำผลไปปรับปรุงแผนจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
คณะกรรมการงานการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน วิทยาลัยนานาชาติ  ได้นำผลจาก

การประเมินตามวัตถุประสงค์ของแผน รวมถึงผลประเมินจากการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ มาปรับปรุง
แผนการจัดหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องดังนี้ 

1. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่นักศึกษาได้พัฒนาทักษะความสามารถทางด้านวิชาการและวิชาชีพ และ
สนับสนุนให้นักศึกษาได้เข้าร่วมประกวดแข่งขันในเวทีการแข่งขันต่างๆ เป็นประจำทุกปีการศึกษา โดยอาจจัด
ให้มีการประกวดแข่งขันภายในวิทยาลัยนานาชาติหรือภายในหลักสูตรก่อน 

2. จัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านสถานประกอบการและสวัสดิการต่างๆ ที่แต่ละแห่งมีให้กับนักศึกษาใน
การเข้าปฏิบัติสหกิจหรือการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รวมถึงการจัดทำระบบให้นักศึกษารุ่นน้องได้เข้ามาศึกษา
รูปแบบโครงงานของนักศึกษารุ่นพี่ได้ 

3. จัดกิจกรรมสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาแบบบูรณาการกับการทำงาน จากการถ่ายทอด
ประสบการณ์ของรุ่นพี่สู่รุ่นน้องอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีการศึกษา 

4. ส่งเสริมสนับสนุนให้หลักสูตรได้ส่งข้อเสนอโครงการเพื่อรับงบประมาณสนับสนุนในจัดกิจกรรม
เสริมเพ่ิมเติมให้กับนักศึกษาจากศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาบูรณาการกับการทำงานของมหาวิทยาลัย 

5. การจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษด้วยข้อสอบโทอิค (TOEIC) หรือข้อสอบอ่ืนใดที่เป็นความต้องการ
ของสถานประกอบการให้กับนักศึกษาโดยนักศึกษาจะได้รับการอบรมความรู้และเทคนิคการทำแบบทดสอบ
ก่อนการทดสอบจริง รวมถึงการจัดกิจกรรมจำลองการทดสอบเพื่อให้นักศึกษาได้มีความพร้อมก่อนการ
ทดสอบจริง 

6. ให้มีการคัดเลือกและประเมินสถานประกอบการโดยคณะกรรมการเพื ่อให้แน่ใจว ่าสถาน
ประกอบการที่นักศึกษาจะเข้าไปปฏิบัติสหกิจหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพมีความเหมาะสมกับนักศึกษาทั้งใน
ด้านความปลอดภัย โอกาสในการเรียนรู้งาน ความสะดวกสบายในการเดินทาง ระดับความสนใจของนักศึกษา
ต่องาน ความพร้อมของระบบพี่เลี้ยง/สถานประกอบการในการรับนักศึกษามากกว่า 1 คน/สถานประกอบการ 
ฯลฯ  

7. ในการปรับปรุงหลักสูตรที่จะเปิดรับนักศึกษาในปีการศึกษา 2565 ได้มีการปรับเพิ่มรายวิชาใน
หลักสูตรต่างๆของวิทยาลัยนานาชาติให้มีรายวิชา CWIE เพิ่มมากขึ้นจากหลักสูตรที่แล้วที่เปิดสอนในปี
การศึกษา 2561-2564 
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.1-4(1) แผนงานการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
5.1-4(2) แผนงานการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ 
5.1-4(3) แผนงานการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน วิทยาลัยนานาชาติ 
 
5. มีแนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 
วิทยาลัยนานาชาติมีแนวปฏิบัติที่ดีคือ  
1. จัดระบบพี่สอนน้อง/พี่เลี้ยงในการทำกิจกรรมต่างๆ ที่เป็นการบูรณาการการเรียนกับการทำงาน 

โดยให้นักศึกษารุ่นพี่พบกับนักศึกษารุ่นน้องและได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกัน รวมถึงได้ร่วมกัน
ทำงาน เช่นการจัดทำแผนธุรกิจและนำเสนอในเวทีต่างๆ ทั้งในระดับมหาวิทยาลัย และระดับชาติ 

2. นักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติที่ได้ปฏิบัติสหกิจหรือฝึกประสบการณ์วิชาชีพจะได้ใช้ความรู้ 
ทักษะ ประสบการณ์ มาออกแบบจัดทำโครงงาน โดยการบริหารจัดการยกระดับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ให้เท่ากับการปฏิบัติสหกิจทั้งนี้เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนได้ศักยภาพและความสามารถทางด้าน
วิชาการและวิชาชีพอย่างเต็มที่ ในการจัดทำโครงงานของตนเอง 

3. นักศึกษาที่ผ่านการจัดทำโครงงานทั้งในส่วนของการปฏิบัติสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์
วิชาชีพของวิทยาลัยนานาชาติมีอัตราการมีงานทำภายใน 1 ปี ร้อยละ 68.75 โดยมีเงินเดือน/รายได้เฉลี่ย 
15,000 บาท ร้อยละ 63.63 และมีรายได้เฉลี่ย 25,000 บาท ร้อยละ 36.36 
 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.1-5(1) ข้อมูลภาวะการมีงานทำของบัณฑิตวิทยาลัยนานาชาติใน https://employ.mhesi.go.th  

 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5 ข้อ 1, 2, 3, 4 ไมบ่รรลุ 4 คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 5.2 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบัน
และเอกลักษณ์ของคณะ (ปีงบประมาณ และปีการศึกษา) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ    

3-4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5– 6 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

7 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและสอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของคณะ สถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและและพัฒนาไปสู่
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้และเป้าหมาย
ของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพ่ือพิจารณาอนุมัติ (เสนอคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย) 
(ปีงบประมาณ 2565) 

2. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วน
ค่าใช้จ่ายเพื ่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื ่อง เพื่อวิเคราะห์  
ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 
(ปีงบประมาณ 2564) 

3. ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก
ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้ระดับ
ความเสี่ยงลดลงจากเดิมอย่างน้อย 1 เรื่อง (ปีการศึกษา) 

4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการที่อธิบายการดำเนินงานอย่าง
ชัดเจน (ให้แสดงผลการดำเนินงานในปีที่ประเมิน) (ปีการศึกษา) 

5. ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีจากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  และแหล่ง
เรียนรู้อื่นๆ ตามประเด็นความรู้ อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย  จัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง (ปีการศึกษา) 

6. การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและ
สายสนับสนุน (ปีการศึกษา) 

7. ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตามระบบและกลไกที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับพันธกิจและพัฒนาการของคณะที่ได้ปรับให้การดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพเป็นส่ว นหนึ่งของ 
การบริหารงานคณะตามปกติที่ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพ และการประเมิน
คุณภาพ (ปีการศึกษา) 
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ผลการดำเนินงาน 
1. พัฒนาแผนกลยุทธ์จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื ่อมโยงกับวิสัยทัศน์ของคณะและ

สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบัน รวมทั้งสอดคล้องกับกลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของคณะและและ
พัฒนาไปสู่แผนกลยุทธ์ทางการเงินและแผนปฏิบัติการประจําปีตามกรอบเวลาเพื่อให้บรรลุผลตามตัวบ่งชี้
และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์และเสนอผู้บริหารระดับสถาบันเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

วิทยาลัยนานาชาติ  ได้จัดทำแผนกลยุทธ์วิทยาลัยนานาชาติ 4 ปี พ.ศ. 2564 – 2567 (เอกสาร 5.2-
1(1))  ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์พัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 
โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 (เอกสาร 
5.2-1(2)) วิทยาลัยนานาชาติให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการ โดยมีคณะกรรมการประจำวิทยาลัย
นานาชาติทำหน้าที่ในการกำกับดูแลการบริหารการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ เช่น ทรัพยากรบุคคล การเรียนการสอน การบริหารความเสี่ยง การ
บริหารทรัพยากรทั้งหมด ฯลฯ เพื่อให้สัมฤทธิผลตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ซึ่งขั้นตอนการจัดทำแผนกลยุทธ์
วิทยาลัยนานาชาติได้มีการดำเนินการดังนี้ 

ขั้นตอนที่ 1 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์วิทยาลัยนานาชาติ 4 ปี พ.ศ. 2564 
– 2567 (เอกสาร 5.2-1(3)) และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 
2565 โดยมีผู้บริหาร ประธานหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ และ
บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติเป็นกรรมการ ดำเนินการประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ เป้าหมาย ผลผลิตและ
ตัวชี้วัดของวิทยาลัยนานาชาติ (เอกสาร 5.2-1(4)) 

ขั้นตอนที่ 2 จัดทำ SWOT Analysis ร่วมกับผู้บริหาร ประธานหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร เพื่อเชื่อมโยง
การประเมินสภาวะแวดล้อม โดยการนําโอกาส และข้อจํากัด ซึ่งเป็นปัจจัยภายนอก จุดแข็ง และจุดอ่อน 

ขั้นตอนที่ 3 พิจารณาโครงการประจำปีของหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร/วิทยาลัยนานาชาติ เพื่อจัดทำ
แผนกลยุทธ์ทางการเงิน (เอกสาร 5.2-1(5)) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่ได้รับ
การพิจารณาจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ (เอกสาร 5.2-1(6)) 

 
โดยในแผนกลยุทธวิทยาลัยนานาชาติ 4 ปี พ.ศ. 2564 - 2567 ประกอบไปด้วยปรัชญา วิสัยทัศน์  

พันธกิจ วัตถุประสงค์เป้าประสงค์ อัตลักษณ์นักศึกษา และประเด็นยุทธ์ศาสตร์ จำนวน 4 ด้าน คือ 
ยุทธศาสตร์ที ่1 การพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ที ่2 การสร้างและพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรม 
ยุทธศาสตร์ที ่3 การบริหารจัดการเพ่ือความยั่งยืนขององค์กร สังคม ประเทศชาติ และโลก 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การสร้างภาพลักษณ์และการสร้างความสัมพันธ์มาตรฐานสากล 
วิทยาลัยนานาชาติมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และทัศนคติของบุคลากรในส่วนงานต่างๆ 

ให้มีความเข้าใจถึงยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ของวิทยาลัยนานาชาติ และสามารถปฏิบัติงานตามแผนดังกล่าวได้
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อีกทั้งได้ทำ SWOT เพื่อรับฟังความเห็นของคณาจารย์และบุคลากรในวิทยาลัยนานาชาติเพื่อวางแผนในการ
พัฒนาให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน (เอกสาร 5.2-1(7)) 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.2-1(1) แผนกลยุทธ์วิทยาลัยนานาชาติ พ.ศ. 2564-2567 
5.2-1(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 1/2564  
5.2-1(3) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการทบทวนแผนกลยุทธ์วิทยาลัยนานาชาติ 4 ปี พ.ศ. 

2564 – 2567 
5.2-1(4) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
5.2-1(5) แผนกลยุทธ์ทางการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
5.2-1(6) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
5.2-1(7) รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติครั้งที่ 4/2565 

 
2. การกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกคณะดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่ประกอบ

ไปด้วยต้นทุนต่อหน่วยในแต่ละหลักสูตร สัดส่วนค่าใช้จ่ายเพื่อพัฒนานักศึกษา อาจารย์ บุคลากร การ
จัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง เพื่อวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิ ทธิภาพ 
ประสิทธิผลในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน 

วิทยาลัยนานาชาติ ได้จัดทำรายงานผลการคำนวณต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีการศึกษา พ.ศ.
2564 ขั้นตอนในการคำนวณต้นทุนผลผลิตเป็นไปตามข้ันตอนที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยมีขั้นตอนทั้งหมด 5 
ขั้นตอน ดังนี้  

ขั้นตอนที่ 1 ระบุผลผลิตของหน่วยงาน   
ผลผลิตของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  คือ ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปศาสตร์ 
ขั้นตอนที่ 2 ระบุกิจกรรมหลักท่ีเชื่อมโยงกับผลผลิต 
วิทยาลัยนานาชาติ ได้กำหนดกิจกรรมหลัก ที่เก่ียวข้องกับผลผลิตของมหาวิทยาลัย โดยแบ่งได้ดังนี้ 
ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านศิลปศาสตร์ 
กิจกรรม : ได้แก่ 
  1. การจัดการเรียนการสอน ประกอบด้วย 
     1.1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) 
     1.2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาจีนธุรกิจ 
  2. การพัฒนานักศึกษา 
  3. การพัฒนาอาจารย์ 
  4. การพัฒนาบุคลากรสายปฏิบัติการ 
  5. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 
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  6. การบริการวิชาการ 
  7. การวิจัย 
  8. การบริหารจัดการคณะ 
ขั้นตอนที่ 3 ระบุหน่วยงานหลัก ที่มีหน้าที่โดยตรงในการสร้างผลผลิต หรือมีส่วนร่วมในการสร้าง

ผลผลิตของหน่วยงานหลักท่ีรับผิดชอบในการสร้างผลผลิต (Functional Cost Center)   
วิทยาลัยนานาชาติ ได้มีการแบ่งศูนย์ต้นทุนหรือหน่วยงานหลัก ในการสร้างผลผลิต และหน่วยงาน

สนับสนุน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ไม่มีหน้าที่โดยตรง ในการสร้างผลผลิตหลัก แต่ทำให้ที่ให้บริการหน่วยงานหลัก 
โดยการแบ่งหน่วยงานปรากฏ ดังนี้  

หน่วยงานหลัก :  
1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาจีนธุรกิจ 
หน่วยงานสนับสนุน : สำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ 
 ขั้นตอนที่ 4 แสดงการกระจายต้นทุนของหน่วยงานสนับสนุนเข้าหน่วยงานหลักและแสดงการปัน

ส่วนของหน่วยงานหลักเข้าสู่กิจกรรม  
ค่าใช้จ่ายรวมที่นำมาคำนวณได้แก่ทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินการก่อให้เกิดผลผลิตของหน่วยงาน 

