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แผนพัฒนางานวิชาการและงานวิจัยระยะ 5 ปี (2560-2564)
วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้้าโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

วิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้้าโขง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
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1. กรอบยุทธศาสตร์การวิจัยของวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้้าโขง (พ.ศ. 2560-2564)
ยุทธศาสตร์การวิจัย
1. ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย และงาน
สร้างสรรค์ จัดประชุมเชิง
วิชาการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
ศักยภาพระบบขนส่งทาง
อากาศของไทย

เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์
นักวิจัยได้รับการพัฒ นา สนับสนุนและ
ส่งเสริมในการสร้างผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศและเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ
และนานาชาติ และเกิดเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานรัฐ
หรือเอกชน

กลยุทธ์
1. พัฒนาและส่ งเสริมขีดความสามารถ
ของนักวิจัยเพื่อเพิ่มศักยภาพและจานวน
งานวิจัยเพื่อตอบสนองตามทิศทางการ
พัฒนางานวิจัยของมหาวิทยาลัย

2. เชื่อมโยงความสัมพันธ์และสร้าง
เครือข่ายทางวิชาการระหว่างหน่วยงาน
ต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
3. จัดประชุมเชิงวิชาการเพื่อเผยแพร่
งานวิจัยสู่วงกว้างและสร้างความร่วมมือ
ทางวิชาการ

มาตรการ
1. ส่งเสริมสนับสนุนการสร้างผลงานวิจัย
ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การวิจัยของ
ชาติและทิศทางการพัฒนางานวิจัยของ
มหาวิทยาลัย
2. ส่งเสริมให้บุคลากรเผยแพร่
ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและ
ตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการใน
ระดับชาติและนานาชาติ
1. สร้างเครือข่ายความร่วมมือการวิจัย
ทั้งภายในและภายนอก
2. สนับสนุนงานวิจัยที่สามารถนาไป
บูรณาการกับการเรียนการสอน
1. จัดประชุมเชิงวิชาการในระดับชาติ
หรือนานาชาติ
2. จัดทาวารสารทางวิชาการเพื่อเผยแพร่
งานวิชาการสู่สาธารณะ
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ยุทธศาสตร์การวิจัย

ตัวชี้วัดความส้าเร็จ

เป้าประสงค์ประเด็นยุทธศาสตร์

กลยุทธ์
4. พัฒนาระบบฐานข้อมูลการนา
ผลการวิจัยไปสู่การพัฒนา

มาตรการ
1 พัฒนาระบบฐานข้อมูลการวิจัยเพื่อ
สนับสนุนการบริหารจัดการ
งานวิจัยและการเผยแพร่สู่สาธารณะ

๑. ผลงานวิจัยและงานสร้ างสรรค์ ทไี่ ด้ รับการตีพมิ พ์ในระดับชาติหรื อนานาชาติ (คานวณค่ าร้ อยละของผลถ่ วงนา้ หนักของ
ผลงานวิชาการของอาจารย์ ประจาและนักวิจัยตามเกณฑ์ กรอบมาตรฐานคุณวุฒิการอุดมศึกษาคะแนนเต็ม ๕)
2560
2561
2562
2563
2564
0.5
1
1.5
2
2.5
๒. มีการลงนามความร่ วมมือเพื่อสร้ างเครื อข่ ายทางวิชาการ
ระหว่างหน่ วยงานรัฐหรื อเอกชน
2560
2561
MOU
ทบทวน
ในปัจจุปัน

