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รายงานผลตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564 

รายงานผลการด าเนินงานตัวช้ีวัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ระยะที่  1  ปี  พ.ศ. 2561-2564  ฉบับทบทวน  

ปีพ.ศ.  2563  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  การบรรลุเป้าหมายสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่

มาตรฐานสากลในระดับนานาชาติ ตามแผนที่น าทาง  (Road Map) ที่ก าหนดไว้นั้นมีความท้าทายอย่างสูง จึงจ า เป็นอย่างยิ่งที่

มหาวิทยาลัยต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจของประชาคมทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหาร คณาจารย์

และบุคลากรทุกภาคส่วนในมหาวิทยาลัย เพื่อสานพลังในการก าหนดทิศทางการขับเคลื่อนที่กระชับ ชัดเจน สื่อสารให้ประชาคมภายใน

มหาวิทยาลัยให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ภายใต้สภาวะแห่งการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติของบริบทแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลต่ อการ

ขับเคลื่อนของมหาวิทยาลัย ในอีก 2 ทศวรรษข้างหน้านี้   

การขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามแผนตามยุทธศาสตร์   การน ายุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติได้บรรลุ

ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้นั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการบูรณาการเชื่อมโยงในหลายมิติ กล่าวคือ การบูรณาการเช่ือมโยงระหว่างแผน

ยุทธศาสตร์ในแต่ละระดับทั้งแนวดิ่งและแนวราบ นั่นคือความสอดคล้องของแผนยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี แผนยุทธศาสตร์ระยะ 5 ปี แผน

ยุทธศาสตร์ประจ าปี และแผนปฏิบัติการประจ าปีของทุกคณะ/ศูนย์/ส านัก/สถาบัน รวมทั้งการบูรณาการเช่ือมโยงการปฏิบัติตามแผน

ยุทธศาสตร์ของแต่ละหน่วยงานในมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพื่อให้หน่วยงานต่างๆและบุคลากรในมหาวิทยาลัยมองเห็นเป้าหมายไปในทิศทาง

เดียวกันอย่างเป็นระบบเกิดการประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงาน จนน าไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ต่อไป   

มหาวิทยาลัยยึดหลักการกระจายอ านาจให้ผู้บริหารระดับคณะและศูนย์ส านัก  เป็นผู้มีอ านาจและบทบาทหน้าท่ีในการก ากับ

ติดตามและประเมินผลตามยุทธศาสตร์ที่รับผิดชอบ รวมทั้งการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยตนเอง และเสนอ

คณะกรรมการติดตาม ก ากับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ตามที่สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง จะท าหน้าที่ติดตามผลการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย เพื่อเสนอผลการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะต่อสภามหาวิทยาลัยต่อไป          

ปรัชญา : มหาวิทยาลัยทีเ่ป็นพลังของแผ่นดินในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 

วิสัยทัศน์ : เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมและดิจิทลั เทคโนโลยี  (Digital technology)  ในการด าเนินการ

ตามพันธกิจเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 

พันธกิจ  :  1. ผลิตบณัฑิตและพฒันาก าลังคน เพื่อรองรับการท างานในอนาคต  (Future of works)  ตามการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ

และประเทศชาต ิ

    2. วิจัย บริการวิชาการ  และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเสรมิสร้างศักยภาพของชุมชน  ท้องถิ่น  และการด าเนินชีวิต

แบบปกติใหม่  (New normal)    

    3. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสูศ่ตวรรษที่ 21 

    4. บริหารจดัการมหาวิทยาลัยด้วยนวัตกรรมแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities)  เพื่อการ

พัฒนาอย่างยั่งยืน   
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เป้าประสงค์หลัก/วัตถุประสงค ์

1. จัดการศึกษาเพื่อผลติและพัฒนาก าลังคนให้มีทักษะในอนาคต (future skill set)  ท่ีมีคุณภาพสอดคลอ้งกับทิศทาง

และแนวนโยบายการพัฒนาประเทศ 

2. บูรณาการพันธกิจ การผลติบัณฑติ วิจัย บริการวิชาการและท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อการเสรมิสรา้ง 

ความเข้มแข็งและการด าเนินชีวิตแบบปกติใหม่  (New normal)  ของชุมชนท้องถิ่น สังคม  และประเทศชาติ   

3. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพ และมาตรฐานที่เหมาะสมกับการเป็นวิชาชีพช้ันสูง   

4. พัฒนาคุณภาพระบบการบริหารจดัการให้เป็นฐานในการขบัเคลื่อนมหาวทิยาลยัสูม่าตรฐานสากล 

5. ยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities)  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพ 

ตามมาตรฐานสากล 

 

ค่านิยมหลัก  :  NSRU 

ค่านิยมที่ควรปลูกฝังสร้างเสริมขึ้นในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (NSRU) คือ  “ความรักและผูกพันต่อองค์กร และการ

เป็นองค์กรของคนดีและคนเก่ง” 

อัตลักษณ์ : เป็นคนดีมีวินัย ใฝเ่รียนรู้สู้งาน เชี่ยวชาญเทคโนโลยี มีจติอาสา   

เป็นคนดีมีวินัย หมายถึง พฤติกรรมหรือการประพฤติปฏิบัติของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ทั้งต่อตนเอง ต่อ

ผู้อื่นหรือสังคม ที่แสดงถึงความสามารถในการควบคุมการประพฤติปฏิบัติของตนเอง ให้เป็นไปหลักคุณธรรมจริยธรรม ก่อให้เกิดความ

เจริญต่อตนเองและสังคม รวมทั้งรักษาและส่งเสริมช่ือเสียงเกียรติคุณของมหาวิทยาลัย  

 ใฝ่เรียนรู้สู้งาน หมายถึง ความรูสึกหรือพฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่แสดงถึง

ความอยากรูอยากเห็น มุ่งมั่น กระตือรือร้น ตั้งใจ ขยันอดทน    มีความเพียรพยายาม รับผิดชอบในการเรียนและการปฏิบัติหน้าที่

ต่างๆ ตลอดจนมีความรูเทาทันวิทยาศาสตรเทคโนโลยี และสามารถน าความรูที่ไดไปประยุกตใชในการพัฒนาตนเอง และในการด าเนิน

ชีวิตประจ าวันได้ 

 เชี่ยวชาญเทคโนโลยี หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่แสดงถึง  ความรู้

ความเข้าใจ และทักษะการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล หรือ Digital literacy เป็นทักษะในการน าเครื่องมือ อุปกรณ์ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่มี

อยู่ในปัจจุบัน มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการเรียนรู้ การพัฒนากระบวนการท างาน ให้มีประสิทธิภาพ  ซึ่งครอบคลุมความสามารถ 

4 มิติ คือการใช้ (Use) เข้าใจ (Understand) การสร้าง (create)  และเข้าถึง (Access) เทคโนโลยีดิจิทัล ได้อย่างมีประสิทธิภาพ    

 มีจิตอาสา หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่แสดงถึงการเสียสละเวลา อุทิศตน

เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมของส่วนรวม การช่วยเหลือผู้อื่นและสังคม รวมถึงกิจกรรมต่างๆที่ทางสถาบันก าหนดไว้ 

เอกลักษณ์ : มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมการผลิตครูและการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากลตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues) :  

1. การยกระดับคณุภาพและมาตรฐานการผลติบณัฑิต แบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities)   

              ให้มีคุณภาพสร้างสรรคส์ังคมและประเทศชาติ  

2. การสร้างสรรค์การวจิัยเชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

3. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษาเพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต  

4. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการใหเ้ป็นมหาวิทยาลยัแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล     

5. การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities)  ให้เป็นมหาวิทยาลยัเพื่อการพัฒนา 

    ท้องถิ่นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

 

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goals) :  

1. บัณฑิตมีศักยภาพ  และทักษะการท างานในอนาคตที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและสามารถสร้างสรรคส์ังคม 

และประเทศชาต ิ

2. ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการปรับตัวได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

3. บัณฑิตครู และบุคลากรทางการศกึษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สู่ศตวรรษที่ 21 

4. ปฏิรูประบบบรหิารจดัการให้มปีระสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งเสรมิต่อการเป็นมหาวิทยาลัยแห่ง 

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   

5. มหาวิทยาลยัมีคณุภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและแนวนโยบายแห่งรัฐและมีศักยภาพในการแข่งขันเป็นที่ 

ยอมรับในระดับนานาชาต ิ

ความเชื่อมโยง เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ ์

เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
1. บัณฑิตมีศักยภาพ  และ
ทักษะการท างานในอนาคต
ที่สอดคล้องกับการพัฒนา
ท้องถิ่นและสามารถ
สร้างสรรคส์ังคม 
และประเทศชาต ิ

 
 

 

1. การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตบณัฑติ  
แบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
(Reinventing Universities)   
ให้มีคุณภาพสรา้งสรรค์สังคม
และประเทศชาติ  
 

1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการพลิกโฉมมหาวิทยาลยั  
(Reinventing Universities)  ให้ทันสมัยและตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นและประเทศชาต ิ
2. พัฒนาหลักสูตรแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) 
เพื่อสร้างทางเลือกของชุมชนท้องถิ่น  และตอบสนองต่อการพัฒนา   ประเทศ
และการเปลีย่นแปลงของสังคมโลก 
3. พัฒนาสมรรถนะของบัณฑติให้ตอบสนองต่องานในอนาคต ความต้องการ 
ของท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ 
4.  พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและได้    
มาตรฐานสากล 
5. สร้างและบรูณาการระบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  (Experience)    
และการแก้ปญัหาตามสภาพจริง  (Hand-on) 
6. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาคณุภาพของบณัฑิต 
7. สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนากลไกกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ 
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เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ ์
2.  ชุมชนท้องถิ่นมีความ
เข้มแข็งและมีศักยภาพในการ
ปรับตัวได้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
 

2.  การสร้างสรรค์การวิจัย 
เชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรม
และพันธกิจสมัพันธ์เพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

1. ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพื่อสร้างขีดความสามารถ 
ของทอ้งถิ่นและขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