โดยให้รวมถึงทรัพยากรที่เกิดจากทุกแหล่งเงิน ไม่ว่าจะเป็นเงินงบประมาณ เงินงบประมาณรายได้ และงบ
กลาง โดยได้แบ่งเป็น ค่าใช้จ่ายทางตรง หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่สามารถระบุได้โดยตรงว่าเป็นค่าใช้จ่ายของศูนย์
ต้นทุนได้ และ ต้นทุนทางอ้อม หมายถึง ค่าใช้จ่ายที่สามารถระบุเข้าศูนย์ต้นทุน ไม่ได้ จำเป็นต้องอาศัยเกณฑ์
การปันส่วนในการระบุค่าใช้จ่ายเข้าสู่ศูนย์ต้นทุน และได้กำหนดการปันส่วนหน่วยงานสนับสนุนให้หน่วยงาน
หลักตามหลักเกณฑ์ดังนี้  

หน่วยงานหลัก :  
1.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาจีนธุรกิจ 
หน่วยงานสนับสนุน : สำนักงานวิทยาลัยนานาชาติ     
หลักเกณฑ์การปันส่วนหน่วยงาน : ปันส่วนให้กับหน่วยงานหลัก เป็นจำนวนงบประมาณ 60% ของ

ยอดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย  และปันส่วนให้แต่ละหลักสูตร โดยใช้เกณฑ์จากการ
คำนวณหาค่า FTES ของแต่ละหลักสูตรมาเป็นเกณฑ์ท่ีใช้ปันส่วน 

โดยนำมาคิดสัดส่วนย่อยให้กับกิจกรรมต่าง ๆ  ดังนี้ 
     1. การพัฒนานักศึกษา 15 %  
     2. การพัฒนาอาจารย์ 10 % 
     3. การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 10 % 
     4. การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 5 % 
     5. การบริการวิชาการ 5 % 
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     6. การวิจัย 5 % 
     7. การบริหารจัดการคณะ 50 % 
โดยจากการคำนวณ ต้นทุนการผลิตบัณฑิตต่อคนต่อหลักสูตรในปี 2564 ให้ผลลัพธ์ดังนี้ 

1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) มีต้นทุนเท่ากับ 399,375 บาทต่อคนต่อปี 
2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิตภาษาจีนธุรกิจ มีต้นทุนเท่ากับ 383,713 บาทต่อคนต่อปี 

ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต (เอกสาร 5.2-2(1)) 
 
ทั้งนี้ วิทยาลัยนานาชาติได้ วิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล

ในการผลิตบัณฑิต และโอกาสในการแข่งขัน โดยการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร ใช้ประเมิน
จากประเด็นการทำงาน ใน 3 ด้าน ได้แก่ 

 1. ด้านประสิทธิผล ประเมินจาก 2 ประเด็นได้แก่ ประเด็นแรกความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิต
ของทั้ง 2 หลักสูตรโดยที่หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิตมีระดับความพึงพอใจในระดับ
ดีมาก (คะแนน 4.61) และหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) ผู้ประกอบการหรือผู้ใช้บัณฑิตมีระดับ
ความพึงพอใจในระดับมาก (คะแนน 4.13) ประเด็นที่สองคือข้อมูลภาวะการมีงานทำของนักศึกษาทั้งสอง
หลักสูตรพบว่า นักศึกษาภาษาจีนธุรกิจในปีการศึกษา 2564  มีงานทำร้อยละ 100 ส่วนนักศึกษาหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจมีงานทำมากกว่าร้อยละ 80 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิตบัณฑิตทั้ง 2 
หลักสูตรมีความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร  

 2. ด้านประสิทธิภาพ วัดจากข้อมูลการสำเร็จการศึกษาและการคงอยู่ของนักศึกษาทั้งสอง
หลักสูตร จากรายงาน SAR ของทั ้งสองหลักสูตรพบว่า ทั ้งสองหลักสูตรนักศึกษามีแนวโน้มที ่จะสำเร็จ
การศึกษาเพ่ิมข้ึนจากข้อมูลปีการศึกษา 2560-2564 มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 และเม่ือพิจารณาจากอัตราการ
คงอยู่ของนักศึกษามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกัน โดยแสดงจากข้อมูลการคงอยู่ของนักศึกษาทั้ง 2 หลักสูตร ปี
การศึกษา 2560- 2564 มีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 45 ดังนั้นจึงสรุปได้ว่าเมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิตบัณฑิตทั้ง 2 
หลักสูตรมีความคุ้มค่าของการบริหารหลักสูตร  

 3. โอกาสในการแข่งขัน (เอกสาร 5.2-2(2) 5.2-2(3))  
 ในปีการศึกษา 2564 ที่ผ่านมา นักศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ นางสาววฤณพร ฐานุภัทร

สกุล นักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) ชั้นปีที่ 4 ได้รับคัดเลือก 1 ใน 10 จากมหาวิทยาลัยทั่ว
ประเทศ จากมูลน ิธ ิการศึกษาไทย-อเมร ิก ัน (Fulbright) เข ้าร ่วมโครงการ Global Undergraduate 
Exchange Program ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 1 ภาคการศึกษา และนักศึกษาของวิทยาลัย
นานาชาติทั้ง 2 หลักสูตรได้เข้าร่วมแข่งขันโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่ น ได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก
ธนาคารออมสินเพื่อให้นักศึกษานำความรู้ทางด้านวิชาการไปใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาจากยอดไผ่ นำมาต่อ
ยอดการท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้สวนไผ่ซางหม่น ด้วยการชงชาจากใบไผ่ ณ ชุมชนท่องเที่ยวตำบลหาดสอง
แคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ (เอกสาร 5.2-2(4)) 
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          ในประกาศของนโยบายของวิทยาลัยนานาชาติกำหนดให้นักศึกษาตั้งแต่รหัส 2559 เป็นต้น
ไป ต้องมีผลสอบมาตรฐานภาษาอังกฤษระดับสากล TOEIC คะแนนตั้งแต่ 500 ขึ้นไป (สำหรับนักศึกษา
หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ) และมาตรฐานภาษาจีน HSK ระดับ 4 ขึ้นไป (สำหรับนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีน
ธุรกิจ)  

         จึงสรุปได้ว่าเมื่อเทียบกับต้นทุนการผลิตบัณฑิตทั้ง 2 หลักสูตรมีความคุ้มค่าของการบริหาร
หลักสูตร เนื่องจากมีความสามารถในการแข่งขันกับนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาทั่วประเทศได้ 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.2-2(1) เอกสารการคิดต้นทุนต่อหน่วยระดับหลักสูตร 
5.2-2(2) หนังสือตอบรับการคัดเลือกจากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกัน (Fulbright) 
5.2-2(3) ประกาศวิทยาลัยนานาชาติมาตรฐานภาษาสำหรับนักศึกษาที่จบการศึกษา 

 
3. ดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ที่เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่เกิดจาก

ปัจจัยภายนอก หรือปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจของคณะและให้
ระดับความเสี่ยงลดลงจากเดิมอย่างน้อย 1 เรื่อง 

วิทยาลัยนานาชาติได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน เอกสาร 5.2-3(1) 
โดยมีคณะผู้บริหาร ประธานหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ และ
หัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยนานาชาติร่วมเป็นคณะกรรมการ เพื่อวิเคราะห์และประเมินโอกาส ผลกระทบของ
ความเสี่ยงและร่วมจัดลำดับความเสี่ยงใน 4 หัวข้อ คือ   

1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ (Strategic Risk)  
2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน (Operation Risk)  
3. ความเสี่ยงด้านการเงิน (Financial Risk)  
4. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ (Legal Risk) 
ลำดับความเสี่ยงทั้ง 4 หัวข้อนี้ได้ผ่านการวิเคราะห์และระบุปัจจัยความเสี่ยงจากคณะกรรมการบริหาร

ความเสี่ยงวิทยาลัยนานาชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการความเสี่ยง การรับมือความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตเพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้และเพื่อควบคุมความเสี่ยงจากเหตุปัจจัย
ภายนอกที่จะส่งผลต่อการดำเนินงานตามพันธกิจภายใต้ยุทธศาสตร์โดยกำหนดให้มีความเสี่ยงลดลงอย่างน้อย 
1 เรื่อง 

โดยในปีการศึกษา 2564 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ได้
กำหนดแนวทางการบริหารความเสี่ยงที่ยอมรับได้ในด้านต่างๆ ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้  (แผนบริหารความเสี ่ยง
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปีงบประมาณ 2565) (เอกสาร 5.2-3(2)) 

1. ด้านกลยุทธ์ ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลางในการเลือกใช้กลยุทธ์เพื่อพัฒนาไปสู่
โอกาสของการบรรลุเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
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2. ด้านการปฏิบัติงาน ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับน้อยในกระบวนการปฏิบัติงานทั่วไปของ
บุคลากรของมหาวิทยาลัย 

3. ด้านการเงิน ผู้บริหารยอมรับความเสี่ยงในระดับน้อยในกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณเงินรายได้ 
ยอมรับความเสี่ยงในระดับน้อยในกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณแผ่นดิน และยอมรับความเสี่ยงในระดับ
น้อยในการจัดหารายได้ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัย 

4. ด้านการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ผู้บริหารปฏิเสธที่จะยอมรับความเสี่ยงในระดับที่ไม่สามารถยอมรับ
ได้ในกระบวนการปฏิบัติงานทั่วไป และปฏิเสธจะยอมรับความเสี่ยงทุกกรณีในการกระทำผิดวินัยร้ายแรง 

 
จากแนวทางการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยทั้ง 4 ด้าน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและ

ควบคุมภายในวิทยาลัยนานาชาติ ได้มีการวิเคราะห์และจัดลำดับความเสี่ยงโดยพิจารณาจากการประเมิน
โอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงและความรุนแรงของผลกระทบจากการบริหารความเสี่ยง การวิเคราะห์ประเด็น
ความเสี่ยงจากประเภทความเสี่ยงของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ และได้ระบุความเสี่ยงของวิทยาลัย
นานาชาติออกเป็น 3 ด้าน ประกอบด้วย 1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ 2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน 3. ความ
เสี่ยงด้านการเงิน หลังจากนั้นได้ระบุปัจจัยเสี่ยงและพบว่าความเสี่ยงแต่ละด้านมีปัจจัยเสี่ยงที่นำไปสู่ความเสี่ยง
ดังนี้ 

ประเภทความเสี่ยง 4 ด้าน ปัจจัยเสี่ยง ค่าความเสี่ยง 
1. ความเสี่ยงด้านกลยุทธ์ จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไปตาม

แผนรับนักศึกษา 
สูงมาก 

2. ความเสี่ยงด้านการดำเนินงาน จำนวนผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติ 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

สูง 

3. ความเสี่ยงด้านการเงิน งบประมาณเงินรายได้ได้รับการ
จัดสรรน้อยลง 

สูง 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในวิทยาลัยนานาชาติ จึงได้ดำเนินการออกแบบแผน
บริหารความเสี่ยงเพ่ือควบคุมแนวทางความเสี่ยง ดังนี้ 
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แผนบริหารความเสี่ยง วิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565 

ความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้กำกับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

1. ด้านกลยุทธ์ : 
จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไป
ตามแผนรับนักศึกษา 

1.1 การประชาสัมพันธ์
หลักสูตรยังไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
1.2 การแข่งขันการรับ
นักศึกษาใหม่ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์
หลักสูตรเชิงรุก เผยแพร่
กิจกรรมโครงการผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น การ
เผยแพร่วีดีโอกิจกรรมผ่าน
ช่องทาง facebook 
youtube line และ Tik Tok  
ให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชน
มากขึ้นและผ่านเครือข่าย
ผู้บริหารตามโรงเรียนต่างๆ 
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
ในจังหวัด สุโขทัย แพร่ น่าน 
และอุตรดิตถ์ 
2. พัฒนาหลักสูตรและ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้เรียนและ
ตลาดแรงงาน 

1. วิทยาลัยนานาชาติได้
ออกประชาสัมพันธ์หลักสูตร
ทั้ง 2 หลักสูตร ให้กับ
โรงเรียนต่างๆ ในจังหวัด 
สุโขทัย แพร่ น่าน และ
อุตรดิตถ ์ 
2. การพัฒนาหลักสูตร ฉบับ 
ปรับปรุงในปี พ.ศ. 2565 
สำเร็จทั้ง 2 หลักสูตร 

ต.ค. 64–ก.ค. 65 ผู้บริหาร วนช. 
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ความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้กำกับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

2. ด้านการดำเนินงาน :
จำนวนผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์
ประจำวิทยาลัยนานาชาติ 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 

2.1 ขั้นตอนและเงื่อนไข
ตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้ง
บุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 
2.2 จำนวนภาระงาน
สอนของอาจารย์ประจำ
และนักวิจัย 

1. ผู้บริหารสนับสนุน สร้าง
แรงจูงใจ และสร้างความรู้
ความเข้าใจ เพ่ือให้บุคลากร
จัดทำผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจำและนักวิจัย  
2. วิทยาลัยนานาชาติและ  
หลักสูตรร่วมกันจัดทำแผน
กำกับติดตามการทำผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์และ
นักวิจัย 
3. จัดอบรมบุคลากรสาย
วิชาการเก่ียวกับขั้นตอนและ
เงื่อนไขตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคล
ให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

1. มีโครงการพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการของ
วิทยาลัยนานาชาติเพ่ือ
รองรับการจัดการศึกษาใน
ศตวรรษท่ี 21   

ต.ค. 64–ก.ค. 65 คณบดีและรองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ 

3.ด้านการเงนิ :
งบประมาณเงินรายได้
ได้รับการจัดสรรน้อยลง 

3.1 ภาครัฐและ
มหาวิทยาลัยปรับระบบ
การจัดสรรงบประมาณ
เงินรายได้น้อยลง 

1. วิทยาลัยนานาชาติแสวงหา
รายได้จากการจัดกิจกรรม
บริการวิชาการ การจัดสอบ 
CEFR / TOEIC และ TOEFL 

