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ก 
 

ค ำน ำ 

 ตามที่สภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบ และ
ประเมินผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือให้ท าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลการด าเนินงานให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 มาตรา 49, 50 
และมาตรา 39 นั้น 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลได้ปฏิบัติงานติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล โดย
การวิเคราะห์เอกสาร ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา 
เอกสารหลักสูตร รายงานประจ าปี เป้าหมายของมหาวิทยาลัยและเอกสารที่เกี่ยวข้องในการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัย คณะ ศูนย์ ส านัก และการสัมภาษณ์กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ ผู้แทนสาขาวิชา ส านัก/สถาบัน นักศึกษา ศิษย์เก่า 
ผู้แทนชุมชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แล้วสรุปวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  พร้อม
ประเมินค่าผลการด าเนินงานของอธิการบดี  คณบดี และผู้อ านวยการ เพ่ือประโยชน์ของการน าไปใช้ของ
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล ขอขอบคุณสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รองอธิการบดี 
คณบดี ผู้อ านวยการ คณาจารย์และบุคลากรทุกฝ่ายที่ให้ข้อมูลและสนับสนุนการท างานอย่างดียิ่ง ซึ่งท าให้การ
ท างานส าเร็จลุล่องไปด้วยดี 
 
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
                                                   ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
                                                             13 มีนาคม 2564 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 49 ให้มีคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยตาม
มาตรา 39 และมาตรา 50  สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ คณบดี ส านัก/สถาบัน และผู้อ านวยการ  ซึ่งการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ถือว่าเป็นเครื่องมือทางการบริหารอย่างหนึ่งส าหรับองค์การที่จะสะท้อนภาพของ
การพัฒนาการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองค์กรของคณะผู้บริหาร ภายใต้แนวนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้  ดังนั้นการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานนั้น จ าเป็นต้องใช้กระบวนการมีส่วน
ร่วมจากบุคคลภายในองค์การที่มีมุมมองต่อมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่มองมหาวิทยาลัย โดยการเชื่อมโยง
และสะท้อนให้เห็นผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ซึ่งจะประเมินได้เป็นค่าความส าเร็จ และจุดอ่อนที่ควร
ได้รับการพัฒนาให้สามารถด าเนินงานได้บรรลุภารกิจที่ตั้งไว้ 

วัตถุประสงค์   
 1.  เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี 
 2.  เพ่ือจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

รำยกำรที่ประเมินและติดตำม   
 1.  การติดตามการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
 2. การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 3. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
  2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์   
  2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
  2.3  การบริหารงบประมาณ    
 4.  ภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล  และความพึงพอใจในการบริหารของอธิการบดี 

เครื่องมือ วิธีกำร เกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมินและน  ำหนักในกำรประเมิน 
  เครื่องมือ 
      เครื่องมือที่ใช้ในการวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย   
   1.   แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   
   2.  แบบสัมภาษณ์ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย  อธิการบดี รองอธิการบดี  ผู้แทนผู้ใช้
บัณฑิต  ผู้แทนผู้ประกอบการ ผู้แทนชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้แทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
   3. แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับภาวะผู้น า  ธรรมาภิบาล 
และความพึงพอใจในการบริหารของอธิการบดี 
   4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี   รายงานประจ าปี  รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร รายงานผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ และส านักงาน/สถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



ค 
 

 วิธีกำร 
  1.  รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจ/ตัวชี ้ว ัด  และแผน
ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัย  โดยมีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ช่วยประสานด าเนินการ   
  2. วิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ และส านักงาน/สถาบัน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  3. วิเคราะห์เอกสาร  ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี รายงานประจ าปี  
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร  แบบติดตามและประเมินตนเองตามตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  4. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย  อธิการบดี รอง
อธิการบดี ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิต  ผู้แทนผู้ประกอบการ ผู้แทนชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้แทน
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย 
  5. วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรในคณะเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาลและ
ความพึงพอใจในการบริหารของอธิการบดี 
  6. จัดท าแบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของ
มหาวิทยาลัย 
 เกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมิน 
  การประเมินผลตามพันธกิจ ใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้   
  1. เกณฑ์ของหน่วยงานระดับชาติที่ท าหน้าที่ประเมินได้แก่ สมศ. และ สกอ.   
  2. เกณฑ์เป้าหมายที่หน่วยงานที่รับการประเมินก าหนด   
  3. เกณฑ์ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
  4. เกณฑ์กระบวนการและหรือผลการด าเนินงานที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานก าหนด   
 น  ำหนักในกำรประเมิน 
  1.  การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานที่รับการประเมิน       ร้อยละ  50  
  2.  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ  ร้อยละ 40 
   2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ร้อยละ 20 
   2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ  
     จากสภามหาวิทยาลัย ร้อยละ 10 
   2.3  การบริหารงบประมาณ ร้อยละ 10 
  3.  ภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจในการบริหารของอธิการบดี ร้อยละ 10 
 