2. พัฒนาขีดความสามารถทางด้านการวิจัยของคณาจารย์ใหม้ีศักยภาพเพิ่มสูงขึ้น 
ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการ 

3. น้อมน าแนวพระราชด ารไิปใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
4. ส่งเสริมและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมอย่างสรา้งสรรคเ์พื่อประโยชน์แก่ชุมชนทอ้งถิ่น  

3. บัณฑิตครู และบุคลากร
ทางการศึกษามีคุณภาพ 
และมสีมรรถนะตาม
มาตรฐานสากลสู่ศตวรรษที่ 21 
 

3. การยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
เพื่อการเรยีนรู้ตลอดชีวิต  
 
 

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูให้มีคุณภาพและสมรรถนะตาม  
มาตรฐานสากลหลังสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรน่า  2019 

2. ยกระดับคุณภาพการผลติบัณฑิตครูสู่ศตวรรษที่ 21  
3. สร้างระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนานวัตกรรมการผลติและพัฒนาคร ู

ให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศชาต ิ
4. ปฏิรูประบบบริหารจัดการ
ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไป
ตามหลักธรรมาภิบาลที่
ส่งเสริมต่อการเป็น
มหาวิทยาลยัแห่ง 
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น   

4.  การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการให้เป็น
มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 
สู่มาตรฐานสากล     
 

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการเชิงรุกตามหลักธรรมาภิบาล 
2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและจัดเส้นทางการท างานใหม่เพื่อส่งเสรมิ 

ให้มีสมรรถนะการปฏิบตัิงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
3. พัฒนาระบบโครงสรา้งพื้นฐานทางกายภาพ และพัฒนากระบวนการ 

ท างานให้เป็นดิจิทัลที่เหมาะสมในการท างาน  
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพือ่เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรูส้ร้างสรรค์ 

นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
5.   มหาวิทยาลัยมีคณุภาพ
สอดคล้องกับทิศทางการ
พัฒนาและแนวนโยบายแห่ง
รัฐและมีศักยภาพในการ
แข่งขันเป็นที่ยอมรับใน
ระดับนานาชาต ิ
 

1. การยกระดับและการพลิก 
โฉมมหาวิทยาลัย 
(Reinventing Universities)  
ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
 
 

1. สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยใหม้ีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับทอ้งถิ่น    
ระดับประเทศและนานาชาติ  

2. วางรากฐานการพัฒนามหาวทิยาลยัเพื่อเตรียมพร้อมสู่การเปน็มหาวิทยาลัย
แห่งนวตักรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิน่สูม่าตรฐานสากล 

3. การสร้างเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือกบัมหาวิทยาลัย องค์กรในระดบัชาติ
และนานาชาตเิพื่อยกระดับคณุภาพของมหาวิทยาลัยสูม่าตรฐานสากล 

4. พัฒนามหาวิทยาลัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์คณุภาพใน
ระดับนานาชาต ิ 
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สรุปผลการด าเนินงานตามตัวช้ีวัด  ตามแผนยุทธศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2564  

มหาวิทยาลัยได้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ในภาพรวมของมหาวิทยาลัย  โดยมีการก าหนดตัวช้ีวัด  เพื่อการก ากับติดตาม  และประเมิน

ความส าเร็จในการด าเนินงาน  ตามประเด็นยุทธศาสตร์  ท้ังนี้เพื่อเป็นเครื่องมือในการวัดและการประเมินผลหน่วยงาน  และผู้บริหารที่

ก ากับดูแลหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานและการน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุง  

และพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัตงิานตามตวัช้ีวัด  สอดคล้องกับหลักเกณฑ์  และแนวทาง

ประเมินผลตามเกณฑ์  การประเมินผล  และสะท้อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  ในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผน

ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ประกอบด้วย  5  ประเด็นยุทธศาสตร์  จ านวน  46  ตัวช้ีวัด  โดยมีผลตัวช้ีวัดบรรลเุป้าหมาย     จ านวน  ........  

ตัวช้ีวัด  และตัวช้ีวัดไม่บรรลุค่าเป้าหมาย  จ านวน  ....... ตัวช้ีวัด  รายละเอียดดังนี้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 
จ านวน
ตัวชี้วัด 

บรรลุ ไม่บรรลุ จ านวน
โครงการ 

ที่ขับเคลื่อน 

จ านวนโครงการ 
ทีด่ าเนินการ

ส าเร็จ 
(จ านวน/ร้อยละ) (จ านวน/ร้อยละ) 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1   
การยกระดับคณุภาพและมาตรฐานการ
ผลิตบัณฑติ แบบการพลิกโฉม
มหาวิทยาลยั (Reinventing Universities)  
ให้มีคุณภาพสรา้งสรรค์สังคมและประเทศชาติ  

11   103  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2   
การสร้างสรรคก์ารวจิัยเชิงพาณิชย์ พัฒนา
นวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธเ์พื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

11   47  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3   
การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อการ
เรียนรูต้ลอดชีวิต   

9   19  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4   
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหาร
จัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวตักรรม
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล     

7   67  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5   
การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
(Reinventing Universities)  ให้เป็น
มหาวิทยาลยัเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานสากล 

8   16  

รวม 46   252  
**  จ านวนโครงการที่ไม่บรรลุเป้าหมาย  จ านวน  …..  โครงการ แยกเป็น  โครงการกันเงินเหลื่อมปี  จ านวน  …… โครงการ  และโครงการ

ไม่บรรลุตัวช้ีวัดกิจกรรม  จ านวน  ……  โครงการ  ** 
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รายงานผลตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
  รอบ  6  เดือน 

  รอบ  12  เดือน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) 

ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 
กลยุทธ์ที่  1  ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย  (Reinventing Universities)  ให้ทันสมัยและตอบสนอง 
ต่อการพัฒนา ชุมชนท้องถิน่และประเทศชาติ 
ตัวช้ีวัดที่  1.1  จ านวนหลักสูตรทีไ่ด้รับการปรับปรุงพัฒนาให้ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ  และผ่านเกณฑ์
รับรองมาตรฐานในระดับดมีาก 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบ :  คณบดี  5  คณะ 

:  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ ฯ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่  1.1  จ านวนหลักสูตรทีไ่ด้รับการ
ปรับปรุงพัฒนาให้ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่นและประเทศชาต ิ และผ่านเกณฑร์ับรอง
มาตรฐานในระดับดีมาก 

ร้อยละ 90 ร้อยละ  100  
บรรล ุ

คณะ 
จ านวน 

หลักสูตรทั้งหมด 
จ านวนหลกัสูตร 

ผ่านเกณฑ์ระดับมาก 
ร้อยละ 

ครุศาสตร ์ 12 12 100.00 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 11 11 100.00 
วิทยาการจัดการ 7 7 100.00 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 13 13 100.00 
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 9 9 100.00 

รวมท้ังสิ้น 52 52 100.00 
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รายงานผลตัวชี้วัดแผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
  รอบ  6  เดือน 

  รอบ  12  เดือน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) 
ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 

กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาหลักสูตรแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities)  เพ่ือสร้างทางเลือกของชุมชน
ท้องถิ่น  และตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
ตัวช้ีวัดที่  2.1  จ านวนหลักสตูรใหม่ที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดจากความร่วมมือกับภาครัฐ  
และ/หรือเอกชนท้ังใน และ/หรือต่างประเทศ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบ :  คณบดี  5  คณะ 

:  ผู้อ านวยการส านักส่งเสริมวิชาการ ฯ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่  2.1  จ านวนหลักสตูรใหม่ที่สอดคล้องกับ
ตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิด
จากความร่วมมือกับภาครัฐ และ/หรือเอกชนท้ังใน 
และ/หรือต่างประเทศ 

> 1  หลักสูตร 5  หลักสูตร  
บรรล ุ

คณะ 
จ านวน 

หลักสูตรใหม ่
ชื่อหลักสูตรใหม่ 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2 1. หลักสตูรธุรกจิความงามและแฟช่ัน (Beauty and 
fashion business management) 

  2. พัฒนาชุดวิชาศิลปะการออกแบบและนวัตกรรม
ธุรกิจอาหารเพื่อส่งเสริมการเรยีนรู้ตลอดชีวิต  
(Lifelong Learning) 

เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 1 1. ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรระบบราง 
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค ์ 2 1. หลักสตูรฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือและ

พัฒนาคุณลักษณะลูกเสือส าหรับเด็กและเยาวชน
แห่งพระราชา 

  2. พัฒนาหลักสตูรอนุบาลวิทยาศาสตร ์

รวมท้ังสิ้น 5 
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รายงานผลตัวชี้วัด 
แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

  รอบ  6  เดือน 

  รอบ  12  เดือน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) 
ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 

กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตให้ตอบสนองต่องานในอนาคตความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ 
ตัวช้ีวัดที่  3.1  ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมินคณุภาพจากผูใ้ช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคณุวุฒิในระดับดีมาก  
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบ :  คณบดี  5  คณะ 

:  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพฒันา 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 

ตัวช้ีวัดที่  3.1  ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน
คุณภาพจากผู้ใช้บัณฑติตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิใน
ระดับดีมาก  

ร้อยละ  90 อยู่ระหว่าง 
การด าเนินงาน 

 

หน่วยงาน ร้อยละ 
ครุศาสตร ์  
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
วิทยาการจัดการ  
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

เฉลี่ย  
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รายงานผลตัวชี้วัด 
แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

  รอบ  6  เดือน 

  รอบ  12  เดือน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) 

ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 
กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาคณาจารย์ให้มีสมรรถนะที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและได้มาตรฐานสากล 
ตัวช้ีวัดที่  4.1  ร้อยละของคณาจารย์ที่มีคณุวุฒิระดับปรญิญาเอก 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบ :  กลุ่มงานการเจา้หน้าท่ี 

:  กลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่  4.1  ร้อยละของคณาจารย์ที่มีคณุวุฒิ
ระดับปริญญาเอก 

 ร้อยละ  35 ร้อยละ 
38.98 

 
บรรล ุ

หน่วยงาน 
จ านวน 

อาจารย์ท้ังหมด 

จ านวน 
อาจารย์ที่มีคุณวุฒิ 
ระดับปริญญาเอก 

ครุศาสตร ์ 62 32 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 102 33 
วิทยาการจัดการ 54 45 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 94 45 
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 59 23 

รวม 372 145 
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รายงานผลตัวชี้วัด 
แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

  รอบ  6  เดือน 

  รอบ  12  เดือน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) 

ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 
กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาคณาจารย์ให้มีสมรรถนะที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและได้มาตรฐานสากล 
ตัวช้ีวัดที่  4.2  ร้อยละของคณาจารย์ที่ไดร้ับต าแหน่งทางวิชาการ  (อาจารย ์: ผศ. : รศ.)   
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบ :  กลุ่มงานการเจา้หน้าท่ี 

:  กลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่  4.2  ร้อยละของคณาจารย์ที่ไดร้ับ
ต าแหน่งทางวิชาการ  (อาจารย ์: ผศ. : รศ.)   

