
การประชุมบุคลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

วันที่ 30 กรกฎาคม 2564 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวิณี สัตยาภรณ์
รักษาราชการแทนอธิการบดี



ข้อมูลนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2564
ที่ คณะ จ านวนนักศึกษาปี 1 (คน) จ านวนนักศึกษารวม (คน)

1 ครุศาสตร์ 716 3,329

2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 201 797

3 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 155 447

4 วิทยาการจัดการ 309 784

5 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 220 512

6 เกษตรศาสตร์ 12 55

7 วิทยาลัยนานาชาติ 24 84

8 วิทยาลัยน่าน 13 142

9 ภาคพิเศษ 93 93

10 บัณฑิตวิทยาลัย 263

11 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2,160

รวม 1,743 8,666 ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564



การประชาสัมพันธ์และการรับสมัครนักศึกษาปี 2565



การลดค่าเล่าเรียน ภาคการศึกษา 1/2564

นโยบาย อว.   
1. เป็นนักศึกษาสัญชาติไทย
2. เป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
3. ไม่รวมนักศึกษาเงินกู้ กยศ. (อว.จะด าเนินการโดยตรงกับกองทุน กยศ.) 

รูปแบบการจ่ายเงินคืนและการลดค่าเล่าเรียน มี 2 รูปแบบ  

นักศึกษาที่จ่ายค่าเล่าเรียนแล้ว นักศึกษาที่ยังไม่ได้จ่ายค่าเล่าเรียน

1. ในส่วน 20% ของมหาวิทยาลัยต้องจ่าย สามารถด าเนินการจ่ายคืนได้เลย 1. นักศึกษาได้รับสิทธิ์ลด 50% ทันที

2. ในส่วนของ 30% ของรัฐบาล นักศึกษาต้องยืนยันในระบบที่ก าลังด าเนินการ
โดย ทปอ. เนื่องจากงบประมาณเยียวยาเป็นงบเงินกู้ นักศึกษาต้องยืนยันรับสิทธิ์



ห้องเรียนอัจฉริยะ จ านวน 18 ห้อง 
พร้อมใช้งาน



ข้อมูลบุคลากร
ล าดับ ประเภทบุคลากร 2564 2565

จ านวน (คน) จ านวน (คน)
งบประมาณแผ่นดิน

1 ข้าราชการ 65 65
2 ลูกจ้างประจ า 5 4
3 ลูกจ้างชาวต่างชาติ 5 5
4 พนักงานราชการ 22 22
5 พนักงานมหาวิทยาลัย 552 556

รวม 649 652
เงินรายได้

6 พนักงานมหาวิทยาลัย (ต.วิชาการ) 52 58
7 พนักงานมหาวิทยาลัย (โรงเรียนสาธิต) 81 81
8 พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) 143 143
9 พนักงานมหาวิทยาลัย (พ) โครงการ 13 13

10
ลูกจ้างชั่วคราว (อาจารย์ประจ า
หลักสูตร) 25 25

11 พนักงานจ้างเหมาบริการ 53 53
รวม 367 373

รวมทั้งหมด 1,016 1,025

เปรียบเทียบประมาณการรายรับ-รายจ่าย ค่าจ้างบุคลากร (เงินรายได้)

รายรับค่าธรรมเนียมการศึกษา
รายจ่ายค่าจ้างบุคลากร
จ านวนเงินคงเหลือในการบริหารจัดการ/จัดการศึกษา



งบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

งบรายจ่าย จ านวนเงิน (บาท)

1. บุคลากร 274,738,000

2. ลงทุนและครุภัณฑ์ 134,087,600

3. ด าเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ 40,387,200

4. ด าเนินงาน (วัสดุการศึกษา) 19,759,300

5. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 6,610,800

รวม 475,582,900

งบประมาณแผ่นดิน

เงินรายได้

งบรายจ่าย จ านวนเงิน (บาท)