 
 
 
 
 



ง 
 

สรุปผลกำรประเมินผลงำน 
 1. กำรประเมินกำรด ำเนินผลงำนตำมพันธกิจ คะแนนประเมิน 4.27 ระดับผลการประเมิน ดี  
จ าแนกเป็นรายมิติ ได้ดังนี้ 
   มิติที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษา   คะแนน
ประเมิน 3.30 ระดับผลการประเมิน ปานกลาง   
   มิติที่ 2 ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  คะแนนประเมิน 4.13 ระดับผลการประเมิน ดี  
   มิติที่ 3 ด้านการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  คะแนนประเมิน 4.50 ระดับผล
การประเมิน ดี 
   มิติที่ 4 ด้านการบริการวิชาการ  คะแนนประเมิน 5.00 ระดับผลการประเมิน ดีมาก   
   มิติที่ 5 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  คะแนนประเมิน 5.00 ระดับผลการประเมิน ดีมาก   
   มิติที่ 6 ด้านการบริหาร  คะแนนประเมิน 4.50 ระดับผลการประเมิน ดี 
 2.  กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ   
  มหาวิทยาลัยด าเนินการคิดเปน็คะแนนได้ 3.71 ระดับผลการประเมิน ดี  จ าแนกเป็น 
   2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้ด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ จ านวน  45  ตัวชี้วัด  
สามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ได ้จ านวน  37  ตัวชี้วัด  (ร้อยละ 82.22) คิดเป็น
ระดับคะแนนได้ 4.11 ระดับผลการประเมิน ดี   
   2.2  ความส าเร็จของโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
     มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ  จ านวน 385 โครงการ ด าเนินการได้ จ านวน 
207 โครงการ  (ร้อยละ 53.77)  คิดเป็นระดับคะแนนได้ 2.69 ระดับผลการประเมิน ปานกลาง  
   2.3  การบริหารงบประมาณ 
      งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จ านวน 673,817,604  บาท  สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ 
จ านวน 527,405,075 บาท  (ร้อยละ 78.27)  คิดเป็นระดับคะแนนได้ 3.91 ระดับผลการประเมิน ดี   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



จ 
 

 การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สรุปได้ดังนี้ 
 

ที ่ รำยกำรที่ประเมิน น  ำหนัก คะแนน ระดับ 
1 กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ 50 4.27 ด ี

  1.1 ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนตลอดจนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 3.30 ปานกลาง 
  1.2 ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  4.13 ดี 
  1.3 ด้านการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  4.50 ดี 
  1.4 ด้านการบริการวิชาการ  5.00 ดีมาก 
  1.5 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  5.00 ดีมาก 
  1.6 ด้านการบริหาร    4.50 ดี 
2 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ   40 3.71 ด ี

  2.1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 20 4.11 
 

ดี 
  2.2 ความส าเร็จของโครงการที่ได้รับอนุมัติ 10 2.69 ปานกลาง 
  2.3 การบริหารงบประมาณ 10 3.91 ดี 

รวม 90 4.02 ด ี
3 ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำล 10 3.71 ด ี

  ภาวะผู้น า  3.71 ด ี
  ธรรมาภิบาล  3.70 ด ี
4 ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของอธิกำรบดี  3.70 มำก 

กำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำน   
 1.  มิติด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและพัฒนำก ำลังคนตลอดจนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
  จุดเด่น  
  คุณภาพคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2563 เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนอาจารย์วุฒิ
ปริญญาเอกและอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ เพ่ิมข้ึนจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เล็กน้อยในทั้งสองด้าน กล่าวคือ มีอาจารย์วุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 35.86 เพ่ิมขึ้น 11 คน และมีอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 41.41 เพ่ิมขึ้น 13 คน เป็นระดับรองศาสตราจารย์ 3 คนและระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 10 คน 
  ข้อเสนอแนะ 
  1. ปีการศึกษา 2562 จ านวนนักศึกษารวมของมหาวิทยาลัยลดลง เหลือเพียง 7,615 คน จาก 
10,254 คน  เมื่อปีการศึกษา 2561 (ลดลงร้อยละ 25.74) เป็นความเสี่ยงส าคัญของมหาวิทยาลัย สาเหตุส าคัญ
เกิดจากจ านวนนักเรียนในวัยเรียนที่เป็นตัวป้อนของระบบอุดมศึกษาลดลง ดังนั้น การตั้งเป้าหมายที่จะเพ่ิม
จ านวนนักศึกษาจากนักเรียนในวัยเรียน อาจไม่เพียงพอ มหาวิทยาลัยต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการศึกษา
ให้เหมาะสม การจัดการศึกษาเพ่ือปริญญาต้องเน้นให้บัณฑิต “รู้ชัด ปฏิบัติได้” ในสาขาที่ตรงกับความต้องการ
ก าลังคนของประเทศ เป็นบัณฑิตที่มีพ้ืนฐานสามารถประกอบอาชีพอิสระในสังคมดิจิทัลได้ รวมถึงการบริหาร
หลักสูตรที่สามารถเรียนและท างานไปพร้อมกันได้ ตลอดจนจัดให้มีหลักสูตรระยะสั้นหรือรายวิชาที่มุ่งพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างานตามความต้องการของบุคลากรและสถานประกอบการ 
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 2.  เนื่องจากสัดส่วนนักศึกษาออกกลางคัน รวมทุกคณะ ทุกชั้นปี ในปีการศึกษา 2562 สูงถึงร้อยละ 
26.42 เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา พ.ศ. 2561 ร้อยละ 1.96 ซึ่งเหตุปัจจัยหลักส าคัญจะเกิดจากความพร้อมของ
นักศึกษา เช่น ความพร้อมทางด้านการเงิน ความพร้อมในการเรียนระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะการเรียน
ออนไลน์ตามสถานการณ์โรคระบาด รวมถึงความเข้มแข็งของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยต้องให้
ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าวข้างต้น โดยก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการแก้ไข และมีการก ากับติดตามผล
อย่างใกล้ชิด 
 2. มิติด้ำนกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงำนสร้ำงสรรค์ 
  จุดเด่น  
  -  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายเชิงพ้ืนที่วิจัยและด าเนินการพัฒนาโจทย์วิจัยแบบมีส่วน
ร่วมกับพ้ืนที่ โดยการจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ  เพ่ือก าหนดหัวข้อการท าวิจัยให้สอดคล้องกับ
ปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่และน าข้อเสนอโครงการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกช่วยพิจารณาและเติมเต็ม
ให้ข้อเสนอวิจัยสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น   
  ข้อเสนอแนะ 
  1. แม้ว่ามหาวิทยาลัยได้ประสานหน่วยให้ทุนต่าง ๆ เช่น ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ฯลฯ เป็นต้น  แต่จากเงินงบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนการวิจัยของ
มหาวิทยาลัย จ านวน 7,753,210 บาท  เป็นเงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเพียง
จ านวน 1,190,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 15.35 มหาวิทยาลัยควรจัดโครงการอบรมเพ่ือสนับสนุนให้ผู้ท าวิจัยได้
มีความรู้ ความเข้าใจในการเขียนโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของหน่วยงานที่สนับสนุนทุน
วิจัย  
  2. จากผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์พบว่าส่วนใหญ่มีการน าไปใช้ในการเรียนการสอนร้อยละ 
63.87 มีการน าไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นร้อยละ 14.29 มหาวิทยาลัยควรเน้นให้ผู้ท าวิจัยน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในการการพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้นเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 มิติที่ 3 ด้ำนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
 จุดเด่น 

คณะและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยได้บูรณาการการท างานร่วมกันในการด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ชัดเจน 
 ข้อเสนอแนะ   
 1.  ควรน าผลิตภัณฑ์หรือองค์ความรู้ที่ได้จากการมีส่วนร่วมกับชุมชนมาต่อยอดเชิงพาณิชย์ หรือ
สร้างมูลค่าเพ่ิม และสร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัย เช่น การผลิตปลายข้าวกล้องผง ชุมชนกลุ่มผลิต
ข้าวปลอดสารพิษบ้านบางเดื่อ ต าบลน้ าทรง อ าเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์ การผลิตเห็ดนางแปรรูป 
ชุมชนคนบ้านนอกท าตามพ่อ ต าบลวังม้า อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น   
 2.  ควรสร้างชุมชนต้นแบบด้านส่งเสริมความรักความสามัคคีและขยายผล ไปสู่พื้นที่อื่น เช่น 
ชุมชนบ้านบางเดื่อ อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ชุมชนบ้านพูนสุข อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เป็นต้น 
 
 
 
 



ช 
 

 4.  มิติด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
      จุดเด่น 
                -  
  ข้อเสนอแนะ 
  1. เนื่องจากงบประมาณที่เป็นความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกและรายได้ ที่เกิดจากการ
ให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 5,213,668 บาท ซึ่งลดลงมากเมื่อ
เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 11,788,380 บาท ซึ่งอาจเกิดจากสถานการณ์โควิด19 
ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรพุ่งเป้าการให้บริการวิชาการกับวัยคนท างานและเน้นพัฒนาทักษะ (Reskills Upskills) 
เน้นทักษะอาชีพโดยเฉพาะ  โดยอาจเป็นรูปแบบความร่วมมือกับภาคเอกชน ชุมชนเพ่ือจัดท าหลักสูตรระยะ
สั้นที่เน้นทักษะน าไปท างานได้จริง   
  2.  การจัดท าหลักสูตรระยะสั้นอาจจะปรับหลักสูตรเป็นโมดูล (Module) โดยเน้นสมรรถนะและ
ทักษะวิชาชีพในการสร้างงานหรือพัฒนางานตามความต้องการของการประกอบวิชาชีพโดยสามารถน าเข้า
ระบบคลังหน่วยกิต ซึ่งมหาวิทยาลัยควรเร่งท าประกาศตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม เรื่อง แนวทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563  
 5.  มิติด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
    จุดเด่น  
  มหาวิทยาลัยโดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม คณะทั้งอาจารย์และนักศึกษามีการสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ท า
ให้สามารถร่วมมือสร้างองค์ความรู้ร่วมกันทางศิลปวัฒนธรรมและสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรมและ
การท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์ 
  ข้อเสนอแนะ 
  1.  ควรพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้เพิ่มข้ึนจากแหล่งเรียนรู้ของจังหวัด เพ่ือให้เกิด
การใช้ประโยชน์ของชุมชน   
  2.  ควรพัฒนาระบบออนไลน์ e-Service หรือระบบสารสนเทศอ่ืนๆ ให้ครอบคลุมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมทุกด้านของมหาวิทยาลัย จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง 
 6.  มิติด้ำนกำรบริหำร  
     จุดเด่น 
               - 
  ข้อเสนอแนะ 