1. มีโครงการบริการจัดสอบ
ออนไลน์ เพื่อประเมิน
ความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษตามกรอบ

ต.ค. 64–ก.ย. 65 ผู้บริหาร วนช. 
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ความเสี่ยง ปัจจัยความเสี่ยง การจัดการความเสี่ยง ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย 
ระยะเวลา 
ดำเนินการ 

ผู้กำกับดูแล/
ผู้รับผิดชอบ 

2. วางแผนการจัดซื้อวัสดุให้
เพียงพอในแต่ละปี 

มาตรฐาน CEFR สำหรับ
นักศึกษา เดือนละ 1 ครั้ง 
2. มีโครงการบริการจัดสอบ 
TOEIC และ TOEFL ปีละ 2 
ครั้ง 
3. มีโครงการบริการวิชาการ
ให้กับโรงเรียนในจังหวัด
อุตรดิตถ/์พ้ืนที่ใกล้เคียง ปี
ละ 2 ครั้ง 
4. มีแผนการจัดซื้อวัสดุใน
แต่ละปี 
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ตารางระบุความเสี่ยงและประเมินความเสี่ยง 

ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยงก่อนการควบคุม แนวทางการจัดการความเสี่ยง 

โอกาส ผลกระทบ 
คะแนน 

ความเสี่ยง 
ระดับ 

ความเสี่ยง 
 

จำนวนนักศึกษาไม่เป็นไป
ตามแผนรับนักศึกษา 

4 4 16 สูงมาก 1. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิงรุก เผยแพร่กิจกรรมโครงการผ่านสื่อ
ประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น การเผยแพร่วีดีโอกิจกรรมผ่านช่องทาง facebook 
youtube line และ Tik Tok  ให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชนมากขึ้นและผ่าน
เครือข่ายผู้บริหารตามโรงเรียนต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ในจังหวัด 
สุโขทัย แพร่ น่าน และอุตรดิตถ์ 
2. พัฒนาหลักสูตรและปรับปรุงหลักสูตรให้ตรงตามความต้องการของผู้เรียนและ
ตลาดแรงงาน 

จำนวนผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์
ประจำและนักวิจัยยังไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 
 

4 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

12 
 
 
 
 

สูง 
 
 
 
 

1. ผู้บริหารสนับสนุน สร้างแรงจูงใจ และสร้างความรู้ความเข้าใจ เพ่ือให้
บุคลากรจัดทำผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย  
2. วิทยาลัยนานาชาติและ หลักสูตรร่วมกันจัดทำแผนกำกับติดตามการทำผลงาน
ทางวิชาการของอาจารย์และนักวิจัย 
3. จัดอบรมบุคลากรสายวิชาการเก่ียวกับขั้นตอนและเงื่อนไขตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

งบประมาณเงินรายได้
ได้รับการจัดสรรน้อยลง 

4 
 
 

3 
 
 

12 
 
 

สูง 
 
 

1. วิทยาลัยนานาชาติแสวงหารายได้จากการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ การจัด
สอบ CEFR / TOEIC และ TOEFL 
2. วางแผนการจัดซื้อวัสดุให้เพียงพอในแต่ละปี 
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ผลการติดตามการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2565 

ความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง
ก่อนการควบคุม 

การจัดการความเสี่ยง 
ที่มีอยู่เดิม 

ดำเนินกิจกรรมควบคุมความเสี่ยง 
ระดับความเสี่ยง
หลังการควบคุม 

ผลการประเมิน 
การควบคุมความเสี่ยง 

จำนวนนักศึกษา
ไม่เป็นไปตาม
แผนรับนักศึกษา 

16 
สูงมาก 

1. ประชาสัมพันธ์หลักสูตรเชิง
รุกให้มากยิ่งข้ึน 
2. พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้
มีความสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน 

1. จัดทำแผนประชาสัมพันธ์หลักสูตร
เชิงรุก เผยแพร่กิจกรรมโครงการผ่าน
สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น การ
เผยแพร่วีดีโอกิจกรรมผ่านช่องทาง 
facebook youtube line และ Tik 
Tok  ให้เป็นที่รู้จักของสาธารณชนมาก
ขึ้นและผ่านเครือข่ายผู้บริหารตาม
โรงเรียนต่างๆ หน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน ในจังหวัด สุโขทัย แพร่ น่าน 
และอุตรดิตถ์ 
2. พัฒนาหลักสูตรและปรับปรุง
หลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร ให้ตรงตาม
ความต้องการของผู้เรียนและ
ตลาดแรงงาน 

16 
สูงมาก 

การดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของ
วิทยาลัยนานาชาติ และการแนะแนวของ
มหาวิทยาลัยดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 
โดยมีจำนวนนักศึกษาแรกเข้าเพ่ิมข้ึนจากปี
การศึกษาท่ีผ่านมา คือ ในปีการศึกษา 
2564 มีนักศึกษาเข้าใหม่จำนวน 20 ราย 
(หลักสูตร ภอธ. 8 รายและหลักสูตร ภจธ.
12 ราย)  
และในปีการศึกษา 2565 มีนักศึกษาเข้า
ใหม่จำนวน 26 ราย (หลักสูตร ภอธ.10ราย 
และหลักสูตร ภจธ.16 ราย) ซึ่งจะเห็นได้ว่า
มีจำนวนนักศึกษาเพ่ิมข้ึนแต่ยังไม่เป็นไป
ตามคาด วิทยาลัยนานาชาติจะต้องปรับ
แผนในการประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา
เชิงรุกให้มากขึ้น 

จำนวนผลงาน
ทางวิชาการของ

12 
สูง 

1. ขั้นตอนและเงื่อนไขตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณา

1. ผู้บริหารสนับสนุน สร้างแรงจูงใจ 
และสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้

9 
สูง 

อาจารย์ประจำวิทยาลัยนานาชาติได้เข้าร่วม
โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ ซึ่งใน
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อาจารย์ประจำ
และนักวิจัยยังไม่
เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
รองศาสตราจารย์ และ
ศาสตราจารย์ พ.ศ. 2563 
2. จำนวนภาระงานสอนของ
อาจารย์ประจำและนักวิจัย 

บุคลากรจัดทำผลงานทางวิชาการของ
อาจารย์ประจำและนักวิจัย  
2. วิทยาลัยนานาชาติและหลักสูตร
ร่วมกันจัดทำแผนกำกับติดตามการทำ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และ
นักวิจัย 
3. จัดทำโครงการพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ 

โครงการนี้ได้มีกิจกรรมย่อยทั้งหมด 3 
กิจกรรม คือ 1. โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการจัดทำผลงานเพ่ือเข้าสู่การ
กำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (การผลิต
เอกสารประกอบการสอนและตำรา) 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้
โปรแกรม Microsoft office 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
บทความวิจัยภาษาอังกฤษและภาษาไทย
เพ่ือเผยแพร่ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการ
จัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 
จะเห็นได้ว่าทั้ง 3 กิจกรรมย่อยวิทยาลัย
นานาชาติได้สนับสนุน ส่งเสริมและสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้บุคลากรจัดทำ
ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ และในไตร
มาสที่ 3 (เมษายน-มิถุนายน 2565) 
อาจารย์ ดร.พิทยา ยาโม้และอาจารย์กุลรวี 
กลิ่นกลั่น ได้ส่งบทความเพ่ือตีพิมพ์ใน
วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ 4 ฉบับที่ 
1 (มกราคม-มิถุนายน 2565) เรื่อง แรงจูงใจ
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ภายในของผู้เรียนในการเรียนออนไลน์ตาม
ทฤษฏีการประเมินการรู้คิด : กรณีศึกษา
รายวิชาภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์และได้เข้าร่วม
การประชุมวิชาการ และนำเสนอผลงานวิจัย
ระดับชาติ ครั้งที่ 20 เรื่อง ปลูกถ่ายแนวคิด
การวิจัย สู่การขับเคลื่อนนวัตกรรม เพื่อ
พัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน.  
มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น, ปทุมธานี. ในหัวข้อ
เรื่องการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ออนไลน์
ของผู้เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ
วิชาชีพ หมวดศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งผู้เข้าร่วมการนำเสนอในครั้ง
เป็นอาจารย์ในหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
ทุกท่าน 

งบประมาณเงิน
รายได้ได้รับการ
จัดสรรน้อยลง 

12 
สูง 

1. ภาครัฐและมหาวิทยาลัย
ปรับระบบการจัดสรร
งบประมาณเงินรายได้น้อยลง 

1. วิทยาลัยนานาชาติแสวงหารายได้
จากการจัดกิจกรรมบริการวิชาการ 
การจัดสอบ CEFR / TOEIC และ 
TOEFL 
2. วางแผนการจัดซื้อวัสดุให้เพียงพอ
ในแต่ละปี 

12 
สูง 

วิทยาลัยนานาชาติได้จัดกิจกรรมบริการ
วิชาการ การจัดสอบ CEFR จากเดิม
ให้บริการสอบแบบ on-site เปลี่ยนเป็น
บริการสอบแบบ online และให้บริการจัด
สอบเดือนละ 1 ครั้ง โดยมีผู้เข้าทดสอบ
เฉลี่ยเดือนละ 200 คน ซึ่งมีผู้เข้าทดสอบ
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เต็มทุกรอบ ส่วนการสอบ TOEIC/TOEFL 
นั้น ผู้สมัครสอบยังไม่มากพอเนื่องจากค่า
สมัครสอบมีราคาสูง และในส่วนของการ
วางแผนจัดซื้อวัสดุ วิทยาลัยนานาชาติได้
สำรวจความต้องการวัสดุไปยัง 2 หลักสูตร
และของสำนักงาน เพื่อนำมาจัดทำแผนการ
ซื้อต่อไป 
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.2 - 3 (1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน วิทยาลัยนานาชาติ 
5.2 - 3 (2) แผนบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
5.2 - 3 (3) แผนบริหารความเสี่ยงของวิทยาลัยนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
5.2 - 3 (4) รายงานการประชุมบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 2/2564 วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 
2564 

 
4. บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลอย่างครบถ้วนทั้ง 10 ประการโดยอธิบายผลการดำเนินงาน

อย่างชัดเจน (ให้แสดงผลการดำเนินงานในปีท่ีประเมิน) 
ผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติมีการบริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาลโดยสอดคล้องกับทิศทางการ

พัฒนามหาวิทยาลัย คำนึงถึงประโยชน์ส่วนงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของวิทยาลัยนานาชาติ อย่างครบถ้วน
ทั้ง 10 ประการที ่ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

1. หลักประสิทธิผล (Effectiveness) วิทยาลัยนานาชาติได้ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และได้สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปี และสิ ้นไตรมาส เสนอ
มหาวิทยาลัยเมื่อสิ้นปีงบประมาณ มีการจัดทำสรุปการใช้จ่ายเงินในแต่ละโครงการ บัญชีกองทุน และรายงาน
ต่อคณะกรรมการประจำเพื่อพิจารณา (เอกสาร 5.2-4(1) - (2))  

2. หลักประสิทธิภาพ (Efficiency) วิทยาลัยนานาชาติได้นำระบบสารสนเทศเข้ามาเพื่อบริหาร
จัดการให้เกิดประสิทธิภาพ ลดปริมาณการใช้กระดาษ โดยได้นำเทคโนโลยีมาบริหารจัดการ ดังนี้ 

งานด้านธุรการและสารบรรณ วิทยาลัยนานาชาตินำระบบ Line group เป็นสารสนเทศในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์และบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ เช่นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ของแต่
ละหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย อีกทั้งวิทยาลัยนานาชาติได้จัดทำระบบการส่งจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นโปรแกรมสำเร็จรูปในการส่งจดหมายอิ เล็กทรอนิกส์เพื่อแจ้งข่าวสารให้กับบุคลากร
วิทยาลัยนานาชาติทราบ (เอกสาร 5.2-4(3) - (4)) 

งานด้านพัสดุ การเงิน มหาวิทยาลัยได้มีระบบการบริหารงบประมาณ พัสดุ การเงิน โดยเป็นโปรแกรม 
3dgf ซึ่งในโปรแกรมได้จัดเก็บข้อมูลการเบิกจ่ายงบประมาณการเงิน พัสดุ และแผนงานต่างๆ  (เอกสาร 5.2-
4(5))  

งานวิชาการและหลักสูตร วิทยาลัยนานาชาติได้มี Line group ทั้ง 2 หลักสูตร เว็บไซต์ของวิทยาลัย
นานาชาติและเฟสบุ๊ค เพ่ือเป็นข้อมูลด้านงานวิชาการและหลักสูตร (เอกสาร 5.2-4(6))  

งานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ วิทยาลัยนานาชาติมีเว็บไซต์ของวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งในเว็บไซต์ได้มี
ขั้นตอน เอกสาร การขอทุนงานวิจัย และลิงค์สำหรับดูข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย อีกทั้งยังมีเอกสารสำหรับ
ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้มีส่วนได้ เสียที่
ขอรับบริการ (เอกสาร 5.2-4(7))  
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วิทยาลัยนานาชาติ ได้พัฒนาระบบในเว็บไซต์ การจัดเก็บเอกสาร การดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ 
สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของวิทยาลัยนานาชาติ และใช้ Line group เพื่อติดต่อสื่อสารระหว่าง
อาจารย์และบุคลากร อีกทั้งยังสร้างระบบความปลอดภัยในการจัดส่งเอกสาร ลดการสัมผัสเอกสาร เป็นช่อง
ทางการติดต่อสื่อสารในช่วงเหตุการณ์โรคระบาดในปัจจุบัน 