1. ค่าจ้าง 73,220,567

2. ชดเชยปรับฐานเงินเดือน 24,256,500

3. ด าเนินงาน (ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ) 19,865,733 

รวม 117,342,800  

ค่าจ้าง 
62%

ชดเชยปรับเงิน
ฐานเงินเดือน 

21%

ด าเนินงาน 
17%

งบบุคลากร …

ลงทุนและครุภัณฑ์ 
28.19%

ด าเนินภายใต้ยุทธศาสตร์ 8.49%

จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 1.39%
ด าเนินงาน (วัสดุ กศ) 4.15%



การช้ีแจง (ร่าง) พรบ.งบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ 2565 

10 กรกฎาคม 2564

คณะกรรมาธิการ (สส.)
ยอดเงิน 478,422,900 บาท 

15 กรกฎาคม 2564

คณะอนุกรรมาธิการ (ด้านการศึกษา)
ปรับลด 2,840,000 บาท 

ยอดได้รับการจัดสรร  475,582,900 บาท 

23 กรกฎาคม 2564

คณะกรรมาธิการ (วุฒิสภา)
ยืนยันยอดจัดสรร 475,582,900 บาท 

57.77%

200.8449
42.23%

สัดส่วนงบประมาณ ปี 2565
(รวม 475.5829 ล้านบาท)

สัดส่วนงบประมาณ ปี 2564
(รวม 522.7564 ล้านบาท)



การฉีดวัคซีน COVID-19 ของ บุคลากร มรอ. 

ล าดับ จ านวนบุคลากร มรอ. จ านวนทั้งหมด 
(คน)

ประสงค์ฉีดวัคซีน 
(คน)

ฉีดแล้วในโควตา
มหาวิทยาลัย (คน)

1 สายวิชาการ 456
806 795

2 สายสนับสนุน 479

รวม 935 806 795

สสจ. 382 คน อว. 438 คน รวม 820 คน (100%)

* ยกเลิกการฉีด
* ฉีดตามช่องทาง
อื่นๆ
* ไม่ประสงค์ฉีด

* เป็นนักศึกษา 25 คน 

หมายเหตุ - ด าเนินการฉีดระหว่าง 14 พ.ค. – 19 ก.ค. 64
- ส ารวจความต้องการการฉีดวัคซีนของบุคลากร มรอ. ระหว่าง เดือน พ.ค. – ก.ค. 64 โดย สวส.และ กบบ.



การฉีดวัคซีน COVID-19 นักศึกษา มรอ. 

- นักศึกษาฉีดในระบบโควตาของ มรอ. 25 คน (วันที่ 19 ก.ค. 64) 
- ส ารวจคิดเป็นร้อยละ 33 ของนักศึกษาทั้งหมด (6,150 คน)

คณะ จ านวน (คน) รับ (คน) ร้อยละ
คณะเกษตรศาสตร์ 29 8 27.59
คณะครุศาสตร์ 1,409 312 22.14
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 97 40 41.24
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 182 44 24.18
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 164 59 35.98
คณะวิทยาการจัดการ 113 47 41.59
วิทยาลัยนานาชาติ 35 9 25.71

รวม 2,029 519 25.58

*จะส ารวจอีกครั้งหลัง
ได้รับการยืนยันจัดสรร
วัคซีน จาก อว. /สสจ.



การช่วยเหลือนักศึกษาติดโควิดและมีความเสี่ยงสูง

คณะ
จ านวน 
(คน)

เข้ารับการ
รักษา (คน)

หาย/กลับ
บ้าน (คน)

วจ. (ระลอก 3) 1 พ.ค. มิ.ย. 

คศ. (ระลอก 4) 2 มิ.ย. ก.ค. 

วิทยาลัยน่าน (ระลอก 4) 1 ก.ค. ก.ค. 

กลุ่มเสี่ยงสูง
จ านวน 
(คน)

ครบก าหนด
กักตัว14 วัน

นศ.วิทยาลัยน่าน 5 รพ.สนาม

3 ชายแดนใต้ 11 หอพัก มรอ.

11 จังหวัดเสี่ยงสูงสุด 14 หอพัก มรอ.

นศ.ครูรักษ์ถิ่น 32 หอพัก มรอ.