1. เนื่องจากบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ มีทักษะและสมรรถนะ  
(Competency) มีประสบการณ์  และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เพ่ือให้มีงานท าตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน หรือสามารถเป็นผู้ประกอบการได้เอง ดังนั้นมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องทบทวนวิธีคิด
เพ่ือสร้างให้บัณฑิตมีคุณลักษณะดังกล่าว รวมทั้งควรเลือกสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ องค์กร
ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เหมาะสม 
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    2. ในปัจจุบัน (1) ประเทศต่าง ๆ ได้ประสบภัยจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  
ซึ่งส่งผลกระทบมากต่อทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทุกประเทศให้ความส าคัญในการแก้ปัญหา
ดังกล่าว    (2) โลกยุคดิจิทัล (Digital Era)  มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว  มหาวิทยาลัยควร
ต้องเปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมมาเป็นระบบ On-line หรือใช้เทคโนโลยีรูปแบบอ่ืนแทน และเลือกสาขาวิชาที่
จะร่วมมือให้เหมาะสม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัย 
      3. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน 
เช่น แนวโน้มของงบประมาณที่ลดลง หรือสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผล
กระทบต่อจ านวนนักศึกษา การเปลี่ยนแปลงเรื่องการจัดการเรียนการสอน รวมถึงด้านอ่ืน ๆ จึงควรน าปัจจัย
ภายนอกดังกล่าวเข้ามาพิจารณาในการวางแผนและสร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัย 
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สำรบัญ   
 หน้ำ 
ค าน า ก 
บทสรุปผู้บริหาร ข 
สารบัญ ฌ 
สารบัญตาราง ญ 
บทที่ 1 บทน า 1 
 วัตถุประสงค์ 1 
 รายการที่ประเมินและติดตาม   1 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 49 ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก 
ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 39 และมาตรา 50          
สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ 
คณบดี ส านัก/สถาบัน และผู้อ านวยการ  ซึ่งการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ถือว่าเป็น
เครื่องมือทางการบริหารอย่างหนึ่งส าหรับองค์การที่จะสะท้อนภาพของการพัฒนาการปฏิบัติงานและการบริหาร
จัดการองค์กรของคณะผู้บริหาร  ภายใต้แนวนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้  ดังนั้น การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลงานนั้น  จ าเป็นต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากบุคคลภายในองค์การที่มีมุมมองต่อมหาวิทยาลัย 
และบุคคลภายนอกที่มองมหาวิทยาลัย โดยการเชื่อมโยงและสะท้อนให้เห็นผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ ซึ่งจะ
ประเมินได้เป็นค่าความส าเร็จ และจุดอ่อนที่ควรได้รับการพัฒนาให้สามารถด าเนินงานได้บรรลุภารกิจที่ตั้งไว้ 

วัตถุประสงค์   
 1.  เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี 
 2.  เพ่ือจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 

รำยกำรที่ประเมินและติดตำม   
 1.  การติดตามการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
 2. การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
 3. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย 
  2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์   
  2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
  2.3  การบริหารงบประมาณ    
 4.  ภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล  และความพึงพอใจในการบริหารของอธิการบดี 

เครื่องมือ วิธีกำร เกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมินและน  ำหนักในกำรประเมิน 
  เครื่องมือ 
      เครื่องมือที่ใช้ในการวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย   
   1.   แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย   
   2.  แบบสัมภาษณ์ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย  อธิการบดี รองอธิการบดี ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิต  
ผู้แทนผู้ประกอบการ ผู้แทนชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้แทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  
   3. แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับภาวะผู้น า  ธรรมาภิบาล 
และความพึงพอใจในการบริหารของอธิการบดี 
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   4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี รายงานประจ าปี รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา เอกสารหลักสูตร รายงานผลการ
ด าเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ และส านักงาน/สถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 วิธีกำร 
  1.  รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจ/ตัวชี้วัด  และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัย  โดยมีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ช่วยประสานด าเนินการ   
  2. วิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ และส านักงาน/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
  3. วิเคราะห์เอกสาร ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี รายงานประจ าปี  
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร  แบบติดตามและประเมินตนเองตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  4. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย  อธิการบดี รองอธิการบดี 
ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิต  ผู้แทนผู้ประกอบการ ผู้แทนชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้แทนนักศึกษาของ
มหาวิทยาลัย 
  5. วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรในคณะเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาลและ
ความพึงพอใจในการบริหารของอธิการบดี 
  6. จัดท าแบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัย 
 เกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมิน 
  การประเมินผลตามพันธกิจ ใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้   
  1. เกณฑ์ของหน่วยงานระดับชาติที่ท าหน้าที่ประเมินได้แก่ สมศ. และ สกอ.   
  2. เกณฑ์เป้าหมายที่หน่วยงานที่รับการประเมินก าหนด   
  3. เกณฑ์ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
  4. เกณฑ์กระบวนการและหรือผลการด าเนินงานที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานก าหนด   
 น  ำหนักในกำรประเมิน 
  1.  การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานที่รับการประเมิน       ร้อยละ  50  
  2.  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ  ร้อยละ 40 
   2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ร้อยละ 20 
   2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ  
     จากสภามหาวิทยาลัย ร้อยละ 10 
   2.3  การบริหารงบประมาณ ร้อยละ 10 
  3.  ภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจในการบริหารของอธิการบดี ร้อยละ 10 
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บทที่ 2 
ข้อมูลพื นฐำน 