3. หลักการตอบสนอง (Responsiveness) วิทยาลัยนานาชาติ มีระบบการให้บริการที่ตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้รับบริการ มีระบบสายตรงคณบดี มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรสาย
สนับสนุนเพื ่อเป็นแนวทางในการดำเนินงานของบุคลากร และได้มี Line group เพื ่อเป็นช่องทางการ
ติดต่อสื่อสารของวิทยาลัยนานาชาติ มีระบบอาจารย์ที่ปรึกษาออนไลน์รวมไปถึงงานให้บริการศิษย์เก่า มี
โทรศัพท์สายนอก จำนวน 3 หมายเลข เพ่ืออำนวยความสะดวก รวดเร็ว แก่ผู้มาใช้บริการ (เอกสาร 5.2-4(8))  

4. หลักภาระรับผิดชอบ (Accountability) ผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติได้ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่
ความรับผิดชอบตามข้อบังคับ ระเบียบของมหาวิทยาลัย โดยได้มีการแบ่งภาระงานโดยการแต่งตั้งคณะกรรม
บริหารวิทยาลัยนานาชาติ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม โครงการต่างๆ ของวิทยาลัยนานาชาติ 
เช่น งานบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน งานประกันคุณภาพ งานกิจการนักศึกษา งานบริการวิชาการ
และงานวิจัยพันธกิจสัมพันธ์  นอกจากนีใ้นปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยนานาชาติ ได้แสดงความรับผิดชอบตาม
พันธกิจด้วยการให้บริการวิชาการแก่สังคมและการวิจัยโดยได้รับความเชื่อมั่นและความไว้วางใจจากหน่วยงาน
ที่สนับสนุนงบประมาณเช่น ธนาคารออมสิน  และสามารถตอบสนองความคาดหวังหรือความต้องการของ
ประชาชนผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีความหลากหลายและมีความแตกต่างกัน เช่นการจัดโครงการ
บริการวิชาการต่างๆ เพ่ือพัฒนาชุมชน ในปีการศึกษา 2564 เช่น โครงการการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่
เร ียนภาษาจีนเพื ่อเป็นผู ้ส ื ่อความหมายการท่องเที ่ยวพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล  โครงการการพัฒนาสื่อ
ภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ และโครงการ ข้าว
แคบ แอบเเซ่บ ณ เมืองลับแล เป็นต้น (เอกสาร 5.2-4(9))  

5.หลักความโปร่งใส (Transparency) วิทยาลัยนานาชาติ มีการติดตามตรวจสอบและประเมินผล
การดำเนินงาน โดยหน่วยงานตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัย เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการบริหารงานของ
วิทยาลัยนานาชาติ มีการตรวจสอบการดำเนินงานตามแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 
การตรวจสอบกองทุนวิทยาลัยนานาชาติ  มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสประจำปี 2564 
และกำหนดให้มีการตรวจสอบทางการเงิน/บัญชี และการตรวจสอบพัสดุ/ครุภัณฑ์เป็นประจำทุกปี (เอกสาร 
5.2-4(10))  

6.หลักการมีส่วนร่วม (Participation) วิทยาลัยนานาชาติมีกระบวนการให้บุคลากรเข้าร่วมในการ
รับรู้ ทำความเข้าใจเสนอปัญหาหรือประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องและมีประโยชน์กับทุกฝ่ายในการบริหารจัดการ  
เช่น การจัดประชุมบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ การตั้งกลุ่มการสื่อสารทางสังคมอินเทอร์เน็ต (Line) ที่สามารถ
ติดต่อสื่อสารร่วมกันได้ทุกท่ีทุกเวลา  

7.หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization) วิทยาลัยนานาชาติมีการถ่ายโอนอำนาจการ
ตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจ   ดำเนินการแทน โดยมีอิสระตามสมควร รวมถึงการมอบอำนาจและความ
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รับผิดชอบในการตัดสินใจและการดำเนินการให้แก่บุคลากร โดยมุ่งเน้นการสร้างความพึงพอใจในการให้บริการ
ต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุงกระบวนการ และเพิ่มผลิตภาพ เพื่อผลการดำเนินงานที่ดี  
โดยมีคำสั่งแต่งตั้ง รองคณบดี ประธานหลักสูตร และหัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัย (เอกสาร 5.2-4(11))  และ 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา (เอกสาร 5.2-4(12)) 

8.หลักนิติธรรม (Rule of Law) ผู้บริหารมีการบริหารงานภายใต้กฏระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ เพ่ือให้
การบริหารงานภายในหน่วยงานเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน เป็นธรรม  โดยไม่เลือกปฏิบัติ และคำนึงถึง
สิทธิเสรีภาพของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เช่นการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติ มี
การนำระบบการประเมินแบบ 360 องศา มาใช้ทุกรอบการประเมิน  

9.หลักความเสมอภาค (Equity) การบริหารงานของผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ มีการปฏิบัติเท่า
เทียมกันโดย ไม่มีการแบ่งแยกด้าน ชาย/หญิง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา และได้รับการ
บริการอย่างเท่าเทียมกัน แสดงให้เห็นจากการร่วมกิจกรรมของบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ เช่น ภาพ
กิจกรรมใน เว็บไซต์ และ Facebook ของวิทยาลัยนานาชาติ  

10.หลักมุ่งเน้นฉันทามติ (Consensus Oriented) วิทยาลัยนานาชาติมีการประชุมภายในวิทยาลัย
นานาชาติเพื่อหาข้อตกลงร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร เปิดโอกาสให้อาจารย์
และบุคลากรได้ร่วมเสนอชื่อเพื่อเป็นตัวแทนในคณะกรรมการต่างๆ เช่น คณะกรรมการสวัสดิการภายใน
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติได้ร่วมเสนอชื่อและลงคะแนนเพื่อให้ได้ตัวแทนของ
สายวิชาการและสายสนับสนุนด้วย (เอกสาร 5.2-4(13)) 
 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.2-4(1) รายงานไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
5.2-4(2) รายงานบัญชีกองทุนวิทยาลัยนานาชาติ 
5.2-4(3) ภาพ Line group วิทยาลัยนานาชาติที่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร 
5.2-4(4) ภาพโปรแกรมส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ 
5.2-4(5) ภาพโปรแกรม 3dgf ของมหาวิทยาลัย 
5.2-4(6) ภาพเว็บไซต์วิทยาลัยนานาชาติ 
5.2-4(7) ภาพเว็บไซต์วิทยาลัยนานาชาติ งานวิจัย 
5.2-4(8) ภาพเว็บไซต์วิทยาลัยนานาชาติ สายตรงคณบดี 
5.2-4(9) รายงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
5.2-4(10) รายงานไตรมาส 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
5.2-4(11) คำสั่งแต่งตัง้รองคณบดี ประธานหลักสูตร หัวหน้าหน่วยจัดการงานวิจัยและพันธกิจสัมพันธ์ 
5.2-4(12) คำสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพ 
5.2-4(13) ภาพ Line group การเลือกตัวแทนของวิทยาลัยนานาชาติ 

https://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100001048107966&fref=ts
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5. การกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดำเนินการจัดการความรู้

ตามระบบ 
วิทยาลัยนานาชาติได้กำกับ ส่งเสริมให้บุคลากรในวิทยาลัยนานาชาติมีกระบวนการค้นหาแนวปฏิบัติที่

ดีจากความรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคลากร ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้ 
อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมา
เป็นลายลักษณ์อักษรและนำมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง เช่นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 วิทยาลัย
นานาชาติได้รับงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนของวิทยาลัยนานาชาติ 
และได้ดำเนินการจัดโครงการการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัย
นานาชาติ (ระยะที่1) จัดเมื่อวันที่ 10-11 เมษายน 2564 และ โครงการ การการจัดการความรู้เพื่อพัฒนา
ความก้าวหน้าของบุคลากรสายสนับสนุน วิทยาลัยนานาชาติ (ระยะที่2) จัดเมื่อวันที่ 7-10 กุมภาพันธ์ 2565 
ซึ ่งในโครงการวิทยาลัยนานาชาติได้มีการนำเอาศาสตร์องค์ความรู ้ด้านการจัดการความรู้  (KM) เข้ามา
ประยุกต์ใช้กับการ “การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน (Work manual)” เพื่อพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนให้
สามารถเขียนและจัดทำคู ่ม ือการปฏิบัต ิงาน และสามารถยื ่นขอกำหนดระดับตำแหน่งที ่ส ูงขึ ้นตาม
ความก้าวหน้าในสายงานของบุคลากรสายสนับสนุนได้ (เอกสาร 5.2-5 (1) – (2)) 

วิทยาลัยนานาชาติมีการกำหนดประเด็นความรู ้ที ่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ 4 ปีของวิทยาลัย
นานาชาต ิและพัฒนาในพันธก ิจด ้านการจ ัดการผล ิตบ ัณฑิตและด ้านการว ิจั ย 2 ประเด ็น ได ้แก่  
1.ประเด็นการผลิตบัณฑิต การจัดสหกิจศึกษานานาชาติของวิทยาลัยนานาชาติเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการ
จัดการเรียนการสอนของหลักสูตรวิทยาลัยนานาชาติ โดยได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ ในรูปแบบจัดการเรียนการ
สอนด้านสหกิจศึกษาและการจ ัดการศึกษาเช ิงบ ูรณาการกับกา รทำงาน (Cooperative and Work 
Integrated Education: CWIE) ทั้ง 2 หลักสูตร และนำมาใช้ในปีการศึกษา 2565 

2. ประเด็นการวิจัย  วิทยาลัยนานาชาติ ได้จัดกิจกรรมการถอดบทเรียนออกมาเป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการ
พัฒนางานวิจัยของบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติและได้สร้างความเข้าใจให้กับอาจารย์เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย หรือการ
นำแนวปฏิบัติไปเขียนงานวิจัยและตีพิมพ์ เผยแพร่ให้กับอาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ผ่านเวที
แลกเปลี่ยนต่างๆ เช่น วิทยาลัยนานาชาติได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการวิทยาลัยนานาชาติรองรับการจัด
การศึกษาในศตวรรษที่ 21 ซึ่งมีกิจกรรมย่อยทั้ง 3 กิจกรรมคือกิจกรรมที่ 1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำ
ผลงานเพื่อเข้าสู่การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (การผลิตเอกสารประกอบการสอนและตำรา) กิจกรรมที่ 2 โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม Microsoft office และกิจกรรมที่ 3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียน
บทความวิจัยภาษาอังกฤษและภาษาไทยเพื่อเผยแพร่ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 
21 อีกท้ังในไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 65) ได้มีอาจารย์วิทยาลัยนานาชาติส่งบทความเพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร
วิจัยและได้เข้าร่วมการประชุมวชิาการและน าเสนอผลงานวจิยัระดบัชาติ ซึ่งจะเห็นได้ว่าวิทยาลัยนานาชาติ ได้
สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากรทุกท่านทำวิจัยหรือขอผลงานทางวิชาการต่างๆ เพื่อพัฒนาตนเองในอนาคตต่อไป 
(เอกสาร 5.2-5(3)-(4)) 
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.2-5(1) โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ระยะที่ 1 
5.2-5(2) โครงการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ระยะที่ 2 
5.2-5(3) โครงการพัฒนาอาจารย์วิทยาลัยนานาชาติ 
5.2-5(4) รายงานไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

 
6. การกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ

และสายสนับสนุน 
วิทยาลัยนานาชาติได้ดำเนินการบริหารงานตามแผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 

ตามแผนพัฒนาบุคลากรประจำปีการศึกษา 2564 โดยมีคณบดีและผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติเป็นผู้กำกับ
ติดตาม วิทยาลัยนานาชาติยังได้ให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุนได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและ
แผนการปฏิบัติงานประจำปีเป็นรายบุคคล เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรแต่ละท่านได้พัฒนาศักยภาพทาง
งานวิชาการและความเชี่ยวชาญตามศาสตร์ของตนเอง เช่นวิทยาลัยนานาชาติได้สนับสนุนให้บุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุนได้สามารถพัฒนาตนเองโดยการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อพัฒนาตนเองเข้าสู่
ตำแหน่งที่สูงขึ้น เช่น ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และในส่วนของบุคลากรสายวิชาการก็ส่งเสริมให้ทำวิจัย
เพื่อขอตำแหน่งทางวิชาการด้วย ทั้งนี้ในส่วนของบุคลากรสายวิชาการจะมีคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นผู้กำกับ และในส่วนของบุคลากรสายสนับสนุนจะมีคณบดีและรองคณบดีฝ่ายบริหารเป็นผู้กำกับติดตาม 
ในปัจจุบันวิทยาลัยนานาชาติ มีอาจารย์ขอลาศึกษาต่อจำนวน 1 ท่าน และอาจารย์ที่กำลังทำวิจัยเพื่อยื่นขอ
ตำแหน่งผู ้ช่วยศาสตราจารย์อีก 1 ท่าน บุคลากรสายสนับสนุนของวิทยาลัยนานาชาติอยู ่ระหว่างการ
ดำเนินการจัดทำคู่มือ เพื่อยื่นขอตำแหน่งที่สูงขึ้นเช่นกัน ดังแผนพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ (ฉบับ
ปรับปรุง) ที่ผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.2-6(1) แผนพัฒนาบุคลากรวิทยาลัยนานาชาติรายบุคคล 
5.2-6(2) แผนพัฒนาบุคลากรของวิทยาลัยนานาชาติ (ฉบับปรับปรุง) 
 
7. การกำกับติดตามส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานในสถาบันมีการดำเนินงานด้านการประกัน

คุณภาพภายในตามระบบและกลที่สถาบันกำหนด ประกอบด้วย การควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบ
คุณภาพและการประเมินคุณภาพ 

วิทยาลัยนานาชาติได้ดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยใช้ระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2564 และได้กำหนดระบบการควบคุม
คุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและการประเมินคุณภาพของวิทยาลัย และได้ดำเนินการตามระบบ ดังนี้ 