2562
ทบทวน

2563
ทบทวน

2564
ทบทวน
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2. แผนการด้าเนินงานตามกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยของวิทยาลัยนานาชาติภูมิภาคลุ่มน้้าโขง (พ.ศ. 2560-2564)
การด้าเนินงาน
กลยุทธ์
มาตรการ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
1 . พั ฒ น า แ ล ะ 1. ส่งเสริมสนับสนุนการ
1. อาจารย์และนักวิจัยดาเนินงานวิจัยด้าน 1. อาจารย์และนักวิจัยดาเนินงานวิจัยด้าน
ส่ ง เ ส ริ ม ขี ด สร้างผลงานวิจัยที่สอดคล้อง การพัฒนาท้องถิ่น
การพัฒนาท้องถิ่น
ค ว า ม ส า ม า ร ถ กับยุทธศาสตร์การวิจัยของ - งานวิจัย เรื่อง อารยสถาปัตย์ที่เหมาะสม - งานวิจัย เรื่อง การขับเคลื่อนการจัดการ
ของนั ก วิ จั ย เพื่ อ ชาติและทิศทางการพัฒนา และปลอดภัยเพื่อผู้สูงอายุและผู้พิการกับ
การท่องเที่ยวบนฐานทุนชุมชนชาติพันธุ์
เพิ่มศักยภาพและ งานวิจัยของ
การพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างความเสมอภาค ของ ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.
จ านวนงานวิ จั ย มหาวิทยาลัย
ในสังคม: กรณีศึกษาชุมชนชาติพันธุ์บน
เชียงราย (1 มิ.ย. 2561-30 พ.ค. 2562)
เพื่ อ ตอบสนอง 2. ส่งเสริมให้บุคลากร
พื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย (16 เดือน ต.ค. พ.ศ. - งานวิจัย เรื่อง การจัดการการท่องเที่ยว
ตามทิ ศ ทางการ เผยแพร่ผลงานวิจัยในการ 2560-15 ต.ค. 2561)
บนฐานทุนชุมชนชาติพันธุ์ของตาบลแม่สล
พั ฒ นางานวิ จั ย ประชุมวิชาการและตีพิมพ์ - งานวิจัย เรื่อง ความเท่าเทียมด้านโอกาส องนอก อาเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
ของมหาวิทยาลัย เผยแพร่ในวารสารวิชาการ และเสมอภาคในความสัมฤทธิ์ผลทาง
เชียงราย (1 มิ.ย. 2561-30 พ.ค. 2562)
ในระดับชาติและนานาชาติ การศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการพัฒนา
- งานวิจัย เรื่อง การศึกษาทุนชุมชนชาติ
อาชีวศึกษาในการเตรียมแรงงานของ
พันธุ์กับการพัฒนาการท่องเที่ยวของ ต.แม่
ประเทศและประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน: สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย (1
การจัดการศึกษาเด็กชาติพันธุ์ (16 กันยายน มิ.ย. 2561 – 30 พ.ค. 2562)
2559 – 30 สิงหาคม 2560)
- งานวิจัย เรื่อง การจัดการความรู้
2. อาจารย์และนักวิจัยเผยแพร่ผลงานวิจัย
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมและแนวทางการ ในการประชุมวิชาการและตีพิมพ์เผยแพร่

พ.ศ. 2561-2564
1. อาจารย์และนักวิจัย
ดาเนินงานวิจัยด้านการ
พัฒนาท้องถิ่น
2. อาจารย์และนักวิจัย
เผยแพร่ผลงานวิจัยในการ
ประชุมวิชาการและตีพิมพ์
เผยแพร่ในวารสารวิชาการ
ในระดับชาติและ
นานาชาติ
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กลยุทธ์

มาตรการ

การด้าเนินงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พัฒนาของกลุ่มชาติพันธุ์ขมุในหมู่บ้านห้วย ในวารสารวิชาการในระดับชาติและ
เอียน อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย (ส.ค. 2559- นานาชาติ
ก.ย. 2560)
ชื่อผลงาน :
- การใช้แนวคิดการสอนภาษาเพื่อการ
2. อาจารย์และนักวิจัยเผยแพร่ผลงานวิจัย สื่อสารเพื่อส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษใน
ในการประชุมวิชาการและตีพิมพ์เผยแพร่ใน รายวิชาการซ่อมบารุงท่าอากาศยาน ของ
วารสารวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการท่าอากาศ
ชื่อผลงาน :
ยาน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
- การศึกษาบริบทและแบบแผนการดื่มสุรา - Potential Linkages of Air freight
ของแรงงานข้ามชาติชาวพม่าในพื้นที่จังหวัด Services between Mae Fah Luang
เชียงราย
Chiangrai International Airport and
- การวิเคราะห์ความเห็นของนักเรียน
the Airlines in the Greater Mekong
มัธยมศึกษาตอนปลายในจังหวัดเชียงราย Quadrangle Economic Cooperation
เชียงใหม่ พะเยา ต่อการเข้าศึกษาในสาขา Countries
การจราจรทางอากาศ วิทยาลัยนานาชาติ - The Development of Status and
ภูมิภาคลุ่มนาโขง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
Role of the Elderly Organization in
เชียงราย
Ethnic Communities of Chiang Rai
- การวิเคราะห์ปริมาณการถือครองคลื่น
Province as Related to Population

พ.ศ. 2561-2564
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กลยุทธ์

มาตรการ

2. เชื่อมโยง
ความสัมพันธ์
และสร้าง
เครือข่ายทาง
วิชาการระหว่าง
หน่วยงานต่างๆ
ทั้งภาครัฐและ
เอกชน

1. สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือการวิจัยทั้งภายใน
และภายนอก
2. สนับสนุนงานวิจัยที่
สามารถนาไปบูรณาการกับ
การเรียนการสอน