5 3 2 อยู่ระหว่าง 
การด าเนินงาน 

 

คณะ 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

อาจารย์ 
ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ 
รอง

ศาสตราจารย์ 
รวม 

ครุศาสตร ์ 29    

มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 72    

วิทยาการจัดการ 32    

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 57    

เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอตุสาหกรรม 19    

รวม 209    

ร้อยละ 56.18 
(5.62) 

   

ตัวช้ีวัดที่  4.3  ร้อยละของคณาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรยีนรู้ ทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงและการสื่อสาร
ภาษาต่างประเทศ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบ :  คณบดี  5  คณะ 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

ตัวชี้วัด   ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่  4.3  ร้อยละของคณาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู ้ทักษะวิชาชีพและ
เทคโนโลยีชั้นสูงและการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

ร้อยละ  100 อยู่ระหว่าง 
การด าเนินงาน 
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รายงานผลตัวชี้วัด 
แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

  รอบ  6  เดือน 

  รอบ  12  เดือน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) 

ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 
กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาคณาจารย์ให้มีสมรรถนะที่ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและได้มาตรฐานสากล 
 

หน่วยงาน 
    จ านวน 
อาจารย์ท้ังหมด 

จ านวนอาจารย ์
ทีไ่ด้รับการพัฒนา 

ร้อยละ 

ครุศาสตร ์    
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    
วิทยาการจัดการ    
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    

รวม    
 

ตัวช้ีวัดที่  4.4  ร้อยละของคณาจารย์ที่ท างานร่วมกับชุมชน  หรือองค์กรภายนอก (Talent Mobility) 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบ :  คณบดี  5  คณะ 
ค าอธิบาย 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  :    
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่  4.4  ร้อยละของคณาจารย์ที่ท างาน
ร่วมกับชุมชน  หรือองค์กรภายนอก  
(Talent Mobility) 

  ร้อยละ  50 อยู่ระหว่าง 
การด าเนินงาน  

หน่วยงาน 
จ านวน 

อาจารย์ท้ังหมด 

จ านวน 
อาจารย์ท างาน
ร่วมกับชุมชน   

หรือองค์กรภายนอก 

ร้อยละ 

ครุศาสตร ์    
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    
วิทยาการจัดการ    
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    

รวม    
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รายงานผลตัวชี้วัด   
แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

  รอบ  6  เดือน 

  รอบ  12  เดือน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) 
ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 

กลยุทธ์ที่  5  สร้างและบูรณาการระบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  (Experience)  และการแกป้ัญหาตามสภาพจริง  (Hand-on) 
ตัวช้ีวัดที่  5.1  ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้นวัตกรรมในการจัดการเรยีนการสอน 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบ :  คณบดี  5  คณะ 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  :    โปรแกรม  mooc 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่  5.1  ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้นวัตกรรม 
ในการจัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ  65 อยู่ระหว่าง 
การด าเนินงาน 

 

หน่วยงาน 
จ านวน 

หลักสูตรทั้งหมด 

  หลักสูตรที่ใช้
นวัตกรรมในการ
จัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 

ครุศาสตร ์    
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์    
วิทยาการจัดการ    
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี    
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม    

รวม    
 

ตัวช้ีวัดที่  5.2  จ านวนกิจกรรมกับภาคีเครือข่าย ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการจัดการเรียนการสอนทั้งใน และ/หรือต่างประเทศ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบ :  คณบดี  5  คณะ 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  :   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่  5.2  จ านวนกิจกรรมกับภาคีเครือข่าย ความร่วมมือกับ
ภาครัฐและเอกชนในการจดัการเรยีนการสอน 
ทั้งใน และ/หรือต่างประเทศ 

20  กิจกรรม 19  กิจกรรม  

หน่วยงาน 
จ านวนกจิกรรมกับเครือข่าย ความร่วมมือกับภาครัฐ 

และเอกชนในการจัดการเรียนการสอน 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (6) 1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สนับสนุนด้านวิชาการ กับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา และส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ในจังหวัดนครสวรรค์ ก าแพงเพชร อทุัยธานี ชัยนาท พิจิตร 
สิงห์บุรี  วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาส่งเสรมิ สนับสนุน 
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รายงานผลตัวชี้วัด   
แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

  รอบ  6  เดือน 

  รอบ  12  เดือน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) 
ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 

กลยุทธ์ที่  5  สร้างและบูรณาการระบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  (Experience)  และการแกป้ัญหาตามสภาพจริง  (Hand-on) 
 

หน่วยงาน 
จ านวนกจิกรรมกับเครือข่าย ความร่วมมือกับภาครัฐ 

และเอกชนในการจัดการเรียนการสอน 

 
 การด าเนินงานด้านวิชาการและแลกเปลีย่นเรยีนรู้ซึ่งกัน

และกัน ซึ่งจะมีการส่งเสรมิ  ความรู้ จัดฝึกอบรมและ
พัฒนาศักยภาพ 

 

2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ ท่ีท าการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ส านักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี พัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย์จังหวัดอทุัยธานี โดยมีวัตถปุระสงคเ์พื่อพัฒนา 
ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานด้านวิชาการและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ซึ่งกันและกัน 

 3. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการ 
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ MOU ท าการ
ปกครองจังหวัดพิจิตร 

 4. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ โรงงาน
วัตถุระเบดิทหาร กรมการอตุสาหกรรมทหาร ศูนย์การ
อุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร  

 

5. บันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ กับ ที่ท าการปกครองจังหวัดนครสวรรค์ 
ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ พัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครสวรรค์  

 

6. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สนับสนุนทาง
วิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ 
ที่ท าการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี ส านักงาน
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี พัฒนาสังคมและ 
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รายงานผลตัวชี้วัด   
แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

  รอบ  6  เดือน 

  รอบ  12  เดือน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) 
ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 

กลยุทธ์ที่  5  สร้างและบูรณาการระบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  (Experience)  และการแกป้ัญหาตามสภาพจริง  (Hand-on) 
 

หน่วยงาน 
จ านวนกจิกรรมกับเครือข่าย ความร่วมมือกับภาครัฐ 

และเอกชนในการจัดการเรียนการสอน 
  ความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการ
ด าเนินงานด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ
กัน ภายใต้กรอบและแนวทางความร่วมมือ 

 7. เครือข่ายชุมชนท้องถิ่นฯ และกิจกรรมเครือข่ายโรงเรยีน/
สถานศึกษาฯ จ านวน 37 พื้นที่ในจังหวัดนครสวรรค์ โดย
แบ่งออกเป็นเครือข่ายโรงเรียน/สถานศึกษา จ านวน 18 
โรงเรียน และเครือข่ายชุมชน จ านวน 19 ชุมชน 
(โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อืน่ภายใต้พื้นฐานของสังคมประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข ) 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (1) 1. MOU  8  สถาบันเครือข่ายภาคเหนือ 
 2. โรงเรียนเครือข่าย ระดบัช้ันมัธยมศึกษาตามมาตรฐาน

หลักสตูรครุศาสตรบณัฑติ สาขาวิชาฟิสิกส์ฯ 
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (2) 1. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตก าลังคน 

ด้านระบบโลจสิติกส์และขนส่งทางราง ระหว่าง
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
มหาวิทยาลยัแม่โจค้ณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา และคณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สุวรรณภูมิ  

 2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตก าลังคน 
ด้านเกษตรอัจฉริยะ กับ มหาวิทยาลัยแมโ่จ้ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
วิทยาเขตขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร ์
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รายงานผลตัวชี้วัด   
แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

  รอบ  6  เดือน 

  รอบ  12  เดือน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) 
ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 

กลยุทธ์ที่  5  สร้างและบูรณาการระบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  (Experience)  และการแกป้ัญหาตามสภาพจริง  (Hand-on) 

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน  (4) 1. ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์กับ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีบริการ ภายใต้โครงการ
พัฒนาศูนย์ยกระดับคณุภาพชุมชนและการศึกษา 
(Education and Community Improvement 
Center: ECI Center) ระหว่างส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 และโรงเรียนในเขตพื้นท่ี
บริการในจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี  

 2. เครือข่ายความร่วมมือกับวิทยาลัยพยาบาล  บรมราช
ชนนีสวรรค์ประชารักษ์   

 3. เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือ  เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อน
การเรยีนการสอนเชิงบูรณาการกบัการท างาน ภายใต้
โครงการสหกิจศึกษา  Co-Operative Education 

 4. เครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน  ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏในเครือข่าย  
ประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  (1) 1. เครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งท่ี 11  
มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน 
การพัฒนาคุณภาพในการให้บริการ และการพัฒนางาน
วิชาการด้านต่าง ๆ ให้มีคณุภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อสร้าง
เครือข่ายวิชาการ เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และ
เผยแพรผ่ลงานวิชาการของบุคลากรในสังกัดส านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักหอสมุดและ
ส านักดิจิทลัเพื่อการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฏในเขต
ภาคเหนือ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  (2) 1. เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอดุมศึกษาไทย (คบอ.) 
 2. ความร่วมมือจัดการประชุมนานาชาติ The 3rd ICRU 

International conference on World Sustainable 
Development “From University Social 
Responsibility (USR) to World Sustainable 
Development (WSD)” (WSD 2021) 
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รายงานผลตัวชี้วัด   
แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

  รอบ  6  เดือน 

  รอบ  12  เดือน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 

การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) 
ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 