1. ระบบการควบคุมคุณภาพ  
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2. การตรวจสอบคุณภาพ 
3. การประเมินคุณภาพ 

   
1. ระบบการควบคุมคุณภาพ มหาวิทยาลัยกำหนดให้ทุกหน่วยงานระดับคณะ สำนัก และ 

สถาบัน รวมทั้งหลักสูตรสาขาวิชา ดำเนินการ ดังนี้ 
1.1 กำหนดตัวชี้วัดคุณภาพตามพันธกิจ อย่างน้อย 4 ด้าน ได้แก่ คุณภาพบัณฑิตและการ 

จัดการเรียนการสอน คุณภาพของการวิจัย คุณภาพของการบริการทางวิชาการแก่สังคม คุณภาพของการทำนุ
บำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานของตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน โดย
บูรณาการระบบการประกันคุณภาพเข้ากับการบริหารงานและการปฏิบัติงานปกติ 

1.2 จัดทำแผนงานในแต่ละด้านตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย ที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้การ 
ประกันคุณภาพการศึกษา  โดยให้กำหนดโครงการ/กิจกรรม ไว้ให้สอดคล้องกัน พร้อมทั้งกำหนดตัวชี้วัด และ
ค่าเป้าหมายความสำเร็จของแผนงานไว้อย่างชัดเจน 
 1.3 กำหนดให้ทุกหน่วยงานให้การสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ เช่น คน งบประมาณ สถานที่ 
เพ่ือให้การดำเนินงานตามแผนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  1.4 จัดให้มีกลไก/คณะกรรมการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพ/คำรับรองการปฏิบัติ
ราชการด้านการประกันคุณภาพ/คำสั ่งการปฏิบัติงานฝ่ายต่าง ๆ สำหรับสนับสนุน กำกับติดตาม การ
ดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบหรือตัวบ่งชี้คุณภาพที่กำหนด  
 2. การตรวจสอบคุณภาพ มหาวิทยาลัยกำหนดให้ทุกหน่วยงานระดับคณะ สำนัก และ 
สถาบัน รวมทั้งหลักสูตรสาขาวิชา ดำเนินการ ดังนี้ 
 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบผลการดำเนินงานตามแผน  
 2.2 ติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผน และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู ้บริหาร
หน่วยงานทราบเป็นระยะ ๆ   
 2.3 นำผลการประเมินผลการดำเนินงานตามแผน ไปใช้ในการพัฒนาการทำงานในปัจจุบัน 
หรือการทำแผนสำหรับปีต่อไป 
 2.4 ให้ผู้บริหารหน่วยงาน ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานในการกำกับ
อย่างต่อเนื่อง 

3. การประเมินคุณภาพ มหาวิทยาลัยกำหนดให้ทุกหน่วยงานระดับคณะ สำนัก และสถาบัน รวมทั้ง
หลักสูตรสาขาวิชา ดำเนินการ ดังนี้ 
            3.1 จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแผนที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษา  
ในรูปของการรายงานผลการประเมินตนเอง (Self-assessment report: SAR) เพ่ือรองรับการตรวจประเมิน 
 3.2 เสนอให้มหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา ในระดับหลักสูตร
สาขาวิชา ระดับคณะ และระดับมหาวิทยาลัย ตามเกณฑ์ที่ สกอ. กำหนด และจัดให้มีการตรวจประเมินตาม
กรอบที่กำหนด  
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 3.3 จัดทำเอกสารสรุปผลการตรวจประเมินของคณะกรรมการ และรายงานให้ผู้บริหารระดับคณะ 
มหาวิทยาลัย และสภามหาวิทยาลัยทราบ และให้ข้อเสนอแนะ 
 3.4 นำผลการตรวจประเมิน ไปใช้ในการวางแผนในการปฏิบัติงานในปีต่อไป  
 จาการดำเนินการตามระบบดังกล่าว ส่งผลให้วิทยาลัยมีการพัฒนาตามพันธกิจต่าง ๆ ดังนี้  

1.วิทยาลัยนานาชาติมีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี โดยผู้บริหารและ คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของวิทยาลัยนานาชาติ (เอกสาร 5.2-7(1), 5.2-7(2) และ 5.2-7(3))  

2. วิทยาลัยนานาชาติมีการดำเนินงานควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบและมีการ
ประเมินคุณภาพอย่างต่อเนื่อง (เอกสาร 5.2-7(4) และ 5.2-7(5)) โดยมีการรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายใน ต่อสภามหาวิทยาลัยและสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กำหนดใน CHE QA Online และนำ
ผลการประเมินคุณภาพไปทำแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาบัน (เอกสาร 5.2-7(7)) 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.2-7(1) คำสั่ง คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ 
5.2-7(2) แผนดำเน ินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของว ิทยาล ัยและมหาว ิทยาลัย  
5.2-7(3) คู ่ม ือประกันคุณภาพของมหาว ิทยาล ัย คุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2564 
5.2-7(4) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2564 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
5.2-7(5) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ปี 2564 หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ 
5.2-7(6) ระบบฐานข้อมูลประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย http://esar.uru.ac.th/ 
 
 

สรุปตัวบ่งชี ้ที ่ 5.2 การบริหารของคณะเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ ่มสถาบันและ
เอกลักษณ์ของคณะ 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ข้อ 1, 2, 3, 4, 6, 7 บรรลุ  4 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 5.3 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร (ปีการศึกษา) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี กระบวนการ 
เกณฑ์การประเมิน  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
มีการดำเนินการ  

1 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

2 ข้อ 
มีการดำเนินการ    

3 - 4 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

5 ข้อ 
มีการดำเนินการ 

6 ข้อ 
 
เกณฑ์มาตรฐาน 

1. มีระบบและกลไกในการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตามองค์ประกอบ
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

2. มีคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดในข้อ 1 และรายงานผล
การติดตามให้กรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณาทุกภาคการศึกษา 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบ  
การประกันคุณภาพหลักสูตร 

4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกำหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมิน 
ให้กรรมการประจำคณะเพ่ือพิจารณา 

5. นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจำคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ 
ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
 
ผลการดำเนินงาน 

1. มีระบบและกลไกในการกำกับการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร 

วิทยาลัยนานาชาติมีระบบและกลไกในการดำเนินงานด้านการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร โดยวิทยาลัยนานาชาติได้กำหนดยุทธศาสตร์ในข้อที่ 1 (การพัฒนา
บัณฑิตที ่มีคุณภาพ) กลยุทธ์ข้อที ่ 1.1.1 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานคุณภาพการศึกษา 
(Quality Assurance) เพ่ือขับเคลื่อนงานประกันคุณภาพหลักสูตร 

วิทยาลัยนานาชาติได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู ้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลัยนานาชาติและหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งประกอบด้วย คณบดี รองคณบดีงานบริหาร รอง
คณบดีงานวิชาการ รองคณบดีงานกิจการนักศึกษา ประธานหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ประธานหลักสูตร
ภาษาอังกฤษธุรกิจ และนักวิชาการผู้รับผิดชอบงานประกันคุณภาพและงานหลักสูตร โดยแบ่งเป็นการ
ดำเนินงานเป็น 3 ด้าน คือ การควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบคุณภาพ และการพัฒนาคุณภาพ โดยมี
การดำเนินงานตามระบบ PDCA ดังผังระบบกลไก 
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รูปแผนผังระบบกลไกงานประกันคุณภาพของวิทยาลัยนานาชาติและหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติ 
 

 
 

เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.3-1(1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ 
5.3-1(2) คำสั่งแต่งตั้งผู้กำกับตัวบ่งชี้ วิทยาลัยนานาชาติ 
5.3-1(3) คู่มือประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษาระดับหลักสูตร คณะ สถาบัน และ
หน่วยงานสนับสนุนมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2564 

 
2. มีคณะกรรมการกำกับ ติดตามการดำเนินงานให้เป็นไปตามระบบที่กำหนดในข้อ 1 และ

รายงานผลการติดตามให้กรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาทุกภาคการศึกษา 
วิทยาลัยนานาชาติมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ ซึ่งประกอบด้วย  
 1. อาจารย์กุลรวี กลิ่นกลั่น (คณบดี)    ประธานกรรมการ 
 2. อาจารย์ ดร.อาริตา สัมมารัตน์ (รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ) กรรมการ  
 3. นางหทัยรัตน์ สมุทรหล้า (รองคณบดีฝ่ายบริหาร)   กรรมการ 
 4. อาจารย์ ดร.วรางคณา สุติน (ประธานหลักสูตรฯ)   กรรมการ 
 5. อาจารย์นูรลีซาวาตี อาแด (ประธานหลักสูตรฯ)   กรรมการ 
 6. อาจารย์ ดร. พิทยา ยาโม้ (รองคณบดีฝ่ายวิชาการ)  กรรมการ/เลขานุการ 
 7. นางพนารัตน์ หาญสมบัติ (นักวิชาการศึกษา)   ผู้ช่วยเลขานุการ 
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โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพชุดนี้มีหน้าที่ดังนี้ 
1. กำหนด พิจารณาทบทวน และพัฒนานโยบาย หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติต่างๆ เพื่อสนับสนุน 

พัฒนาการดำเนินการเก่ียวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
2. จัดทำแผนงานและแผนปฏิบัติการการประกันคุณภาพการศึกษา รวมถึงพิจารณากำหนดค่า

เป้าหมาย ผู้กำกับดูแล และผู้รับผิดชอบแต่ละองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 
3. ตรวจสอบ และพิจารณาอนุมัติรายงานประเมินตนเองของวิทยาลัย และหลักสูตร 
4. พิจารณาอนุมัติแผนปรับปรุงคุณภาพการศึกษา อันสืบเนื่องจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาฯ 
5. ติดตาม และสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนการปรุงปรุงคุณภาพการศึกษา  
6. รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษา และรายงานผลการติดตามต่อคณะกรรมการประจำของ

วิทยาลัยนานาชาติ และมหาวิทยาลัยเพื่อทราบและพิจารณา ทุกภาคการศึกษาและนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุง
การดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย 

7. พิจารณาทบทวน ระบบกลไก การประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัยนานาชาติ  
8. งานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ ที่เกี ่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน เอกสาร/หลักฐาน

อ้างอิง 
 
ในการประชุมกรรมการบริหารวิชาการ ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 28 มิถุนายน 2564 คณะกรรมการ

ประกันคุณภาพโดยคณบดีวิทยาลัยนานาชาติได้รายงานต่อคณะกรรมการประจำวิทยาลัยนานาชาติว่า ในปี
การศึกษา 2564 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) มีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในที่ระดับดี (3.83 คะแนน) และหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ มีผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่ระดับดี (3.45 คะแนน)  

สำหรับผลการดำเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติซึ ่งมีจำนวน 5 องค์ประกอบ (ย้อนหลังตั้งแต่ปี
การศึกษา 2562 – 2564) ดังแสดงรายละเอียดดังตารางเปรียบเทียบดังต่อไปนี้ 

 
องค์ประกอบ ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 

1 การผลิตบัณฑิต 4.12 3.49 4.09 
2 การวิจัย 4.28 2.25 3.04 
3 การบริการวิชาการ 5.00 5.00 5.00 
4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย 

5.00 5.00 5.00 

5 การบริหารจัดการ 4.67 4.00 5.00 
เฉลี่ยรวม 4.40 3.55 4.32 
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ทั้งนี้จากการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะของวิทยาลัยนานาชาติ ในปีการศึกษา 2563 พบว่า
ด้านปัจจัยนำเข้า (input) ต้องปรับปรุงเร่งด่วน ด้านกระบวนการ (Process) ดีมาก และด้านผลลัพธ์ (Output) 
พอใช้ ดังแสดงในตาราง 

 
 
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของวิทยาลัยนานาชาติได้ให้ข้อเสนอแนะจาก

การดำเนินงานในปีการศึกษา 2563 และวิทยาลัยนานาชาติมีการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะใน
ปีการศึกษา 2564 ดังนี้  

 
องค์ประกอบ การดำเนินการ 

องค์ประกอบที่ 1  
(การผลิตบัณฑิต) 

1. จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ และ
คุณวุฒิระดับปริญญาเอก (แผนเร่งด่วน) 
2. กำหนดกิจกรรมการให้ความรู้การประกันคุณภาพไว้ในแผน
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
3. มีการนำผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนา
นักศึกษา แผนส่งเสริมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และแผน
ส่งเสริมทักษะดิจิทัล มาเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนของปี
การศึกษา 2564 เช่นสื่อการเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ที่เอ้ือ
ต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษชองนักศึกษา (หนังสือและสื่อ
ออนไลน์) 
4. การพัฒนาระบบและกลไกในการดำเนินการให้หลักสูตร
พัฒนา/สร้างนวัตกรรมร่วมกับนักศึกษา โดยการกำหนดเป็น
นโยบาย วางระบบโดยใช้หลักการ (empowerment) การ
สนับสนุน (support) และความร่วมมือ (collaboration) ผ่าน
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กระบวนการสร้างความตระหนัก เสริมสร้างความรู้
ความสามารถ ร่วมกำหนดความรับผิดชอบ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อ
การทำผลงานวิชาการ/การเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกและ
การสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก การปฏิบัติ กำกับติดตาม
และรายงานผล 

องค์ประกอบที่ 2  
(การวิจัย) 