กลุ่มติดโควิด กลุ่มเสี่ยงสูง

ขอบคุณทุกภาคส่วนที่ช่วยกันดูแลนักศึกษาอย่างเต็มที่ 





(ร่าง) แผนพลิกโฉมสู่การเป็นมหาวิทยาลัย
เพื่อพัฒนาชุมชนท้องถิ่น พ.ศ. 2565-2569

(Area-Based and Community Engagement University)

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เจษฎา มิ่งฉาย
รองอธิการบดี















การประเมินคุณภาพการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัตถา  กรพิทักษ์
รองอธิการบดี

คุณภาพภายในหน่วยงานสายสนับสนุน



การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรปีการศึกษา 2563

ระดบัดมีาก (4.01 คะแนนขึน้ไป)
5 หลกัสตูร

ระดบัด ี(3.65 - 4.00 คะแนน)
34 หลกัสตูร

ระดบัด ี(3.01 - 3.64 คะแนน)
28 หลกัสตูร

ระดบัปานกลาง (2.01 - 3.00 คะแนน)
1 หลกัสตูร

ผ่าน     จ านวน 68 หลักสูตร
ไม่ผ่าน  จ านวน  1 หลักสูตร
รวม จ านวน 69 หลักสูตร



ตัวบ่งช้ีระดับคณะ
องค์ประกอบที่ 6 ผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์

• ตัวบ่งชี้ 6.1 อัตราการได้งานท าในพื้นที่หรือภูมิภาคของบัณฑิต
* เกณฑ์มาตรฐาน : สัดส่วนร้อยละบัณฑิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาที่ได้งานหรือประกอบอาชีพในพื้นที่

หรือภูมิภาค หลังส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา 1 ปี

• ตัวบ่งช้ี 6.2 การพัฒนาเชิงพื้นที่
* เกณฑ์มาตรฐาน : สัดส่วนร้อยละโครงการด้านการบริการวิชาการหรือโครงการที่ตอบสนองต่อ Area Based

• ตัวบ่งชี้ 6.3 การมีส่วนร่วมของบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชน พื้นที่ หรือภูมิภาค

* เกณฑ์มาตรฐาน : สัดส่วนจ านวนบุคคลหรือหน่วยงานในชุมชนพื้นที่ที่เข้าร่วมโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลด
ปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชน สังคมต่อจ านวนโครงการหรือกิจกรรมเพื่อแก้ไข/ลดปัญหา/ส่งเสริมการเรียนรู้
ของชุมชน สังคมทั้งหมด



ตัวบ่งชี้ระดับคณะ
องค์ประกอบที่ 6 ผลการด าเนินงานยุทธศาสตร์ 

• ตัวบ่งชี้ 6.4 ความสอดคล้องของหลักสูตร 
* เกณฑ์มาตรฐาน : สัดส่วนจ านวนร้อยละหลักสูตรที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและชุมชนต่อหลักสูตรทั้งหมดของคณะ

• ตัวบ่งชี้ 6.5 การวิจัยและบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาในพื้นที่ภูมิภาค
* เกณฑ์มาตรฐาน : สัดส่วนร้อยละผลงานทางวิชาการรับใช้สังคมที่สามารถแก้ไขปัญหาของชุมชนและสังคมในพื้นที่ต่อผลงานทาง

วิชาการที่ได้ด าเนินการทั้งหมด

• ตัวบ่งชี้ 6.6 การมีส่วนร่วมของสังคมและชุมชน 
* เกณฑ์มาตรฐาน : สัดส่วนของจ านวนหลักสูตร Up skill, Re skill, Life Long Learning ที่เปิดโอกาสให้ชุมชน ปราชญ์ชุมชนได้มี

โอกาสการก าหนดทิศทางการด าเนินงานในการสอนการบริหารต่อจ านวนหลักสูตรทั้งหมดของคณะ

• ตัวบ่งชี้ 6.7 การบูรณาการงบประมาณจากภาครัฐและเอกชนในการด าเนินงานเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมใน
พ้ืนที่
* เกณฑ์มาตรฐาน : สัดส่วนร้อยละของเงินทุนจากภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมต่องบด าเนินการทั้งหมดของสถาบัน