กลยุทธ์ที่  6  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต 
ตัวช้ีวัดที่  6.1  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อระบบสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานท่ีเอื้อตอ่การเรียนรู้ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ผู้รับผิดชอบ :  คณบดี  5  คณะ 

:  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ ฯ 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่  6.1  ระดับความพึงพอใจของ
นักศึกษาท่ีมีต่อระบบสารสนเทศและโครงสรา้ง
พื้นฐานท่ีเอื้อต่อการเรยีนรู ้

 ระดับ  4.5 อยู่ระหว่าง 
การด าเนินงาน  

ความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
ด้านกิจการนักศึกษา  
ด้านการเงินและอาคารสถานท่ี  
ด้านการบริการของมหาวิทยาลัย  
การบริการด้านสุขภาพและอนามยัของมหาวิทยาลัย  
ความพึงพอใจโดยภาพรวมของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย  

รวม  
 

กลยุทธ์ที่ 7  สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนากลไกกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ 
ตัวช้ีวัดที่  7.1  ร้อยละของผู้เข้าเรยีนระดับอดุมศึกษาเพิม่ขึ้น 
ค่าเป้าหมาย  ร้อยละ  5 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : ผู้รับผิดชอบ : 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่  7.1  ร้อยละของผู้เข้าเรยีน
ระดับอุดมศึกษาเพิ่มขึ้น 

 ร้อยละ  5 อยู่ระหว่าง 
การด าเนินงาน 

 

ปีที่เข้าศึกษา จ านวนผู้เข้าเรียนระดับอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น 
2563 2,031  คน 
2564  

จ านวนนักศึกษาเพ่ิมขึ้น  ............    คน   (       )  
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รายงานผลตัวชี้วัด   รอบ  6  เดือน 
แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   รอบ  12  เดือน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรม และพันธกจิสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

กลยุทธ์ที่  1  จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใชป้ระโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัดที่  1.1  จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีส่ามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั ฯ ผู้รับผิดชอบ :  คณบดี  5  คณะ 

:  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพฒันา 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่  1.1  จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมทีส่ามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

25  ผลงาน อยู่ระหว่าง 
การด าเนินงาน 

 

หน่วยงาน 
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ 

ต่อการพัฒนาท้องถิ่น 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  (4) 1. การศึกษาและพัฒนาห่วงโซ่ความเย็นของผลิตภัณฑล์ูกช้ินหม ู
 2. การพัฒนาเทคโนโลยเีครื่องจักตอกเพื่อยกระดับมาตรฐานการ

ผลิตของกลุม่ 
 3.  แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบเพื่อลดความผิดพลาดในการ

ปฏิบัติงานด้านวิจยัด้านบริการทางวิชาการและทรัพยส์ิน
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

 4. การวิเคราะห์ข้อมลูเพื่อการตัดสินใจของผู้บริหารเกีย่วกับภาระ
งานสอนของอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
ระหว่าง  ปีการศึกษา 2563-2567 

 

ตัวช้ีวัดที่  1.2  จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั ฯ ผู้รับผิดชอบ :  คณบดี  5  คณะ 

:  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพฒันา 
ค าอธิบาย 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่  1.2  จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่
ถูกน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย ์

10  ผลงาน อยู่ระหว่าง 
การด าเนินงาน 

 

หน่วยงาน ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  (1) 1. การเลีย้งกบเชิงพาณิชย์โดยการประยุกต์ใช้อาหารต้นทุนต่ า

กากมันส าปะหลังหมักยีสต ์
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รายงานผลตัวชี้วัด   รอบ  6  เดือน 
แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   รอบ  12  เดือน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรม และพันธกจิสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

1.3  จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มผีลกระทบสูงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับชาต ิ
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั ฯ ผู้รับผิดชอบ :  คณบดี  5  คณะ 

:  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพฒันา 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
1.3  จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มผีลกระทบสูง
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด 
และระดับชาต ิ

3  ผลงาน อยู่ระหว่าง 
การด าเนินงาน 

 

หน่วยงาน 
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูง 

และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 
ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และระดับชาติ 

  
 

ตัวช้ีวัดที่  1.4  จ านวนเครือข่ายการวิจัยทั้งภายใน และ/หรือต่างประเทศ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั ฯ ผู้รับผิดชอบ :  คณบดี  5  คณะ 

:  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพฒันา 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
1.4  จ านวนเครือข่ายการวิจัยทั้งภายใน และ/หรือ
ต่างประเทศ 

5  เครือข่าย อยู่ระหว่าง 
การด าเนินงาน 

 

หน่วยงาน จ านวนเครือข่ายการวิจัยทั้งภายใน และ/หรือต่างประเทศ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (1) ความร่วมมือจัดการประชุมนานาชาติ The 3rd ICRU 

International conference on World Sustainable 
Development “From University Social 
Responsibility (USR) to World Sustainable 
Development (WSD)” (WSD 2021) 
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รายงานผลตัวชี้วัด   รอบ  6  เดือน 
แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   รอบ  12  เดือน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรม และพันธกจิสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาขีดความสามารถทางด้านการวิจัยของคณาจารย์ให้มีศักยภาพเพ่ิมสูงขึ้น 
ตัวช้ีวัดที่  2.1  จ านวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ  และงานสร้างสรรค์ทตีีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
ค่าเป้าหมาย 45  ผลงาน   

ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั ฯ ผู้รับผิดชอบ :  คณบดี  5  คณะ 
:  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพฒันา 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 

ตัวช้ีวัดที่  2.1  จ านวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ใน
วารสารวิชาการ  และงานสร้างสรรค์ทีตีพิมพ์เผยแพร่ใน
ระดับชาตหิรือนานาชาต ิ

45  ผลงาน อยู่ระหว่าง 
การด าเนินงาน 

 

หน่วยงาน 
ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 

และงานสร้างสรรค์ทีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา (2) 
 

1. แบบจ าลองการประมาณวางนัยทัว่ไปแบบอิงความสมัพันธ์
ทวิภาคของเซตซอฟต์ที่ประยุกต์ใช้กับระบบพีชคณิตของกึ่ง
กรุ๊ปและปญัหาการตัดสินใจที่สมัย 

 2. การพัฒนาศักยภาพการบริหารจดัการงานจริยธรรมการวิจัย
ในมนุษย์และจรรยาบรรณในสตัวท์ดลองเพื่อการวิจัยทาง
วิทยาศาสตร ์

 

ตัวช้ีวัดที่  2.2  จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรม หรืองานสรา้งสรรค์ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร และ/หรอือนุสิทธิบัตร 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั ฯ ผู้รับผิดชอบ :  คณบดี  5  คณะ 

:  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพฒันา 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่  2.2  จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรม หรืองาน
สร้างสรรค์ทีไ่ดร้ับการจดสิทธิบัตร และ/หรืออนุสิทธิบัตร 

ร้อยละ  2 อยู่ระหว่าง 
การด าเนินงาน 

 

หน่วยงาน 
ผลงานวิจัยและนวัตกรรม หรืองานสร้างสรรค์ 
ที่ได้รับการจดสิทธิบัตร และ/หรืออนุสิทธิบัตร 
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รายงานผลตัวชี้วัด   รอบ  6  เดือน 
แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   รอบ  12  เดือน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรม และพันธกจิสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

กลยุทธ์ที่  3  ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการ  และการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการน้อมน าแนวพระราชด าริไปใช้ 
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 
ตัวช้ีวัดที่  3.1  จ านวนชุมชนที่ไดร้ับการพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบหรือเป็นศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั ฯ ผู้รับผิดชอบ :  คณบดี  5  คณะ 

:  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพฒันา 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่  3.1  จ านวนชุมชนที่ไดร้ับการพัฒนาเป็นชุมชน
ต้นแบบหรือเป็นศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 

20  ชุมชน 9  ชุมชน  

หน่วยงาน 
ชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบ 
หรือเป็นศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (1) 1. ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (2) 1. ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC)  

จังหวัด  
1.1  วสิาหกิจชุมชน  คนบ้านนอกท าตามพ่อ  ต.วังม้า  
อ.ลาดยาว  จ.นครสวรรค ์
1.2  วิสาหกิจชุมชนเพียวพลสัฟารม์  ฟาร์มโคพนัธุ์ดี
ปากน้ าโพ 

 2. ศูนย์เทคโนโลยตีามศาสตร์พระราชาทางการเกษตร
อัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน  จ านวน  4  ชุมชน 
2.1  กลุม่ผูเ้ลี้ยงปลากัด  ต.บางม่วง  
2.2  การผลิตภาชนะจากวัสดุท้องถิ่น  อ.เก้าเลี้ยว 
2.3  กลุม่บ้านพูลสุข  อ.บ้านไร่  จ.อุทัยธานี 
2.4  กิจกรรมตามศาสตร์พระราชาสู่ความยั่งยืน      
กลุ่มวิสากจิชุมชนทอผ้าไหมชุมตาบง  อ.  ชุมตาบง     

ส านักงานอธิการบดี  (1) 1. ศูนย์ส่งเสริมและดูแลสุขภาพผูสู้งอายุ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  (1) 1. ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็น
ความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครสวรรค ์
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รายงานผลตัวชี้วัด   รอบ  6  เดือน 
แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   รอบ  12  เดือน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรม และพันธกจิสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

ตัวช้ีวัดที่  3.2  จ านวนนวัตกรรมหรือผลิตภณัฑ์ของชุมชนที่สามารถสร้างมลูค่าเพิ่มและรายได้ให้แกชุ่มชน/มหาวิทยาลยั 
ค่าเป้าหมาย 20  นวัตกรรม/ผลติภณัฑ ์   
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั ฯ ผู้รับผิดชอบ :  คณบดี  5  คณะ 

:  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพฒันา 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  :     
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่  3.2  จ านวนนวัตกรรมหรือผลิตภณัฑ ์
ของชุมชนที่สามารถสรา้งมูลค่าเพิม่และรายได้ให้แก่
ชุมชน/มหาวิทยาลยั 

20  นวัตกรรม/
ผลิตภณัฑ ์

21  ผลิตภณัฑ ์  
บรรล ุ

 