การด้าเนินงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
ความถี่ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่
Structure and Changing Situations
หลังจากการประมูลใบอนุญาตให้ใช้คลื่น
- Solving Discrete Layout Berth
ความถี่ 1800 MHz
Allocation Problem by Artificial Fish
- บทเรียนวัฒนธรรมองค์กรในการ
Swarm Algorithm
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์กร - The Process of E-Commerce
ไม่แสวงหาผลกาไร กรณีศึกษา: องค์กรภาค Business Management for Small
ประชาชนจังหวัดเชียงราย
Businesses in Thailand
- The Development of TwoDimensional Compressible Flow CFD
Code for Kelvin-Helmholtz Instability
1. การสร้างเครือข่ายทางวิชาการและจัดทา 1. การสร้างเครือข่ายทางวิชาการและ
ข้อตกลงด้านการวิจัยร่วมกันระหว่าง
จัดทาข้อตกลงด้านการวิจัยร่วมกัน
วิทยาลัยกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ ระหว่างวิทยาลัยกับหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
เอกชน
ภาครัฐและเอกชน
- การทา MOU ด้านการวิจัยกับเทศบาล
ตาบลแม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวงจังหวัด
2. บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติฯ ดาเนิน
เชียงราย
งานวิจัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ

พ.ศ. 2561-2564

1. การสร้างเครือข่ายทาง
วิชาการและจัดทา
ข้อตกลงด้านการวิจัย
ร่วมกันระหว่างวิทยาลัย
กับหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน
2. บุคลากรวิทยาลัย
นานาชาติฯ ดาเนิน
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กลยุทธ์

มาตรการ

3. จัดประชุมเชิง
วิชาการเพื่อ
เผยแพร่งานวิจัย
สู่วงกว้างและ
สร้างความ
ร่วมมือทาง
วิชาการ

1. จัดประชุมเชิงวิชาการใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ
2. จัดทาวารสารทาง
วิชาการเพื่อเผยแพร่งาน
วิชาการสู่สาธารณะ

4. พัฒนาระบบ

1 พัฒนาระบบฐานข้อมูล

พ.ศ. 2560
ขนส่งทางอากาศ และนาผลการวิจัยไป
บูรณาการกับการเรียนการสอน
-

การด้าเนินงาน
พ.ศ. 2561
2. บุคลากรวิทยาลัยนานาชาติฯ ดาเนิน
งานวิจัยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การขนส่งทางอากาศ และนาผลการวิจัย
ไปบูรณาการกับการเรียนการสอน
-

1. จัดประชุมเชิงวิชาการในระดับชาติหรือ
นานาชาติที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทาง
อากาศ
2. จัดทาวารสารทางวิชาการเพื่อเผยแพร่
งานวิชาการสู่สาธารณะ
- การจัดทาวารสาร Journal of

พ.ศ. 2561-2564
งานวิจัยร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง
ทางอากาศ และนา
ผลการวิจัยไปบูรณาการ
กับการเรียนการสอน

1. จัดประชุมเชิงวิชาการในระดับชาติหรือ
นานาชาติที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทาง
อากาศ
2. จัดทาวารสารทางวิชาการเพื่อเผยแพร่
งานวิชาการสู่สาธารณะ
- การจัดทาวารสาร Journal of
Perspectives On Development Policy In Perspectives On Development
The Greater Mekong Region
Policy In The Greater Mekong
Region

1. จัดประชุมเชิงวิชาการ
ในระดับชาติหรือ
นานาชาติที่เกี่ยวข้องกับ
การขนส่งทางอากาศ
2. จัดทาวารสารทาง
วิชาการเพื่อเผยแพร่งาน
วิชาการสู่สาธารณะ
- การจัดทาวารสาร

1. วิทยาลัยนานาชาติฯ จัดทาคลังข้อมูล

1. วิทยาลัยนานาชาติฯ

1. วิทยาลัยนานาชาติฯ จัดทาคลังข้อมูล

Journal of Perspectives
On Development Policy
In The Greater Mekong
Region
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กลยุทธ์

มาตรการ

ฐานข้อมูลการนา การวิจัยเพื่อสนับสนุนการ
ผลการวิจัยไปสู่ บริหารจัดการงานวิจัยและ
การพัฒนา
การเผยแพร่สู่สาธารณะ

การด้าเนินงาน
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
งานวิจัยบนเว็ปไซต์ของวิทยาลัยฯ เพื่อสร้าง งานวิจัยบนเว็ปไซต์ของวิทยาลัยฯ เพื่อ
ระบบฐานข้อมูลงานวิจัยสาหรับการบริหาร สร้างระบบฐานข้อมูลงานวิจัยสาหรับการ
จัดการงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานสู่
บริหารจัดการงานวิจัยและเผยแพร่ผลงาน
สาธารณะ
สู่สาธารณะ

พ.ศ. 2561-2564
จัดทาคลังข้อมูลงานวิจัย
บนเว็ปไซต์ของวิทยาลัยฯ
เพื่อสร้างระบบฐานข้อมูล
งานวิจัยสาหรับการบริหาร
จัดการงานวิจัยและ
เผยแพร่ผลงานสู่สาธารณะ
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