1. มีการส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์ขอทุนงานวิจัยภายในและ
ภายนอก รวมถึงจัดตั้งทีมอาจารย์และนักวิชาการเพ่ือร่วม
ดำเนินการเขียนข้อเสนองานวิจัย 
2. ดำเนินการพัฒนาระบบกลไกการนำผลงานวิจัยหรือ
นวัตกรรมไปใช้ประโยชน์ (ของชุมชน/ผู้ประกอบการ) โดยการ
จัดทำแผนสนับสนุนการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ผู้ขอเขียน
เอกสารคำขอ กรรมการวิเคราะห์ความสอดคล้องของความ
ต้องการกับผลงานวิจัย คณะกรรมการพิจารณาคำขอนำ
ผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ออกเอกสารรับรองการใช้ประโยชน์ 
บันทึกข้อมูลการใช้ประโยชน์ 
3. พัฒนาระบบการกำกับและติดตามกลไกการคุ้มครองสิทธ์
งานวิจัยให้กับนักวิจัย 

องค์ประกอบที่ 3  
(การบริการวิชาการ) 

1. วิทยาลัยนานาชาติจัดทำแผนบริการวิชาการโดยนำข้อมูลที่ได้
จากชุมชนมาประกอบ เช่น การบรรจุกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะ
ภาษาให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่างๆ กิจกรรมจัดสอบวัดระดับ
ภาษาอังกฤษ 
2. มีการกำหนดชุมชนเป้าหมายที่ต้องได้รับการพัฒนาอย่าง
เจาะจงเพ่ือให้เห็นการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็น
รูปธรรม คือ ตำบลศรีพนมมาศ จังหวัดอุตรดิตถ์ และตำบลนา
คูหา จังหวัดแพร่ และมีการเพ่ิมพ้ืนที่ใหม่คือตำบลหาดสองแคว 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

องค์ประกอบที่ 4  
(ด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ความเป็นไทย)  

1. มีการกำหนดโครงการ/กิจกรรมบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ ไว้ใน
แผนงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย โดยผ่านการ
ประชุมของคณะกรรมการฯ และอาจารย์ในหลักสูตร เพ่ือ
ออกแบบและวางแผนการบูรณาการ 
2. สร้างจุดเน้นของการดำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมและความ
เป็นไทยของวิทยาลัยนานาชาติโดยการใช้จุดแข็งด้านภาษาจีน
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และภาษาอังกฤษมาบูรณาการ เช่น การจัดสื่อวิดีทัศน์เพ่ือ
ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้เกี่ยวกับอาหารพื้นถิ่นของ
จังหวัดอุตรดิตถ์ 

องค์ประกอบที่ 5  
(การบริหารจัดการ) 

1. มีการจัดทำแผนจัดหารายได้โดยการบริการวิชาการ เช่น การ
จัดทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ การจัดค่ายภาษาอังกฤษ/จีน 
2. มีการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ทำงาน (ฉบับปรับปรุง)  
3. มีการจัดทำการจัดการความรู้ (KM) เพ่ือการสร้างให้วิทยาลัย
นานาชาติเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และดำเนินการสู่เป้าหมาย
ได้ 

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.3-2(1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพวิทยาลัยนานาชาติ 
5.3-2(2) รายงานการประชุมกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 4/2565 วันที่ 21 กรกฎาคม 

2565 
 
3. มีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหลักสูตรให้เกิดผลตามองค์ประกอบ  

การประกันคุณภาพหลักสูตร 
วิทยาลัยนานาชาติมีการจัดทำแผนประมาณประจำปี และตอบสนองต่อความต้องการของคณาจารย์ 

บุคลากรสนับสนุน และนักศึกษา ดังนี้ 
1. ด้านทรัพยากรบุคคล 
 - มีการวิเคราะห์ภาระงานของบุคลากรสายวิชาการและสนับสนุนวิชาการเพื่อให้สอดคล้อง

ต่อภาระงานของวิทยาลัยนานาชาติที ่ร ับผิดชอบสอนนักศึกษาหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ และนักศึกษา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ รวมถึงความรับผิดชอบต่อรายวิชาศึกษาทั่วไป (ภาษาอังกฤษเพ่ือวิชาชีพ) ที่เปิดสอนให้กับ
นักศึกษาทั้งมหาวิทยลัย นอกจากนั้นวิทยาลัยนานาชาติ (โดยศูนย์ภาษา งานทดสอบ) ต้องรับผิดชอบการจัด
สอบวัดระดับภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษาทั้งมหาวิทยาลัย 

- จัดทำกรอบอัตรากำลังและภาระงานเพ่ือเตรียมขออนุมัติต่อที่ประชุมบริหารงานบุคคลและ
บริหารมหาวิทยาลัย เพ่ือเตรียมขออนุมัติจ้างบุคลากรสนับสนุนวิชาการ (นักวิชาการ) เพ่ือดำเนินงาน
วิเทศสัมพันธ์ (ในกรณีที่มีนักศึกษาจีนเดินทางเข้ามาศึกษาในหลักสูตรอบรมภาษาและวัฒนธรรมไทย 
รวมถึงหลักสูตรอื่นๆ ได้ ซึ่งในขณะนี้ไม่มีการจ้างงานในตำแหน่งนี้เนื่องจากเป็นช่วงที่ไม่มีกิจกรรม/
โครงการของนักศึกษาจีน) 
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2. งบประมาณสนับสนุน  
 - งบประมาณ โครงการพัฒนาบุคลากรรองรับการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 สำหรับสาย

สนับสนุน จำนวน 32,000 บาท และสำหรับสายวิชาการ จำนวน 72,000 บาท  
 - งบประมาณ โครงการบริหารจัดการและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

1. วัสดุอุปกรณ์สำนักงาน 190,500 บาท   
2. การเดินทางไปราชการ ประชุม ลงทะเบียน 50,000 จำนวน 50,000 

  3. งานประกันคุณภาพ จำนวน 6,000 บาท  
  4. งบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษา จำนวน 200,000 บาท 
  5. งบประมาณวัสดุการจัดการเรียนการสอน จำนวน 10,000 บาท  
  6. กิจกรรมพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา จำนวน 20,000 บาท 
  7. งานวิจัย จำนวน 50,000 บาท 
 - งบประมาณโครงการสร้างอัตลักษณ์บัณฑิต จำนวน 50,000 บาท 
 - งบประมาณโครงการพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษเพื ่อยกระดับคุณภาพนักศึกษา

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จำนวน 1,000,000 บาท 
 - โครงการยกระดับคุณภาพบัณฑิตด้วยกระบวนการอาสาประชารัฐ จำนวน 100,000 บาท 
 - โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้รับเสริมสมรรถนะตามความต้องการ

ตลาดแรงงาน จำนวน 80,000 บาท 
 
3. ด้านสิ่งสนับสนุนอื่นๆ  
 - มีหน่วยจัดการงานวิจัยที่ให้การสนับสนุนการทำงานวิจัยของบุคลากรในวิทยาลัยนานาชาติ  
 - มีการจัดเตรียมห้อง กล้อง และอุปกรณ์ พร้อมระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในการจัดการ

เรียนการสอนออนไลน์ เพื่อใช้สนับสนุนการเรียนการสอนออนไลน์  หรือการเรียนการสอนแบบไฮบริดของ
อาจารย์ 

 - ห้องพัฒนาทักษะภาษาจีน (Chinese Club) ที่ชั้น 3 และห้องพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
(Business English Smart Corner) ที ่ชั ้น 1 โดยมีการจัดหาสิ ่งสนับสนุนการพัฒนาทักษะทางภาษาเช่น 
หนังสืออ่านนอกเวลา บอร์ดเกมส์และการ์ดเกมส์ภาษา 

  
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.3-3(1) แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี งปม. 2565 วิทยาลัยนานาชาติ 
5.3-3(2) รูปภาพห้อง Chinese Club และห้อง Business English Smart Corner 
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4. มีการประเมินคุณภาพหลักสูตรตามกำหนดเวลาทุกหลักสูตร และรายงานผลการประเมิน 
ให้กรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณา 

วิทยาลัยนานาชาติมีการรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564
ทุกหลักสูตร (2 หลักสูตร) คือหลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ และหลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ในวันที่ 10 มิถุนายน 
2564 เพื่อตรวจติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ขององค์ประกอบคุณภาพ และพัฒนางาน
ด้านการประกันคุณภาพการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏให้เป็นไปตามนโยบายและแนวทางของสำนักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตร ได้รับการตรวจประเมินจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
และได้รับการขึ้นทะเบียนผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา โดยหลักสูตรทั้ง 2 หลักสูตรมีผลการประเมินคุณภาพกากรศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2564 
ดังนี้ 
 
 
 
 

เมื่อหลักสูตรได้รับการประเมินผลการดำเนินงานแล้ว งานประกันคุณภาพการศึกษาของวิทยาลัย
นานาชาติได้ทำสรุปผลประเมิน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการของวิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 
6/2565 วันที่ 28 มิถุนายน 2565  

 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.3-4(1) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ปีการศึกษา 2564 
5.3-4(2) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) ปี

การศึกษา 2564 
5.3-4(3) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 

28 มิถุนายน 2565 
5.3-4(4) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ ครั ้งที ่ 4/2565 วันที ่ 21 

กรกฎาคม 2565 
 
5. นำผลการประเมินและข้อเสนอแนะจากกรรมการประจำคณะมาปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพ 

ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
วิทยาลัยนานาชาติมีการนำผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 

เสนอต่อคณะกรรมการบริหารวิชาการวิทยาลัยนานาชาติ โดยนำข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจประเมิน
ฯ ของทั้งสองหลักสูตร มาวิเคราะห์ พิจารณาจุดแข็ง/จุดอ่อน จุดที่ควรพัฒนา และจุดที่ควรพัฒนาดำเนินการ

หลักสูตร วันที่รับการตรวจประเมิน ผลการประเมิน  

1.หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ 10 มิถุนายน 2564 3.49 
2.หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 10 มิถุนายน 2564 3.46 
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อย่างเร่งด่วน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให้มีคุณภาพดีขึ ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษาในปีการศึกษา 2565 ดังนี้  

1. จัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Improvement plan) ประจำปีการศึกษา 2565 
2. จัดทำแผนปฏิบัติงานต่าง ๆ ของคณะฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 ได้แก่ แผนพัฒนาบุคลากร 

แผนการเงิน แผนงานวิชาการ แผนบริหารความเสี่ยง แผนการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต แผนพัฒนา
นักศึกษา แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แผนงานพันธกิจสัมพันธ์ แผนบริการวิชาการแก่สังคม และ
แผนงานวิจัย  

3. ในปีการศึกษา 2565 ทุกหลักสูตรของวิทยาลัยนานาชาติได้มีการปรับปรุงหลักสูตรและพัฒนา
หลักสูตรใหม่ (หลักสูตรปรับปรุง) โดยจะมีการวางแผนเพื่อพัฒนาหลักสูตรให้เหมาะสมกับความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิต มีการบูรณาการกับศาสตร์สาขาวิชาด้านอื่น ๆ ทั้งภายในคณะและภายนอกคณะ รวมไปถึงการ
พัฒนาปรับเพิ่มรายวิชาCWIE ในหลักสูตรเพิ่มขึ้น เช่น รายวิชาภาษาอังกฤษเพื่องานเลขานุการ (CWIE) 
ภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ (CWIE) ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจโลจิสติกส์ (CWIE) ภาษาอังกฤษเพ่ือ
ธุรกิจอุตสาหกรรมการจัดประชุมและนิทรรศการ (CWIE) ภาษาจีนเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (CWIE) 
ภาษาจีนเพ่ือธุรกิจโลจิสติกส์(CWIE) 

4. จากการดำเน ินงานกำกับติดตามการดำเนินการประกันคุณภาพหลักสูตรให้เป ็นไปตาม
องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตรตลอดปีการศึกษา 2564 ทำให้ทุกหลักสูตรมีแนวทางในการบริหาร
หลักสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์ โดยมีคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรในภาพรวมของคณะ
สูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ดังตาราง 

 

 
จากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 มีผลการประเมินใน

ภาพรวมทุกหลักสูตรเฉลี่ยเพิ่มขึ้น จากปีการศึกษา 2562 และ 2563 ตามลำดับ โดยวิทยาลัยนานาชาติได้นำ
ผลการประเมินของทั้งสองหลักสูตรเข้าที่ประชุมวิทยาลัยนานาชาติ และจะมีการรายงานผลการดำเนินงาน
ประกันคุณภาพหลักสูตรต่อคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ และคณะกรรมการบริหารงานวิชาการ
ของวิทยาลัยนานาชาติ รวมทั้งนำผลการประเมินนี ้มาเป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนา/ปรับปรุงการ
ดำเนินงานของวิทยาลัยนานาชาติในปีต่อไป 

 
 

ที ่ หลักสูตร 

ผลการประเมิน 
ปีการศึกษา 

2560 
ปีการศึกษา 

2561 

ปีการศึกษา 

2562 

ปีการศึกษา 

2563 
ปีการศึกษา 

2564 
1 ภาษาจีนธุรกิจ 2.65 3.41 3.35 3.41 3.83 
2 ภาษาอังกฤษธุรกิจ 3.47 3.16 3.25 3.39 3.45 
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เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.3-5(1) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติ ครั้งที่ 6/2565 วันที่ 

28 มิถุนายน 2565 
5.3-5(2) รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยนานาชาติ ครั ้งที ่ 4/2565 วันที ่ 21 

กรกฎาคม 2565 
 
6. มีผลการประเมินคุณภาพทุกหลักสูตรผ่านองค์ประกอบท่ี 1 การกำกับมาตรฐาน 
วิทยาลัยนานาชาติได้รับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งสองหลักสูตรของวิทยาลัย

นานาชาติมีผลการประเมินคุณภาพ ผ่านองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
5.3-6(1) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ ปี 2564 
5.3-6(2) รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ ปี 2564 

 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 5.3 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6 ข้อ 1, 2, 3, 4, 5, 6 บรรลุ 5 คะแนน 
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องค์ประกอบที่ 6 ผลการดำเนินงานตามการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ 
 