หน่วยงาน 
นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ของชมุชนที่สามารถ 

สร้างมูลค่าเพ่ิมและรายได้ให้แก่ชุมชน/มหาวิทยาลัย 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   โครงการพัฒนาผลติภณัฑ์ชุมชนท้องถิ่น  จ านวน  16  ผลิตภณัฑ ์
(16) 1. ปลาป่น  กลุ่มวสิาหกิจชุมชนแปรรูปปลาแม่ล าจวน   

ต.เกรียงไกร  อ.เมือง  จ.นครสวรรค ์
 2. ข้าว กลุ่มวิสาหกจิชุมคนบ้านนอกท าตามพ่อ ต.วังม้า   

อ.ลาดยาว  จ.นครสวรรค ์
 3. หมูฝอยกรอบ  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูฝอยกรอบโกเนียร 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนหมูฝอยกรอบโกเนียร  อ.เมือง  
จ.นครสวรรค ์

 4. ข้าวหอมใบเตย  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ยั่งยืนบ้าน
ทัพชุมพล  อ.เมือง  จ.นครสวรรค ์

 5. เสื้อสภุาพบุรุษ  
ผ้าทอโสดา จังหวัดอุทัยธาน ี

 6. เน็คไท   
 7. มีดเชฟ  

กลุ่มผูผ้ลติผลิตภัณฑ์จากเหล็กกลา้  
(ช่างหรั่ง) อ.เมือง จ.อุทัยธานี 

 8. กรรไกรแต่งกิ่ง 
 9. โมเดลปืนโบราณ 
 10 ของมงคล   
 11 แหนมปลา  กลุ่มวิสาหกจิแปรรูปปลา  บ้านท่าดินแดง   

อ.เมือง  จ.นครสวรรค ์
 12. สับปะรดกวน   สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จ ากดั 

อ.ห้วยคต  จ.อุทัยธาน ี 13 สับปะรดอบแห้ง   
 14. ผลิตภณัฑ์ฝรั่งอบแห้งปรุงรส  ฝรั่งบ้านมะเกลือ 
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รายงานผลตัวชี้วัด   รอบ  6  เดือน 
แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   รอบ  12  เดือน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรม และพันธกจิสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

 
 

หน่วยงาน 
นวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ของชมุชนที่สามารถ 

สร้างมูลค่าเพ่ิมและรายได้ให้แก่ชุมชน/มหาวิทยาลัย 
 15. ฝรั่งอินทรีย์บึงน้ าใส  อ.เมือง  จ.นครสวรรค ์
 16. ลูกประคบ  วิสาหกิจสมุนไพร  ต. หนองนางนวล   

อ.หนองฉาง  จ.อุทัยธานี 
 ศูนย์เทคโนโลยีและนวัตกรรม  (AIC) 
 1. ตู้อบพลังงานแสงอาทิตย ์
 2. เครื่องกลั่นสมุนไพรขนาดเล็ก  (สกัดน้ ามัน) 
 3. เครื่องสูบน้ าพลังงานแสงอาทิตย์ 
 4. เครื่องสลดัน้ ามันน้ ามันหมฝูอยกรอบ 
สถาบันวิจัยและพัฒนา  (5) โครงการ พัฒนาจัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรเพื่อพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นความ
ร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์กับเครือข่ายวสิาหกิจ
ชุมชน จังหวัดนครสวรรค ์   จ านวน  5  ผลิตภัณฑ ์

 

ตัวช้ีวัดที่  3.3  จ านวนกิจกรรมการบริการวิชาการที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลยั 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั ฯ ผู้รับผิดชอบ :  คณบดี  5  คณะ 

:  ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพฒันา 
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รายงานผลตัวชี้วัด   รอบ  6  เดือน 
แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   รอบ  12  เดือน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรม และพันธกจิสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่  3.3  จ านวนกิจกรรมการบริการวิชาการที่
สามารถสรา้งรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย 

  20  กิจกรรม อยู่ระหว่าง 
การด าเนินงาน 

 

หน่วยงาน 
กิจกรรมการบริการวิชาการที่สามารถ

สร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย 
คณะครุศาสตร ์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
คณะวิทยาการจัดการ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
สถาบันวิจัยและพัฒนา  

รวม  
 

กลยุทธ์ที่  4  ส่งเสริมและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์แก่ชมุชนท้องถิน่ 
ตัวช้ีวัดที่  4.1  จ านวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น ท่ีสร้างองค์ความรู้ และน าไปถ่ายทอด หรือสามารถสร้าง
คุณค่าต่อสังคมชุมชน 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั ฯ 

 
ผู้รับผิดชอบ :  คณบดี  5  คณะ 

:  ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  :   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่  4.1  จ านวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ท่ีสร้างองค์ความรู้ และน าไปถ่ายทอด 
หรือสามารถสร้างคณุค่าต่อสังคมชุมชน 

  20  กิจกรรม 11  กิจกรรม  

หน่วยงาน 
กิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สร้างองค์ความรู้ และน าไปถ่ายทอด 
 หรือสามารถสร้างคุณค่าต่อสังคมชุมชน 

คณะครุศาสตร ์ 1. การท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 2. การสร้างสรรค์สื่อวิชาการและนวตักรรมด้านมนุษยศาสตร์

และสังคมศาสตรเ์พื่อพัฒนาท้องถิ่น 
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รายงานผลตัวชี้วัด   รอบ  6  เดือน 
แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   รอบ  12  เดือน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรม และพันธกจิสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

 
 

หน่วยงาน 
กิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม 

 ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สร้างองค์ความรู้ และน าไปถ่ายทอด หรือ
สามารถสร้างคุณค่าต่อสังคมชุมชน 

 3. ส่งเสริม พัฒนา คุณลักษณะบัณฑติคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ (ตามกรอบมาตรฐานผลการเรยีนรู้ TQF 5 
ประการ) 

 4. กิจกรรมเผยแพร่สื่อสร้างสรรคศ์ิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น
ออนไลน์ตามศาสตร์ คณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

 5. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบตัิการไหว้ครูและครอบครดูนตรีไทย 
 6. กิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนกับ 

การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม 
 7. กิจกรรมสืบสานคงคุณคา่วรรณศลิป์ 
คณะวิทยาการจัดการ 8. กิจกรรมสนับสนุนส านักศลิปะและวัฒนธรรม 
 9. กิจกรรมมารยาทงามสืบสานวัฒนธรรมไทย  
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
 

10. โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศลิปวัฒนธรรมประเพณภีูมิ
ปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสรมิสร้างคุณค่าและรักษ์ท้องถิ่น 

 11. พัฒนาศักยภาพโรงเรียนท่ีเป็นเครอืข่าย   
 
 
ตัวช้ีวัดที ่ 4.2  จ านวนผลงานนวัตกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้แกชุ่มชนและมหาวิทยาลัยอันเกดิจากการน าศิลปวัฒนธรรม 
มาสรา้งมูลค่าเพิ่ม 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวิจยั ฯ 

 
ผู้รับผิดชอบ :  คณบดี  5  คณะ 

:  ผู้อ านวยการส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  :   
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที ่ 4.2  จ านวนผลงานนวัตกรรมที่สามารถสร้าง
รายได้ให้แก่ชุมชนและมหาวิทยาลยัอันเกิดจากการน า
ศิลปวัฒนธรรมมาสร้างมลูค่าเพิม่ 

  1  กิจกรรม อยู่ระหว่าง 
การด าเนินงาน 
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รายงานผลตัวชี้วัด   รอบ  6  เดือน 
แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   รอบ  12  เดือน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 
การสร้างสรรค์การวิจัยเชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรม และพันธกจิสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

 
 

หน่วยงาน 
ผลงานนวัตกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 
และมหาวิทยาลัยอันเกิดจากการน าศิลปวัฒนธรรม 

มาสร้างมูลค่าเพ่ิม 
คณะครุศาสตร ์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
คณะวิทยาการจัดการ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
สถาบันวิจัยและพัฒนา  

รวม  
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รายงานผลตัวชี้วัด   รอบ  6  เดือน 
แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   รอบ  12  เดือน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูให้มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากลหลังสถานการณ์การระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019 
ตัวช้ีวัดที่  1.1  จ านวนหลักสูตรการผลิตครูที่ผ่านเกณฑร์ับรองมาตรฐานในระดบัชาติ/ นานาชาต ิ
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบ :  คณบดีคณะครุศาสตร ์
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  :   
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่  1.1  จ านวนหลักสูตรการผลิตครูที่ผ่านเกณฑ์
รับรองมาตรฐานในระดับชาต/ิ นานาชาติ 

  ร้อยละ  100 อยู่ระหว่าง 
การด าเนินงาน 

 

หน่วยงาน จ านวนหลกัสูตรการผลิตครูที่ผ่านเกณฑ ์
รับรองมาตรฐานในระดับชาติ/ นานาชาติ 

คณะครุศาสตร ์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
คณะวิทยาการจัดการ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
สถาบันวิจัยและพัฒนา  

รวม  
 

ตัวช้ีวัดที่  1.2  ร้อยละของบัณฑิตครูที่ผ่านการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบ :  คณบดีคณะครุศาสตร ์
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่  1.2  ร้อยละของบัณฑิตครูที่ผ่านการประเมิน
สมรรถนะตามมาตรฐานสากล 

  ร้อยละ  100 อยู่ระหว่าง 
การด าเนินงาน 

 

หน่วยงาน 
ร้อยละของบณัฑิตครูที่ผ่านการ

ประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
คณะครุศาสตร ์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
คณะวิทยาการจัดการ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

รวม  
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รายงานผลตัวชี้วัด   รอบ  6  เดือน 
แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   รอบ  12  เดือน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ตัวช้ีวัดที่  1.3  จ านวนหน่วยงาน/โรงเรียน/โรงเรียนสาธิตทีเ่ป็นต้นแบบของการผลติครู 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบ :  คณบดีคณะครุศาสตร ์
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่  1.3  จ านวนหน่วยงาน/โรงเรียน/โรงเรียนสาธิต
ที่เป็นต้นแบบของการผลิตคร ู

จ านวน  5  
โรงเรียน 

อยู่ระหว่าง 
การด าเนินงาน 

 