• ตัวบ่งชี้ที่ 1 กระบวนการพัฒนาแผนปฏิบัติงานประจ าปีของหน่วยงาน
• เกณฑ์มาตรฐาน 5  ข้อ

1. มีการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงาน และเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญา 
วิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัย หรือสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัย

2. มีการถ่ายทอดแผนปฏิบัติการประจ าปีของหน่วยงานไปสู่ผู้ปฏิบัติงาน

3. มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติงานประจ าปี อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

4. มีการน าผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปี ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการหน่วยงานไปปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปี

5. มีผลจากการปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจ าปีที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรม

การประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2564 



การประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2564 

ตัวบ่งช้ีที่ 2 การพัฒนาบุคลากรในหน่วยงาน
เกณฑ์มาตรฐาน 5  ข้อ

1. มีการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรทุกระดับ
2. มีการจัดท าเอกสารการบรรยายลักษณะงาน (Job Description) รายบุคคล
3. ทุกงานมีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4. ทุกงานมีการปรับเปลี่ยนวิธีการท างานที่ดีขึ้น
5. ทุกงานมีแนวปฏิบัติที่ดีในการท างาน

ตัวบ่งช้ีที่ 3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ
เกณฑ์การประเมิน

ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินความพึงพอใจ (คะแนนเต็ม 5)



ประเมินผลงานคณบดี 

มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการประเมินผลงานของมหาวทิยาลัยและประเมินผลงาน     
ของคณบดี ทุกท่านท าแบบสอบถาม 4 ชุด โดยผ่าน google form 
ชุดที่ 1 https://forms.gle/PaGKeqkyc16L4iAZA
ชุดที่ 2 https://forms.gle/uQciGpVsCn2tVC2c6
ชุดที่ 3 https://forms.gle/FsMVjB4aTHMtgMUEA
ชุดที่ 4  https://forms.gle/NVG7zw6VLLeNEosZ6

ขอให้ทุกท่านตอบแบบสอบถามภายในวันที่ 5 สิงหาคม 2564

การประเมินผลการบริหารของของคณบดี ผู้อ านวยการ 

https://forms.gle/PaGKeqkyc16L4iAZA
https://forms.gle/uQciGpVsCn2tVC2c6
https://forms.gle/FsMVjB4aTHMtgMUEA
https://forms.gle/NVG7zw6VLLeNEosZ6


• การแบ่งส่วนราชการระดับงาน
• การจัดท า Job Description ส าหรับบุคลากรสายสนับสนุน
• การจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงาน Flow Chart
• การจัดท าขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ดี
• การเสริมสร้างทักษะการให้บริการที่ดี Service Mind 

(จัดอบรม online วันท่ี 5 สิงหาคม 2564)
• การจัดกิจกรรมวันคุณภาพ

การด าเนินการด้านบริหารงานบุคคล



งานส่ิงก่อสร้างและงานพฒันา 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอุตรดติถ์



งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ปี พ.ศ.2564
• ปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบระบายน้ าอาคารเรียนรวมและอุทยานวิทยาศาสตร์ (ทุ่งกะโล่)

• (ด าเนินการแล้วเสร็จ 100%)



งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ปี พ.ศ.2564

• งานติดตั้งตาข่ายกนันก
• (ด าเนินการแล้วเสร็จ 100%)



งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ปี พ.ศ.2564
• งานปรับปรุงศูนย์เทคโนโลยีดิจิตัล 

• ระหว่างด าเนินการ (ผลการด าเนินงาน 30%)

• สิ้นสุดสัญญา พฤษภาคม 2564



งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ปี พ.ศ.2564
• ปรับปรุงอาคารเรียนคณะครุศาสตร ์(อาคาร 9)
• ระหว่างด าเนินการ (ผลการด าเนินงาน 30%)
• สิ้นสุดสัญญา กันยายน 2564



งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ปี พ.ศ.2564
• ปรับปรุงระบบระบายน้ าเสียและผิวจราจร 
• ระหว่างด าเนินการ (ผลการด าเนินงาน 50%)
• สิ้นสุดสัญญา กันยายน 2564



งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ปี พ.ศ.2564
• ปรับปรุงอาคารกิจกรรมนักศกึษาและอาคารเรียนรวมฯ (ทุ่งกะโล่)
• ระหว่างด าเนินการ (ผลการด าเนินงาน 10%)
• สิ้นสุดสัญญา ธันวาคม 2564



งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ปี พ.ศ.2564
• ก่อสร้างถนน คศล.พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาและถนนทางเข้ามหาวิทยาลัย 
• ระหว่างด าเนินการ (ผลการด าเนินงาน 25%) --- สิ้นสุดสัญญา พฤศจิกายน 2564



งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ปี พ.ศ.2564
• ก่อสร้างหลังคาลานกีฬาอเนกประสงค์
• ระหว่างด าเนินการ (ผลการด าเนินงาน 20%)
• สิ้นสุดสัญญา ตุลาคม 2564



งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง
• อาคารเรียนและพัฒนาชนชาติพันธุ์

• ระหว่างด าเนินการ (รอเห็นชอบรายละเอียดราคาค่าก่อสร้าง)



งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง
• อาคารศูนย์กลางกีฬาในร่มอเนกประสงค์ (ทุ่งกะโล่)
• ระหว่างด าเนินการ (ประเมินค่าความเสียหาย)



การรายงานการขึ้นทะเบียนทรัพย์สินอาคาร มรอ.
• การรายงานการข้ึนทะเบียนอาคารของมหาวิทยาลัย จ านวน 200 รายการ 

• ด าเนินการรายงานฝ่ายทรัพย์สินแล้ว 75%

ทุ่งกะโล่
วิทยาเขตน่าน ศูนย์แพร่หมอนไม้

ท่าอิฐ



งบลงทุนสิ่งก่อสร้าง ปี พ.ศ.2565
1 ปรับปรุงส านักงานอธิการบดีและห้องประชุมมหาวิทยาลัย **

2 ปรับปรุงลานกิจกรรมระหว่างอาคารครุศาสตร์และอาคารเรียน

3 ปรับปรุงห้องศาลจ าลอง

4 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการทางวิชาการ (ห้อง1122)  

5  ปรับพื้นห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ FMS306, FMS307

6  ปรับปรุงอาคาร Smart farm

7  ปรับปรุงอาคารกองศิลปวัฒนธรรม (อาคาร 11) 

8 ปรับปรุงห้องปฏิบัติการหลักสูตรท่องเที่ยวและโรงแรม

9 ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐานวิศวกรรม

• ระหว่างด าเนินการ 

• ชี้แจงรายละเอียดโครงการเพ่ิมเติม
ต่อคณะกรรมมาธิการฯ 
งบประมาณ



การพฒันาสู่มหาวทิยาลยัสีเขยีว (Green University)
กลยุทธ/์ทิศทาง
- Sustainable Development Goals (SDGs)
- UI Green Metric World University
- การก าหนดทิศทางของมหาวิทยาลัย

ตัวชี้วัด / เป้าหมาย / ติดตามประเมินผล
สร้างความตระหนักรู้

การมีส่วนร่วม / บูรณาการ
การเรียน การสอน การวิจัย บริการวิชาการ

นโยบายการจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อม
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์

การจัดการอย่างยั่งยืน

เป้าหมาย/ภาพในอนาคต
1.เพิ่มสัดส่วนพื้นที่สีเขียว
2.ระบบอาคารและโครงสร้างพื้นฐานแบบประหยัดพลังงาน 

(Green Infrastructure and Building)
3.การใช้พลังงานทดแทน
4.ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
5.ระบบการจัดการขยะ 
6.การอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า
7.การจัดการระบบขนส่ง ลดใช้น้ ามัน / พลังงานทดแทน / 

ถนน / ทางจักรยาน / ทางเดินเท้า
8.พัฒนาการวิจัยด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม
9.ลดค่าใช้จ่ายให้กับมหาวิทยาลัย
10. พื้นที่การเรียนรู้





http://energy.uru.ac.th/http://green.president.uru.ac.th/





Q & A

การประชุมบุคลากรสายวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์