ตัวบ่งชีท้ี ่6.1  อัตราการได้งานทำในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต (บัณฑิตจบปีการศึกษา 2563) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
  สัดส่วนร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ได้งานหรือประกอบอาชีพในพื้นที่หรือ
ภูมิภาค หลังสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี 
สูตรคำนวณ 
  คำนวณค่าร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ได้งานหรือประกอบอาชีพในพื้นที่หรือ
ภูมิภาค หลังสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี จากสูตร 

 
 
 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 1 - 20 ร้อยละ 21 - 40 ร้อยละ 41 - 60 ร้อยละ 61 - 80 ร้อยละ 81 - 100 

 
หมายเหตุ :  
 1. จำนวนบัณฑิตทั้งหมดที่สำเร็จการศึกษา หมายถึง บัณฑิตปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่สำเร็จ
การศึกษาที่รายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา  
 2. รัศมี 350 กม.โดยรอบ คลอบคลุมพ้ืนที่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง แพร่ 
น่าน พะเยา สุโขทัย ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี เลย ชัยภูมิ 
หนองบัวลำภู อุดรธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 

บัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ได้งานหรือประกอบอาชีพ 
ในพ้ืนที่หรือภูมิภาคหลังสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี X 100 

จำนวนบัณฑิตท้ังหมดที่สำเร็จการศึกษา 
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ผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 

บัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ได้งานหรือ
ประกอบอาชีพในพ้ืนที่หรือภูมิภาคหลังสำเร็จการศึกษา
ภายในระยะเวลา 1 ปี 

คน 11 

จำนวนบัณฑิตท้ังหมดที่สำเร็จการศึกษา คน 18 
ร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ได้งาน
หรือประกอบอาชีพในพ้ืนที่หรือภูมิภาค หลังสำเร็จ
การศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี 

ร้อยละ 61.11 

คะแนนที่ได้  คะแนน 4 
 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 6.1 อัตราการได้งานทำในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

ร้อยละ 81 ร้อยละ 61.11 ไม่บรรลุ 4 คะแนน 
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ตัวบ่งช้ีที่ 6.2 การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development) (ปีงบประมาณ 2565) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

สัดส่วนร้อยละโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based 
สูตรคำนวณ 
 คำนวณค่าร้อยละโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based จากสูตร 

 
 

 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 1 - 20 ร้อยละ 21 - 40 ร้อยละ 41 - 60 ร้อยละ 61 - 80 ร้อยละ 81 - 100 

 
หมายเหตุ : 

1. จำนวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที ่ตอบสนองต่อ Area Based หมายถึง 
รายการโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ในด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน ด้านภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม สังคม ของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

2. จำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด หมายถึง รายการโครงการบริการวิชาการทั้งหมดของ
สถาบันอุดมศึกษาท่ีรายงานในระบบ CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา  

ผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 

จำนวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการ        
ที่ตอบสนองต่อ Area Based 

โครงการ 
8 

จำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด โครงการ 8 
ค่าร้อยละโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการ    
ที่ตอบสนองต่อ Area Based 

ร้อยละ 
100 

คะแนนที่ได ้  คะแนน 5 
 
 
 

จำนวนโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ  
Area Based X 100 

จำนวนโครงการบริการวิชาการทั้งหมด 
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ข้อมูลประกอบ 

ที ่
โครงการด้านการบริการวิชาการหรือ 
โครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based 

1 
โครงการการพัฒนาสื่อภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล อำเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์ภายใต้โครงการหลักยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตสู่อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้วย
กระบวนการอาสาประชารัฐ 

2 
โครงการการพฒันาศกัยภาพของนกัศกึษาทีเ่รยีนภาษาจนีเพือ่เป็นผูส้ ื่อความหมายการท่องเทีย่ว
พพิธิภณัฑเ์มอืงลบัแล ภายใต้โครงการหลักยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตสู่อัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยด้วยกระบวนการอาสาประชารัฐ 

3 
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบล
เจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน 

4 
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลขุน
ฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

5 
โครงการ ขา้วแคบ แอบเเซ่บ ณ เมอืงลบัแล ภายใต้โครงการหลักโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
ได้รับการเสริมสมรรถนะหลักตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

6 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับร้านค้าวิสาหกิจและร้านขายของของที่ระลึก 
ภายใต้โครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

7 
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2565 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กระยาสารทสูตรโบราณและการ
พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย  

8 โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2565 โครงการกลุ่มสวนไผ่ซางหม่น 
 

ที ่ โครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

1 
โครงการการพัฒนาสื่อภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล อำเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์ภายใต้โครงการหลักยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตสู่อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้วย
กระบวนการอาสาประชารัฐ 

2 
โครงการโครงการการพฒันาศกัยภาพของนกัศกึษาทีเ่รยีนภาษาจนีเพือ่เป็นผูส้ ือ่ความหมายการ
ท่องเทีย่วพพิธิภณัฑเ์มอืงลบัแล ภายใต้โครงการหลักยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตสู่อัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยด้วยกระบวนการอาสาประชารัฐ 

3 
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบล
เจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน 
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ที ่ โครงการบริการวิชาการทั้งหมด 

4 
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลขุน
ฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

5 
โครงการ ขา้วแคบ แอบเเซ่บ ณ เมอืงลบัแล ภายใต้โครงการหลักโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้ได้รับการเสริมสมรรถนะหลักตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

6 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับร้านค้าวิสาหกิจและร้านขายของของที่ระลึก 
ภายใต้โครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

7 
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2565 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กระยาสารทสูตรโบราณและการ
พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย  

8 โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2565 โครงการกลุ่มสวนไผ่ซางหม่น 
 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 6.2 การพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Development) 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

ร้อยละ 70 ร้อยละ 100  บรรลุ 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.3        การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พื้นที่ หรือภูมิภาค (ปีงบประมาณ 2565)  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
  สัดส่วนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพ้ืนที่ มีส่วนร่วม
ในโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม/การน้อมนำแนวพระราชดำริ
สู่การปฏิบัติ 
สูตรคำนวณ 
 คำนวณโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ มีส่วนร่วม
ในโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม/การน้อมนำแนวพระราชดำริ
สู่การปฏิบัติ จากสูตร 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 1 - 20 ร้อยละ 21 - 40 ร้อยละ 41 - 60 ร้อยละ 61 - 80 ร้อยละ 81 - 100 
 
หมายเหตุ : 
 1. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน หรือหน่วยงานในพื้นที่ มีส่วนร่วมโครงการหรือ
กิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม หมายถึง จำนวนโครงการหรือกิจกรรม       
ที่บุคคล ชุมชนหรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดและ/หรือดำเนิน
โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม/การน้อมนำแนวพระราชดำริ
สู่การปฏิบัติของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
 2. จำนวนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนสังคมทั้งหมด
หมายถึง โครงการหร ือกิจกรรมเพื ่อแก้ไข /ลดปัญหา/ส่งเสร ิมการเร ียนร ู ้ของช ุมชน/การน้อมนำ                  
แนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ ทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและ

เอกชนในพ้ืนที่มีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/

ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม/การน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ 
 

X 100 
จำนวนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของ

ชุมชน สังคม/การน้อมนำแนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติทัง้หมด 
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ผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 

จำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน หรือ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมใน
โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของชุมชน สังคม/การน้อมนำแนวพระราชดำริสู่
การปฏิบัติ 

โครงการ 

 
8 

จำนวนโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/
ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม/การน้อมนำแนว
พระราชดำริสู่การปฏิบัติทั้งหมด 

โครงการ 
 
8 

ร้อยละจำนวนโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน หรือ
หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นท่ีมีส่วนร่วมใน
โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการ
เรียนรู้ของชุมชน สังคม/การน้อมนำแนวพระราชดำริสู่
การปฏิบัติ 

ร้อยละ 

 
 

100 

คะแนนที่ได ้  คะแนน 5 
 
 
ข้อมูลประกอบ 

ที ่
โครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่มีส่วนร่วม 

ในโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม/การน้อมนำ 
แนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ 

1 
โครงการการพัฒนาสื่อภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล อำเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์ภายใต้โครงการหลักยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตสู่อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้วย
กระบวนการอาสาประชารัฐ 

2 
โครงการโครงการการพฒันาศกัยภาพของนกัศกึษาทีเ่รยีนภาษาจนีเพือ่เป็นผูส้ ือ่ความหมายการ
ท่องเทีย่วพพิธิภณัฑเ์มอืงลบัแล ภายใต้โครงการหลักยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตสู่อัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยด้วยกระบวนการอาสาประชารัฐ 

3 
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบล
เจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน 

4 
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลขุน
ฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์  
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ที ่
โครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในพื้นที่มีส่วนร่วม 

ในโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม/การน้อมนำ 
แนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติ 

5 
โครงการ ขา้วแคบ แอบเเซ่บ ณ เมอืงลบัแล ภายใต้โครงการหลักโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้ได้รับการเสริมสมรรถนะหลักตามความต้องการของตลาดแรงงาน  

6 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับร้านค้าวิสาหกิจและร้านขายของของที่ระลึก 
ภายใต้โครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

 

 

 

7 
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2565 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กระยาสารทสูตรโบราณและการ
พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย   

8 
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2565 โครงการกลุ่มสวนไผ่ซางหม่น 
  

ที ่
โครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคม/การน้อมนำ 

แนวพระราชดำริสู่การปฏิบัติทั้งหมด 

1 
โครงการการพัฒนาสื่อภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล อำเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์ภายใต้โครงการหลักยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตสู่อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้วย
กระบวนการอาสาประชารัฐ 

2 
โครงการโครงการการพฒันาศกัยภาพของนกัศกึษาทีเ่รยีนภาษาจนีเพือ่เป็นผูส้ ือ่ความหมายการ
ท่องเทีย่วพพิธิภณัฑเ์มอืงลบัแล ภายใต้โครงการหลักยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตสู่อัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยด้วยกระบวนการอาสาประชารัฐ 

3 
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบล
เจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน 

4 
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลขุน
ฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

5 
โครงการ ขา้วแคบ แอบเเซ่บ ณ เมอืงลบัแล ภายใต้โครงการหลักโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้ได้รับการเสริมสมรรถนะหลักตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

6 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับร้านค้าวิสาหกิจและร้านขายของของที่ระลึก 
ภายใต้โครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

7 
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2565 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กระยาสารทสูตรโบราณและการ
พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย 

8 
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2565 โครงการกลุ่มสวนไผ่ซางหม่น 
 



170 

 

 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 6.3 การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พื้นที่ หรือภูมิภาค 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

ร้อยละ100 ร้อยละ100 บรรลุ 5 คะแนน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.4  ความสอดคล้องของหลักสูตร (Curriculum Alignment) (ปีงบประมาณ 2565) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

สัดส่วนจำนวนร้อยละหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชนต่อหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 

สูตรคำนวณ 

 คำนวณค่าร้อยละหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชนต่อหลักสูตรทั้งหมดของ

คณะ จากสูตร 

 

 

 

เกณฑ์การประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 1 - 20 ร้อยละ 21 - 40 ร้อยละ 41 - 60 ร้อยละ 61 - 80 ร้อยละ 81 - 100 
หมายเหตุ : 

1. จำนวนหลักสูตรเชิงพื้นที่ หมายถึง หลักสูตรตอบสนองต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเชิงพื้นที่         
ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

2. จำนวนหลักสูตรทั้งหมด หมายถึง หลักสูตรทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รายงานในระบบ 
CHE QA Online ในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

ผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 

จำนวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่ หลักสูตร 2 
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด หลักสูตร 2 
ร้อยละหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคม
และชุมชนต่อหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 

ร้อยละ 
100 

คะแนนที่ได้  คะแนน 5 

จำนวนหลักสูตรเชิงพ้ืนที่ X 100 
จำนวนหลักสูตรทั้งหมด 
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ข้อมูลประกอบ 
 

ที ่ หลักสูตรเชิงพื้นที่ 
ชื่อโครงการ 

1 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) 

1. โครงการการพัฒนาสื่อภาษาอังกฤษเพื่อส่งเสริม
การท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล อำเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์ 
2. หลักสูตรอบรมระยะสั้น ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื่อสารสำหรับวิสาหกิจชุมชนและร้านค้าขายของที่
ระลึกในยุคดิจิทัลภายใต้โครงการพันธกิจสัมพันธ์
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่น  

2 หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ 

1. โครงการการพัฒนาศักยภาพของนักศึกษา
หลักสูตรภาษาจีนมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ใน
การเป็นผู้สื่อความหมายการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์
เมืองลับแล 

 
 

ที ่ หลักสูตรทั้งหมด 

1 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ 
2 หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ 

 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 6.4 ความสอดคล้องของหลักสูตร (Curriculum Alignment) 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 บรรลุ 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.5 การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค  
  (Research/Service in Region) (ปีงบประมาณ 2565) 

ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
เกณฑ์มาตรฐาน 
  สัดส่วนร้อยละผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมในพื้นที่ต่อ
ผลงานทางวิชาการท่ีได้ดำเนินการทั้งหมด 
สูตรคำนวณ 
 คำนวณค่าร้อยละผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมต่อผลงานทางวิชาการที่ได้ดำเนินการทั้งหมด จากสูตร 

 
 
 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 

ร้อยละ 1 - 10 ร้อยละ 11 - 20 ร้อยละ 21 - 30 ร้อยละ 31 - 40 ร้อยละ 41 ขึ้นไป 

 
หมายเหตุ : 

1. จำนวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม หมายถึง ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมตามนิยามประกาศ 
ของ ก.พ.อ. และ/หรือ กกอ. ของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปีการศึกษาท่ีผ่านมา 

2. จำนวนผลงานทางวิชาการทั้งหมด หมายถึง ผลงานทางวิชาการตามนิยามประกาศของ ก.พ.อ . 
และ/หรือ กกอ. ทั้งหมดของสถาบันอุดมศึกษาในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 

จำนวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม ผลงาน 0 
จำนวนผลงานทางวิชาการท้ังหมด ผลงาน 0 
ร้อยละผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมต่อผลงาน                        
ทางวิชาการท่ีได้ดำเนินการทั้งหมด 

ร้อยละ 
0 

คะแนนที่ได ้  คะแนน 0 
 
 

จำนวนผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม X    100 
จำนวนผลงานทางวิชาการท้ังหมด 
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ข้อมูลประกอบ 

ที ่ ผลงานทางวิชาการรับใช้สังคม 

1 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับร้านค้าวิสาหกิจและร้านขายของของที่ระลึก 
ภายใต้โครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 

2 
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบล
เจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน 

3 
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลขุน
ฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

4 
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2565 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กระยาสารทสูตรโบราณและการ
พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย  

5 โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2565 โครงการกลุ่มสวนไผ่ซางหม่น 

 

ที ่ ผลงานทางวิชาการทั้งหมด 

1 
โครงการการพัฒนาสื่อภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์เมืองลับแล อำเภอลับแล 
จังหวัดอุตรดิตถ์ภายใต้โครงการหลักยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตสู่อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้วย
กระบวนการอาสาประชารัฐ 

2 
โครงการโครงการการพฒันาศกัยภาพของนกัศกึษาทีเ่รยีนภาษาจนีเพือ่เป็นผูส้ ือ่ความหมายการ
ท่องเทีย่วพพิธิภณัฑเ์มอืงลบัแล ภายใต้โครงการหลักยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตสู่อัตลักษณ์
ของมหาวิทยาลัยด้วยกระบวนการอาสาประชารัฐ 

3 
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบล
เจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน 

4 
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG) ตำบลขุน
ฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

5 
โครงการ ขา้วแคบ แอบเเซ่บ ณ เมอืงลบัแล ภายใต้โครงการหลักโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้ได้รับการเสริมสมรรถนะหลักตามความต้องการของตลาดแรงงาน 

6 
การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับร้านค้าวิสาหกิจและร้านขายของของที่ระลึก 
ภายใต้โครงการพันธกิจสัมพันธ์ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษาตลอดชีวิต 
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ที ่ ผลงานทางวิชาการทั้งหมด 

7 
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2565 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กระยาสารทสูตรโบราณและการ
พัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย  

8 โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2565 โครงการกลุ่มสวนไผ่ซางหม่น 

 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 6.5 การวิจัยและบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค (Research/Service in Region) 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

ร้อยละ 50 ร้อยละ 0 ไมบ่รรลุ  0 คะแนน 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.6 การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน (Inclusive Community) (ปีงบประมาณ 2565) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์ 
เกณฑ์มาตรฐาน 

 สัดส่วนของจำนวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงานในพ้ืนที่มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาได้มีโอกาสการกำหนดทิศทางการดำเนินงานในการสอนการบริหารต่อจำนวนหลักสูตร
ทั้งหมดของคณะ 
สูตรคำนวณ 
 คำนวณค่าร้อยละหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงานในพื้นที่มีส่วนร่วม     
ในการจัดการศึกษา ต่อจำนวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ จากสูตร 

 
 

 
 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 1 - 10 ร้อยละ 11 - 20 ร้อยละ 21 - 30 ร้อยละ 31 - 40 ร้อยละ 41 ขึ้นไป 

 
หมายเหตุ : 
 1. จำนวนหลักสูตรที่ชุมชน องค์กร/หน่วยงานในพื้นที่ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา หมายถึง หลักสูตร          
ที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงานในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งหลักสูตรในระดับ
ปริญญา (Degree) (ที่รายงานในระบบ CHE QA Online) และหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) อาทิ การกำหนด
ทิศทางการดำเนินงาน การสอน การบริหาร ในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา  

จำนวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/ 
หน่วยงานในพื้นท่ีมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา X   100 

จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 
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2. จำนวนหลักสูตรทั ้งหมดของคณะ หมายถึง หลักสูตรทั ้งหมดทั ้งหลักสูตรในระดับปริญญา (Degree)               
(ที่รายงานในระบบ CHE QA Online) และหลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-degree) ของคณะในรอบปีการศึกษาที่ผ่านมา 

ผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 

จำนวนหลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต 
องค์กร/หน่วยงานในพื้นที่มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

หลักสูตร 
 
2 

จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ หลักสูตร 2 
ร้อยละผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมต่อผลงาน                        
ทางวิชาการท่ีได้ดำเนินการทั้งหมด 

ร้อยละ 
 

100 
คะแนนที่ได ้  คะแนน 5 

 
ข้อมูลประกอบ 

ที ่
หลักสูตรที่ชุมชน/ปราชญ์ชุมชน ผู้ใช้บัณฑิต องค์กร/หน่วยงานในพื้นที่ 

มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 

1 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) 
2 หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ 

 

ที ่ จำนวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ 

1 หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ (นานาชาติ) 
2 หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ 

 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 6.6 การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน (Inclusive Community) 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 บรรลุ 5 คะแนน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 6.7 การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานเพื่อพัฒนา 
  ชุมชนและสังคมในพื้นที่ (Integrated Government Budget) (ปีงบประมาณ 2565) 
ชนิดของตัวบ่งช้ี  ผลลัพธ์  
เกณฑ์มาตรฐาน 
 สัดส่วนร้อยละของเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมต่องบดำเนินการทั้งหมด
ของสถาบัน 
สูตรคำนวณ 
 คำนวณค่าร้อยละเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมต่องบดำเนินการทั้งหมด
ของคณะ จากสูตร 

 
 

 
เกณฑ์การประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ร้อยละ 1 - 10 ร้อยละ 11 - 20 ร้อยละ 21 - 30 ร้อยละ 31 - 40 ร้อยละ 41 ขึ้นไป 

 
หมายเหตุ : 

1. จำนวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพื ่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพื ้นที ่  หมายถึง เงินทุน          
เงินบริจาคจากภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่ของคณะ
รอบปีงบประมาณที่ผ่านมา 

2. งบดำเนินการทั้งหมด หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำของคณะในรอบ
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา 

ผลการดำเนินงาน 

เกณฑ์การประเมิน หน่วยวัด ผลการดำเนินงาน 

จำนวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและ
สังคมในพ้ืนที่ 

บาท 
 

1,840,000 
งบดำเนินการทั้งหมด บาท 392,500 
ร้อยละเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและ
สังคมต่องบดำเนินการทั้งหมด 

ร้อยละ 
 

21.33% 
คะแนนที่ได ้  คะแนน 3 

 

จำนวนเงินจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ 
 X 100 

งบดำเนินการทั้งหมด 
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ข้อมูลประกอบ 

ที ่
โครงการ/กิจกรรมจากภาครฐัและเอกชน 

เพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมในพื้นที่ 
จำนวนเงิน 

1 

โครงการการพัฒนาสื่อภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์
เมืองลับแล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ภายใต้โครงการหลักยกระดับ
คุณภาพการผลิตบัณฑิตสู่อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้วยกระบวนการ
อาสาประชารัฐ 

55,000 

2 

โครงการโครงการการพฒันาศกัยภาพของนกัศกึษาทีเ่รยีนภาษาจนี
เพือ่เป็นผูส้ ือ่ความหมายการท่องเทีย่วพพิธิภณัฑเ์มอืงลบัแล ภายใต้
โครงการหลักยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตสู่อัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยด้วยกระบวนการอาสาประชารัฐ 

45,000 

3 
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 
BCG (U2T for BCG) ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน 

107,500 

4 
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 
BCG (U2T for BCG) ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

145,000 

5 
โครงการ ขา้วแคบ แอบเเซ่บ ณ เมอืงลบัแล ภายใต้โครงการหลัก
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้รับการเสริมสมรรถนะหลักตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

50,000 

6 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับร้านค้าวิสาหกิจ
และร้านขายของของที่ระลึก ภายใต้โครงการพันธกิจสัมพันธ์ตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต 

50,000 

7 
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2565 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กระยา

สารทสูตรโบราณและการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย  

70,000 

8 โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2565 โครงการกลุ่มสวนไผ่ซางหม่น 70,000 
รวม 592,500 
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ที ่ โครงการ/กิจกรรมจากงบดำเนินการทั้งหมด จำนวนเงิน 

1 

โครงการการพัฒนาสื่อภาษาอังกฤษเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์
เมืองลับแล อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ภายใต้โครงการหลักยกระดับ
คุณภาพการผลิตบัณฑิตสู่อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้วยกระบวนการ
อาสาประชารัฐ 

52,000 

2 

โครงการโครงการการพฒันาศกัยภาพของนกัศกึษาทีเ่รยีนภาษาจนี
เพือ่เป็นผูส้ ือ่ความหมายการท่องเทีย่วพพิธิภณัฑเ์มอืงลบัแล ภายใต้
โครงการหลักยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตสู่อัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยด้วยกระบวนการอาสาประชารัฐ 

24,640 

3 
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 
BCG (U2T for BCG) ตำบลเจดีย์ชัย อำเภอปัว จังหวัดน่าน 

107,500 

4 
โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ 
BCG (U2T for BCG) ตำบลขุนฝาง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 

145,000 

5 
โครงการ ขา้วแคบ แอบเเซ่บ ณ เมอืงลบัแล ภายใต้โครงการหลัก
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้รับการเสริมสมรรถนะหลักตาม
ความต้องการของตลาดแรงงาน 

34,000 

6 

การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับร้านค้าวิสาหกิจ
และร้านขายของของที่ระลึก ภายใต้โครงการพันธกิจสัมพันธ์ตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้านการสนับสนุนการจัดการศึกษา
ตลอดชีวิต 

50,000 

7 
โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2565 การพัฒนาบรรจุภัณฑ์กระยา
สารทสูตรโบราณและการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย  

70,000 

8 โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ปี 2565 โครงการกลุ่มสวนไผ่ซางหม่น 70,000 
รวม 553,140 

 
สรุปตัวบ่งช้ีที่ 6.7 การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม     
ในพื้นที่ (Integrated Government Budget) 

เป้าหมาย ผลการดำเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง         

ร้อยละ 90 ร้อยละ 21.33 ไมบ่รรลุ 3 คะแนน 
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บทที่ 3 

สรุปผลการประเมินตนเอง  

ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
คะแนน 

ประเมินตนเอง 
องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต 4.01 
ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม 3.64 

ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจำคณะที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 3.33 

ตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจำคณะที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 1.11 

ตัวบ่งชี้ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 

ตัวบ่งชี้ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี 5 
ตัวบ่งชี้ 1.6 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ 4 
ตัวบ่งชี้ 1.7 การส่งเสริมสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล 5 
ตัวบ่งชี้ 1.8 ผลลัพธ์ของหลักสูตรที่นักศึกษามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม 5 
องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย 2.79 
ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรม 4 
ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 1.16 
ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย 1 
ตัวบ่งชี้ 2.4 งานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือนวัตกรรมที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน 5 
องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ 4.50 
ตัวบ่งชี้ 3.1 ระบบและกลไกการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม 4 
ตัวบ่งชี้ 3.2 จำนวนชุมชนเป้าหมายที่ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามแผนเสริมสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชน 

5 

องคประกอบที่ 4 ด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกด้านศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 

4 

องคประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ 4.33 

ตัวบ่งชี้ 5.1 การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการทำงาน 4 

ตัวบ่งชี้ 5.2 การบริหารของคณะเพ่ือการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจกลุ่มสถาบัน 
และเอกลักษณ์ของคณะ 

4 

ตัวบ่งชี้ 5.3 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตร 5 

เฉลี่ยรวมองค์ประกอบ 1 – 5  3.85 
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ตัวบ่งชี้คุณภาพ 
คะแนน 

ประเมินตนเอง 

องค์ประกอบที่ 6 ผลการดำเนินงานตามการพัฒนาชุมชนเชิงพื้นที่ 3.86 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 อัตราการได้งานทำในพ้ืนที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต 4 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ (Area Based Development) 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พ้ืนที่ หรือภูมิภาค 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 ความสอดคล้องของหลักสูตร (Curriculum Alignment) 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.5 การวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาในพ้ืนที่ภูมิภาค 
(Research/Service in Region) 

0 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.6 การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน (Inclusive Community) 5 

ตัวบ่งชี้ที่ 6.7 การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการดำเนินงาน              
เพ่ือพัฒนาชุมชนและสังคมในพ้ืนที่ (Integrated Government Budget) 

3 

เฉลี่ยรวมองค์ประกอบ 1 – 6 4.01 

ตารางการวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคณะ 

องค์ประกอบ
คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย ผลการประเมิน 
0.00 - 1.50 การดำเนินงานต้องปรับปรงุเร่งด่วน 
1.51 - 2.50 การดำเนินงานต้องปรับปรงุ 
2.51 – 3.50 การดำเนินงานระดับพอใช้ 
3.51 – 4.50 การดำเนินงานระดับดี 
4.51 – 5.00 การดำเนินงานระดับดีมาก 

ตัวบ่งชี้ I P O 
คะแนน
เฉลี่ย 

องค์ประกอบที่ 1 8 2.22  4.75 4.32 4.01 ดี 
องค์ประกอบที่ 2 4 1.16 4.00 3.00 2.79 พอใช้ 
องค์ประกอบที่ 3 2 - 4.00 5.00 4.50 ดี 
องค์ประกอบที่ 4 1 - 4.00 - 4.00 ดี 
องค์ประกอบที่ 5 3 - 4.33 - 4.33 ดี 

รวม 18 1.76 5.00 3.93 3.85 ดี 
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 - 5    

องค์ประกอบที่ 6 7 1.87 4.40 3.89 4.01 ดี 
ผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 - 6   

 