หน่วยงาน 
หน่วยงาน/โรงเรียน/โรงเรียนสาธิตที่

เป็นต้นแบบของการผลิตครู 
คณะครุศาสตร ์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
คณะวิทยาการจัดการ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

รวม  
 

กลยุทธ์ที่  2  ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตครูสู่ศตวรรษที่ 21 
ตัวช้ีวัดที่  2.1  จ านวนผลงาน/นวัตกรรมของนักศึกษาท่ีเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบ :  คณบดีคณะครุศาสตร ์
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่  2.1  จ านวนผลงาน/นวัตกรรมของนักศึกษาท่ี
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

จ านวน  5  
กิจกรรม 

อยู่ระหว่าง 
การด าเนินงาน 

 

หน่วยงาน 
ผลงาน/นวัตกรรมของนักศกึษาที่

เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
คณะครุศาสตร ์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
คณะวิทยาการจัดการ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

รวม  
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รายงานผลตัวชี้วัด   รอบ  6  เดือน 
แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   รอบ  12  เดือน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

ตัวช้ีวัดที่  2.2  จ านวนกิจกรรมทีม่ีการแลกเปลีย่นประสบการณ์กับองค์กร หรือสถาบันการผลิตครูในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบ :  คณบดีคณะครุศาสตร ์
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่  2.2  จ านวนกิจกรรมทีม่ีการแลกเปลีย่น
ประสบการณ์กับองค์กร หรือสถาบันการผลิตครูใน
ระดับชาต ิหรือนานาชาต ิ

ร้อยละ  2 อยู่ระหว่าง 
การด าเนินงาน 

 

หน่วยงาน กิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับองค์กร  
หรือสถาบันการผลิตครูในระดับชาติ หรือนานาชาติ 

คณะครุศาสตร ์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
คณะวิทยาการจัดการ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

รวม  
 

ตัวช้ีวัดที่  2.3  จ านวนโครงการ/กิจกรรม  ท่ีส่งเสรมิการผลติบัณฑติตามมาตรฐานสากล    
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบ :  คณบดีคณะครุศาสตร ์
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่  2.3  จ านวนโครงการ/กิจกรรม  ท่ีส่งเสรมิการ
ผลิตบัณฑติตามมาตรฐานสากล 
(ปรับปรุงเพิ่มตัวช้ีวัด  2563) 

5  โครงการ อยู่ระหว่าง 
การด าเนินงาน 

 

หน่วยงาน จ านวนโครงการ/กิจกรรม 
ที่ส่งเสริมการผลิตบัณฑิตตามมาตรฐานสากล 

คณะครุศาสตร ์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
คณะวิทยาการจัดการ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

รวม  
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รายงานผลตัวชี้วัด   รอบ  6  เดือน 
แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   รอบ  12  เดือน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

กลยุทธ์ที่  3  สร้างระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตัวช้ีวัดที่  3.1  จ านวนหลักสตูร/โครงการที่พัฒนาคร ู และบุคลากรทางการศึกษา 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบ :  คณบดีคณะครุศาสตร ์
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่  3.1  จ านวนหลักสตูร/โครงการที่พัฒนาคร ู 
และบุคลากรทางการศึกษา 

5    หลักสูตร/
โครงการ 

อยู่ระหว่าง 
การด าเนินงาน 

 

หน่วยงาน หลักสูตร/โครงการที่พัฒนาครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
คณะครุศาสตร ์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
คณะวิทยาการจัดการ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

รวม  
 

ตัวช้ีวัดที่  3.2  จ านวนครูและบุคลากร ทางการศึกษาท่ีได้รับการพฒันาสมรรถนะดา้นการจดัการเรียนรู้ การวิจัย และ/หรือการพัฒนา
นวัตกรรม 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบ :  คณบดีคณะครุศาสตร ์
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ  35   
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่  3.2  จ านวนครูและบุคลากร ทางการศึกษาท่ี
ได้รับการพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรยีนรู้ การวิจยั 
และ/หรือการพัฒนานวัตกรรม 

ร้อยละ 35 อยู่ระหว่าง 
การด าเนินงาน 

 

หน่วยงาน 
ครูและบุคลากร ทางการศึกษาท่ีได้รับการพัฒนา

สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ การวิจัย  
และ/หรือการพัฒนานวัตกรรม 

คณะครุศาสตร ์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
คณะวิทยาการจัดการ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

รวม  
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รายงานผลตัวชี้วัด   รอบ  6  เดือน 
แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   รอบ  12  เดือน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 
 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

กลยุทธ์ที่  4  สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนานวัตกรรม การผลิตและพัฒนาครูให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ 
ตัวช้ีวัดที่  4.1  จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้รับผิดชอบ :  คณบดีคณะครุศาสตร ์
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  :   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่  4.1  จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
นวัตกรรมการผลิตและพัฒนาคร ู

5  เครือข่าย 23  เครือข่าย  

หน่วยงาน 
เครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา
นวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู 

คณะครุศาสตร ์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
คณะวิทยาการจัดการ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
ส านักส่งเสรมิวิชาการงานทะเบียน 23  เครือข่าย 

รวม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



31 

 

รายงานผลตัวชี้วัด   รอบ  6  เดือน 
แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   รอบ  12  เดือน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 4 
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการใหเ้ป็นมหาวิทยาลยัแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนาระบบและกลไกการบริหาร  จัดการเชิงรุกตามหลักธรรมาภิบาล 
ตัวช้ีวัดที่  1.1  ร้อยละความส าเรจ็ของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบง่ช้ีการประกันคุณภาพ ด้านการบริหารจดัการองค์กร  
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 
ผู้รับผิดชอบ :  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

:  กลุ่มงานมาตรฐานการศึกษา 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่  1.1  ร้อยละความส าเรจ็ของการบรรลุเป้าหมาย
ตามตัวบ่งช้ีการประกันคณุภาพ ดา้นการบริหารจัดการ
องค์กร 

 3   

หน่วยงาน 
ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัวบ่งชี้

การประกันคุณภาพ ด้านการบริหารจัดการองค์กร 
คณะครุศาสตร ์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
คณะวิทยาการจัดการ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

รวม  
 

ตัวช้ีวัดที่  1.2  ระดับความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบ : 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่  1.2  ระดับความพึงพอใจของคณาจารย์และ
บุคลากรต่อการบริหารจดัการของมหาวิทยาลยั 

ระดับ  4.5   

หัวข้อ 
ระดับความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากร 

ต่อการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 
ภาวะผู้น า  
ธรรมภิบาล  
ความพึงพอใจในการบริหารงานอธิการ  

เฉลี่ย  
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รายงานผลตัวชี้วัด   รอบ  6  เดือน 
แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   รอบ  12  เดือน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 4 
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการใหเ้ป็นมหาวิทยาลยัแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 

ตัวช้ีวัดที่  1.3  ผลคะแนนการประเมินคณุธรรม  และความโปร่งใสในการด าเนินงานของมหาวิทยาลยั (ตัวบ่งช้ีที่ ITA) 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 

    และกิจการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ :  ส านักงานอธิการบด ี

ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
 

ผลคะแนนการประเมินคุณธรรม  และความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย (ตวับ่งชี้ที่ ITA) 

ค่าเป้าหมาย ผลคะแนน บรรลุ/ไม่บรรลุ 

  85 
รอผลการ
ประเมิน 

 

 
 
กลยุทธ์ที่  2  พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและจัดเสน้ทางการท างานใหม่เพ่ือส่งเสริมให้มีสมรรถนะการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ    
ตัวช้ีวัดที่  2.1  จ านวนบุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนา/เลื่อนระดับตามสายงาน 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

 
ผู้รับผิดชอบ :  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

:  กลุ่มงานการเจา้หน้าท่ี 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  :   

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่  2.1  จ านวนบุคลากรทีไ่ด้รับการพัฒนา/เลื่อน
ระดับตามสายงาน 

20  คน อยูร่ะหว่าง 
การด าเนินงาน 

 

หน่วยงาน บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา/เลื่อนระดับตามสายงาน 
คณะครุศาสตร ์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
คณะวิทยาการจัดการ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

รวม  
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รายงานผลตัวชี้วัด   รอบ  6  เดือน 
แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   รอบ  12  เดือน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 4 
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการใหเ้ป็นมหาวิทยาลยัแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่  3  พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ และพัฒนากระบวนการท างานให้เป็นดิจิทัลที่เหมาะสมในการท างาน  
  ตัวช้ีวัดที่  3.1  ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  (คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
 ผลงานมหาวิทยาลัย) 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบ คณะ  5  คณะ 

ส านัก/สถาบัน  5   
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
  ระดับความพึงพอใจในการปฏิบตัิงานของบุคลากร  
(คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานมหาวิทยาลัย) 

  4.5 อยูร่ะหว่าง 
การด าเนินงาน 

 

ความพึงพอใจ ผลคะแนน 

 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหนา้ทางเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน  

 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและการปฏิบัติงาน  

 การใช้ประโยชนจ์ากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อการบริการนักศึกษาและศิษยเ์ก่า  

 การจัดหา การบริหารทรัพยากร และทรัพยส์ินของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ  

ค่าเฉลี่ย  
 

ตัวช้ีวัดที ่ 3.2   มีระบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการบรหิารจดัการ   
(คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานมหาวิทยาลยัประเมิน) 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบ :  ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ ฯ 
ค าอธิบาย 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
มรีะบบโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีมี
ประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ   

5 อยูร่ะหว่าง 
การด าเนินงาน 
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รายงานผลตัวชี้วัด   รอบ  6  เดือน 
แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   รอบ  12  เดือน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 4 
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจดัการใหเ้ป็นมหาวิทยาลยัแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพ่ือเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้   สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัดที่  4.1  จ านวนกิจกรรม/ผลงาน หรือนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นอันเกิดจากการสร้างสรรคข์องมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงการ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด : รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 

 
ผู้รับผิดชอบ :  คณบดี  5  คณะ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 

ตัวช้ีวัดที่  4.1  จ านวนกิจกรรม/ผลงาน หรือนวัตกรรมใน
การพัฒนาท้องถิ่นอันเกิดจากการสร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลยัที่แสดงถึงการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้

5  กิจกรรม อยูร่ะหว่าง 
การด าเนินงาน 

 

หน่วยงาน 
กิจกรรม/ผลงาน หรือนวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นอัน
เกิดจากการสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยที่แสดงถึงการ

เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
คณะครุศาสตร ์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
คณะวิทยาการจัดการ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

รวม  
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รายงานผลตัวชี้วัด   รอบ  6  เดือน 
แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   รอบ  12  เดือน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 5 
  การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities)  ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่  1  สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่นระดับประเทศและนานาชาติ 
ตัวช้ีวัดที่  1.1  จ านวนผลงานของบุคลากร และนักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ และ/หรืออยู่ในฐานข้อมลูที่เป็นท่ี
ยอมรับในระดับสากล 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

:  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ :  คณบดี  5  คณะ 

:  กลุ่มงานการเจา้หน้าท่ี 
:  กองพัฒนานักศึกษา 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 

ตัวช้ีวัดที่  1.1  จ านวนผลงานของบุคลากร และนักศึกษา
ที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติ และ/หรืออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

5 ผลงาน 4  ผลงาน  

หน่วยงาน 
จ านวนผลงานของบุคลากร และนักศึกษาท่ีได้รับรางวัล
ในระดับชาติและนานาชาติ และ/หรืออยู่ในฐานข้อมลู 

ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
คณะครุศาสตร์  (2) 1. รางวัลการน าเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการ

ระดับชาติ และนานาชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ครั้งท่ี 15 
นายภภมูิ อินภูมี และณัฐวุฒิ ฉิมพาลี และ สุรีพร จันทร์ข า  

 2.  รางวัลการเผยแพร่บทความวิจัยในการประชุมวิชาการ
ระดบัชาตริาชภฎัเลยวิชาการ ครั้งที่ 7 ประจ าป ี พ.ศ.2564   
1. นางสาวกิตติญา แก้ววิเชียร 
2. นายประเสริฐ เจริญพะกุไพศาล 
3. นางสาววรัญญา วงษ์เม่น 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ (1) 1. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดสุนทรพจน์
เยาวชนอาเซียน ในงาน Thailand Sustainability Expo 
2020 หัวข้อ “พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก” (ภาษาไทย 
ประเภทออนไลน์)  นายชานนท์ อินทปัทม์ นักศึกษา
สาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
แขนงวิชาการเมืองการปกครอง ช้ันปีท่ี 1 ห้อง 1 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (1) 1. รองศาสตราจารย์ ดร.ชลดา เดชาเกียรตไิกร ธีรการุณ
วงศ์ ในโอกาสไดร้ับคัดเลือกเป็น นักวิจัยดีเด่นราชภัฏวจิัย
ครั้งท่ี 6 ซึ่งเข้ารับโลร่างวัลพระราชทาน ณ ศาลาดสุิดาลัย 
สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร 
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รายงานผลตัวชี้วัด   รอบ  6  เดือน 
แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   รอบ  12  เดือน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 5 
  การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities)  ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
ตัวช้ีวัดที่  1.2  มีระบบประชาสมัพันธ์เชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างภาพลักษณ์องค์กรสู่นานาชาติ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 

   และกิจการพิเศษ 
ผู้รับผิดชอบ :  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่  1.2  มีระบบประชาสมัพันธ์เชิงรุกที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถสร้างภาพลกัษณ์องค์กร 
สู่นานาชาต ิ
1. ระบบประชาสัมพันธ์ สามารถสร้างภาพลักษณ์
องค์กรในระดับท้องถิ่น 
2. ระบบประชาสมัพันธ์ สามารถสร้างภาพลักษณ์
องค์กรในระดับชาต ิ
3.  ระบบประชาสมัพันธ์ สามารถสรา้งภาพลักษณ์  
องค์กรในระดับนานาชาต ิ 

ระดับ 3 1. ระบบประชาสัมพันธ์ 
สามารถสรา้งภาพลักษณ์
องค์กรในระดับท้องถิ่น 

  บรรล ุ

2. ระบบประชาสัมพันธ์ 
สามารถสรา้งภาพลักษณ์
องค์กรในระดับชาต ิ

  บรรล ุ

3. ระบบประชาสัมพันธ์ 
สามารถสรา้งภาพลักษณ์  
องค์กรในระดับ
นานาชาติ 

  บรรล ุ

 

ตัวช้ีวัดที่  1.3  จ านวนกิจกรรม หรือโครงการทีส่่งเสริมความเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะตามเอกลักษณ์ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

:  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ :  คณบดี  5 คณะ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 

ตัวช้ีวัดที่  1.3  จ านวนกิจกรรม หรือโครงการทีส่่งเสริม
ความเป็นมหาวิทยาลัยทีม่ีความเช่ียวชาญเฉพาะตาม
เอกลักษณ ์

6  กิจกรรม 21  กิจกรรม 
(โครงยุทธศาสตร์) 

 
บรรล ุ

หน่วยงาน 
กิจกรรม หรือโครงการที่ส่งเสริมความเป็นมหาวิทยาลัย 

ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตามเอกลักษณ ์
คณะครุศาสตร์  (2) 1. โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหาขาดแคลนครู

ให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 
 2.  โครงการยกระดับคณุภาพการเรียนรูด้้านการอ่านการ

เขียนและการวิเคราะห์ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 
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รายงานผลตัวชี้วัด   รอบ  6  เดือน 
แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   รอบ  12  เดือน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 5 
  การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities)  ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
 
 

หน่วยงาน 
กิจกรรม หรือโครงการที่ส่งเสริมความเป็นมหาวิทยาลัย 

ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตามเอกลักษณ ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ (3) 1. โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับ

คนในชุมชนฐานราก 
 2.  โครงการส่งเสริมความรักสามคัคีเข้าใจสิทธิหน้าท่ีของ

ตนเองและผู้อื่นภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข 

 3.  โครงการพัฒนาความรู้ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ ใน
ศตวรรษที่ 21 

คณะวิทยาการจัดการ  (1) 1. โครงการเสริมสรา้งสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผน
พัฒนาเชิงพื้นที่ระดับต าบล 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (3) 1. โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติพันธกิจสูค่วาม
เป็นเลิศฯ : กิจกรรมศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 

 2. โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติพันธกิจสูค่วาม
เป็นเลิศฯ : กิจกรรมยกระดับศูนยว์ิทยาศาสตร์สู่การเป็น
ศูนย์ตรวจวดัทางวิทยาศาสตร์ที่ไดม้าตรฐาน 

 3. โครงการปรับปรุงหลักสูตรเดมิและพัฒนาหลักสูตรใหม่ : 
หลักสตูรศลิปะการออกแบบและนวัตกรรมธรุกิจอาหาร 

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (3) 1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
 2. โครงการปรับปรุงหลักสูตรเดมิและพัฒนาหลักสูตรใหม่ : 

หลักสตูรธุรกจิความงามและแฟช่ัน 
 3. โครงการปรับปรุงหลักสูตรเดมิและพัฒนาหลักสูตรใหม่ : 

หลักสตูรวิศวกรรมระบบรางและโลจิสติสก ์
ส านักงานอธิการบดี  (2) 1. โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการ : กิจกรรมเตรียม

ความพร้อมออกนอกระบบ 
 2. โครงการพัฒนาระบบบริหารจดัการ : กิจกรรม Smart 

University 
ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน  (2) 1. โครงการปรับปรุงหลักสูตรเดมิและพัฒนาหลักสูตรใหม่ : 

กิจกรรมปรับปรุงหลักสตูรเดิม 
 2. โครงการเครือข่าย ศูนย์ยกระดบัชุมชนการศึกษา 
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รายงานผลตัวชี้วัด   รอบ  6  เดือน 
แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   รอบ  12  เดือน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 5 
  การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities)  ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
 
 

หน่วยงาน 
กิจกรรม หรือโครงการที่ส่งเสริมความเป็นมหาวิทยาลัย 

ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตามเอกลักษณ ์
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม (1) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศลิปวัฒนธรรมประเพณี

ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อเสรมิสร้างคณุค่าและจิตส านึกรักษ์
ท้องถิ่น 

สถาบันวิจัยและพัฒนา  (4) 1. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลต าบลในจังหวัด 
 2. โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติพันธกิจสูค่วาม

เป็นเลิศฯ : กิจกรรมจัดตั้งศูนย์วิจยัและพัฒนาพืชสมุนไพร
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฯ 

 3.  โครงการพัฒนาระบบข้อมูลต าบลในจังหวัด 
 4.  โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติพันธกิจสู่ความ

เป็นเลิศฯ :  กิจกรรมการพัฒนาศกัยภาพนักศึกษา  
อาจารย์  และบุคลากรของมหาวทิยาลัย 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์  (2) 1. โครงการปรับปรุงหลักสูตรเดมิและพัฒนาหลักสูตรใหม่ : 
หลักสตูรอนุบาลวิทยาศาสตร ์

 2. โครงการปรับปรุงหลักสูตรเดมิและพัฒนาหลักสูตรใหม่ : 
หลักสตูรฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือฯ 

 
 
กลยุทธ์ที่  2  วางรากฐานการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือเตรียม พร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่
มาตรฐานสากล 
ตัวช้ีวัดที่  2.1  จ านวนบุคลากรทีม่ีสมรรถนะในระดับชาติและนานาชาติ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้รับผิดชอบ :  คณบดี  5  คณะ 

:  กลุ่มงานการเจา้หน้าท่ี 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่  2.1  จ านวนบุคลากรทีม่ีสมรรถนะในระดับชาติ
และนานาชาต ิ

20  กิจกรรม อยู่ระหว่าง 
การด าเนินงาน 
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รายงานผลตัวชี้วัด   รอบ  6  เดือน 
แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   รอบ  12  เดือน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 5 
  การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities)  ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
ตัวช้ีวัดที่  2.2    มีระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ทีมีประสิทธิภาพสามารถสร้างรายได้ให้แก่มหาวทิยาลัย 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 

   และกิจการพเิศษ 
ผู้รับผิดชอบ :  ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 

ค าอธิบาย 
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่  2.2    มีระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ทีมี
ประสิทธิภาพสามารถสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลยั 

ร้อยละ  5 อยู่ระหว่าง 
การเนินงาน 

 

หน่วยงาน 
รายได้จากการบริหารทรัพย์สิน 

ให้แก่มหาวิทยาลัย 
คณะครุศาสตร ์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์  
คณะวิทยาการจัดการ  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

รวม  
 
 
ตัวช้ีวัดที่  2.3  มีการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

:  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ :  คณบดี  5  คณะ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 

ตัวช้ีวัดที่  2.3  มีการเตรียมความพร้อมสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 

ระดับ 4 ระดับ 1 รับฟังความคิดเห็น
จากบุคลากร          

 

ระดับ 2 มีแผนแม่บทในการ
เป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 

 

ระดับ 3 มีการเตรียมความ
พร้อมด้านบุคลากร    

 

ระดับ 4  มีการเตรยีมความ
พร้อมด้านทรัพยากร 
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รายงานผลตัวชี้วัด   รอบ  6  เดือน 
แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   รอบ  12  เดือน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 5 
  การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities)  ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่  3  การสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยและองค์กรในระดับชาติและนานาชาติเพ่ือกระดับคุณภาพของมหาวิทยาลัยสู่
มาตรฐานสากล 
ตัวช้ีวัดที่  3.1  จ านวนองค์กรหรือสถาบันท่ีเป็นเครือข่ายกับมหาวทิยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

:  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ :  คณบดี  5  คณะ 

ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 
ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 

ตัวช้ีวัดที่  3.1  จ านวนองค์กรหรือสถาบันท่ีเป็นเครือข่าย
กับมหาวิทยาลยัทั้งในและต่างประเทศ 

8   77  องค์กร  
บรรล ุ

หน่วยงาน องค์กรหรือสถาบันเครือข่ายความร่วมมือ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (28  องค์กร) - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สนับสนุนด้านวิชาการ กับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา และส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในจังหวัดนครสวรรค์ 
ก าแพงเพชร อุทัยธานี ชัยนาท พิจิตร สิงห์บรุี โดยมีวัตถปุระสงค์
เพื่อพัฒนา ส่งเสรมิ สนับสนุนการด าเนินงานด้านวิชาการและ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ซึ่งกันและกัน ซึง่จะมีการส่งเสริมความรู้ จัด
ฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรตามศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
และการรับนักศกึษาเขา้รับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ  ได้แก่  
อบจ.นครสวรรค,์ อบจ.ก าแพงเพชร, อบจ.ชัยนาท, อบจ.
พิจิตร, สพม.นครสวรรค,์ สพม.ก าแพงเพชร, สพม.สิงห์บุรี 
อ่างทอง, สพป.นครสวรรค์ เขต 1, เขต 2, เขต 3, สพป.
อุทัยธานี เขต 1, เขต 2, สพป.ชัยนาท, สพป.ก าแพงเพชร เขต 
1, เขต 2, สพป.พิจิตร   เขต 1, เขต 2 และสพป.สงห์บุรี                                   
รวมท้ังหมด 18 หน่วยงาน   

 - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) สนับสนุนทางวิชาการ 
ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานด้าน
วิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและ 
1.  ที่ท าการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี  
2.  ส านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี  
3.  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุทัยธานี  
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รายงานผลตัวชี้วัด   รอบ  6  เดือน 
แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   รอบ  12  เดือน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 5 
  การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities)  ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
 

หน่วยงาน องค์กรหรือสถาบันเครือข่ายความร่วมมือ 
  4.  พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุทัยธานี  

รวมท้ังหมด  4  หน่วยงาน 
 - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการ ระหว่าง

มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ MOU ท าการปกครองจังหวัด
พิจิตร 

 - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการ ระหว่าง 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ กับ โรงงานวัตถุระเบิดทหาร 
กรมการอุตสาหกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกัน
ประเทศและพลังงานทหาร  

 - บันทึกข้อตกลง MOU ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ กับ 
1.  ที่ท าการปกครองจังหวัดนครสวรรค์                
2.  ส านักงานส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ 
3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค ์
4. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดนครสวรรค์  
รวมท้ังหมด  4  หน่วยงาน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี (1) - MOU  8  สถาบันเครือข่ายภาคเหนือ 
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  (7) - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตก าลังคน 

ด้านระบบโลจสิติกส์และขนส่งทางราง ระหว่าง      1. 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์  
2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
3.  คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล สุวรรณภมูิ  
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รายงานผลตัวชี้วัด   รอบ  6  เดือน 
แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   รอบ  12  เดือน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 5 
  การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities)  ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
 

หน่วยงาน องค์กรหรือสถาบันเครือข่ายความร่วมมือ 
 - บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิตก าลังคน 

ด้านเกษตรอัจฉริยะ กับ 
1. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะวิศวกรรมศาสตร์  
2.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 
คณะวิศวกรรมศาสตร์  
3.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
4.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสรุินทร์ 
รวมท้ังหมด  7  หน่วยงาน 

ส านักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน  (38  หน่วยงาน) - ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์กับ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ีบริการ ภายใต้โครงการพัฒนา
ศูนย์ยกระดับคณุภาพชุมชนและการศึกษา (Education and 
Community Improvement Center: ECI Center) ระหว่าง
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 และโรงเรียน
ในเขตพื้นท่ีบริการในจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี 
จ านวน 35 แห่ง ได้แก่ รร.การุ้งวทิยาคม รร.เก้าเลี้ยววิทยา รร.
โกรกพระ รร.เขาทองพิทยาคม รร.จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 
รร.ตลุกดู่วิทยาคม รร.ตะคร้อพิทยา รร.ทหารอากาศอนุสรณ์ 
รร.ทองหลางวิทยาคม รร.ทับกฤชพัฒนา รร.ท่าตะโกพิทยาคม 
รร.เทศบาลวัดจอมคีรีนาคพรต รร.นวมินทราชูทิศ มัชฌิม รร.
บรรพตพสิัยพิทยาคม รร.บ่อยางวทิยา รร.บ้านแก่งชัชวลิต
วิทยา รร.บ้านทุ่งนาวิทยา รร.พยหุะพิทยาคม รร.พยุหะวิทยา 
รร.พระบางวิทยา รร.แม่วงก์พิทยาคม รร.ร่องตาทีวิทยา รร.
ลาดยาววิทยาคม รร.ลานสักวิทยา รร.วังข่อยพิทยา รร.วังบ่อ
วิทยา วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค์ รร.สมอทองปทีปพลีผล
อุปถัมภ์ รร.สวนกุหลาบวิทยาลยั (จิรประวตัิ) นครสวรรค์ รร.
หนองขาหย่างวิทยา รร.หนองเต่าวิทยา รร.ห้วยคตพิทยาคม 
รร.หัวดงราชพรหมาภรณ์ รร.อุทัยธรรมานุวตัรวิทยา และรร.
อุทัยวิทยาคม 
รวมท้ังหมด  35  หน่วยงาน 
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รายงานผลตัวชี้วัด   รอบ  6  เดือน 
แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   รอบ  12  เดือน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 5 
  การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities)  ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
 
 
 
 

หน่วยงาน องค์กรหรือสถาบันเครือข่ายความร่วมมือ 
 2. เครือข่ายความร่วมมือกับวิทยาลัยพยาบาล  บรมราชชนนี  

สวรรคป์ระชารักษ์   
 3. เครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือ  เพื่อเป็นกลไกขับเคลื่อนการ

เรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการท างาน  ภายใต้โครงการสห
กิจศึกษา  Co-Operative Education 

 4. เครือข่ายความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏในเครือข่าย  ประกันคณุภาพ
การศึกษาของมหาวิทยาลยัราชภฏั 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ  (1) 1. เครือข่ายส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลยัราชภฏัในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งท่ี 11  
มีวัตถุประสงค์เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การด าเนินงาน การ
พัฒนาคุณภาพในการให้บริการ และการพัฒนางานวิชาการด้าน
ต่าง ๆ ให้มีคุณภาพมากยิ่งข้ึน และเพื่อสร้างเครือข่ายวิชาการ 
เป็นการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ และเผยแพร่ผลงานวิชาการของ
บุคลากรในสังกัดส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักหอสมุดและส านักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราช
ภัฏในเขตภาคเหนือ  

สถาบันวิจัยและพัฒนา  (2) 1. เครือข่ายบริการวิชาการสถาบันอดุมศึกษาไทย (คบอ.) 
 2. ความร่วมมือจัดการประชุมนานาชาติ The 3rd ICRU 

International conference on World Sustainable 
Development “From University Social Responsibility 
(USR) to World Sustainable Development (WSD)” 
(WSD 2021) 
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รายงานผลตัวชี้วัด   รอบ  6  เดือน 
แผนยุทธศาสตร์แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   รอบ  12  เดือน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 5 
  การยกระดับและการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities)  ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

ที่มีคุณภาพสู่มาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่    4  พัฒนามหาวิทยาลัยด้านกายภาพและ สิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์คุณภาพในระดับนานาชาติ 
ตัวช้ีวัดที่  4.1  ระดับการเตรียมการเข้าสู่การจดัอันดับมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล (Green University/ Engagement University 
/Community University)  
ผู้ก ากับดูแลตัวช้ีวัด :  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

:  รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
ผู้รับผิดชอบ : คณบดี  5  คณะ 

: ผู้อ านวยการส านัก  สถาบัน   
ข้อมูลผลการด าเนินงาน  : 

ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย ผลการด าเนินงาน บรรลุ/ไม่บรรลุ 
ตัวช้ีวัดที่  4.1  ระดับการเตรียมการเข้าสู่การจดัอันดับ
มหาวิทยาลยัสู่มาตรฐานสากล (Green University/ 
Engagement University /Community University) 

ระดับ  4 อยู่ระหว่าง 
การด าเนินงาน 

 

1. รับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร 
2. มีแผนแม่บทในการเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 
3. มีการเตรียมความพร้อมด้านบคุลากร 
4. มีการเตรียมความพร้อมด้านทรพัยากร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