 
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษากระทรวงศึกษาธิการ เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2465 มีชื่อเดิมว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูมูล
กสิกรรม” ประจ ามณฑลนครสวรรค์ โดยรับนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 มาเรียน 2 ปี ตามหลักสูตร
กระทรวงธรรมการ นักเรียนที่จบแล้วจะได้รับวุฒิครูมูล โดยมีนายสวัสดิ์ กัณหเนตร เป็นครูใหญ่ ต่อมาได้รับ
บรรดาศักดิ์เป็น “ขุณกัณหเนตรศึกษากร” จากนั้นในปี พ.ศ. 2475 ได้มีการยุบไปรวมกับโรงเรียนฝึกหัดครูมูล
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในปี พ.ศ. 2477 ได้จัดตั้งเป็นโรงเรียนประถมวิสามัญเกษตรกรรม ปี พ.ศ. 2498 
จัดตั้งเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูนครสวรรค์ ปี พ.ศ. 2511 จัดตั้งเป็นวิทยาลัยครูนครสวรรค์ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เป็นสถาบันราชภัฏนครสวรรค์ 
และวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ได้เปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 ปรัชญำ 
 มหาวิทยาลัยที่เป็นพลังของแผ่นดินในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล 
 วิสัยทัศน์ 
 เป็นมหาวิทยาลัยสร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ  
และเปน็ที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  ภายใน พ.ศ. 2579 
 พันธกิจ 
 1. ผลิตบัณฑิตและพัฒาก าลังคนให้มีศักยภาพในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติ 
 2. วิจัย บริการวิชาการและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อเสริมสร้างศักยภาพขอชุมชนท้องถิ่น 
 3. ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 4. บริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้วยนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ผู้บริหำร 
 ผศ.ดร.ไชยรัตน์  ปราณี อธิการบดี 
 ผศ.ว่าที่ร้อยตรีอภิเดช  มงคลปัญญา รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 
 ผศ.เบญจพร  รอดอาวุธ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ 
 อาจารย์ ดร.สมญา  อินทรเกษตร  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย นโยบาย 
 อาจารย์แวววรรณ  ชมพูนุท ณ อยุธยา รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา 
 อาจารย์ ภาสกร  วรอาจ  รองอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล ศัยยกุล ผู้ช่วยอธิการบดี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรวณะ แสงสุข ผู้ช่วยอธิการบดี 
 อาจารย์ปรัศนี นัยนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี 
 อาจารย์ธนิดา จอมยิ้ม ผู้ช่วยอธิการบดี 
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บุคลำกร 
 มหาวิทยาลัยมีบุคลากร จ านวน 748 คน  เป็นบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 396 คน บุคลากรสาย
สนับสนุน จ านวน 222 คน  และบุคลากรสายบริการ จ านวน 130 คน ดังนี้ 
 

 
สำยงำน 

วุฒิกำรศึกษำ  
รวม ต่ ำกว่ำ 

ปริญญำตรี 
ปริญญำตรี ปริญญำโท ปริญญำเอก 

จ ำนวน  ร้อยละ  จ ำนวน  ร้อยละ  จ ำนวน  ร้อยละ  จ ำนวน  ร้อยละ  จ ำนวน  ร้อยละ  
สำยวิชำกำร - - 19 2.54 235 31.42 142 18.98 396 52.94 
ข้ำรำชกำร - - - - 54 7.22 57 7.62 111 14.84 

  รองศาสตราจารย์ - - - - 1 0.13 5 0.67 6 0.80 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - - - - 25 3.34 34 4.55 59 7.89 
 อาจารย์ - - - - 28 3.74 18 2.41 46 6.15 
พนักงำนหำวิทยำลัย - - 15 2.01 158 21.12 83 11.10 256 34.22 
 รองศาสตราจารย์ - - - - 2 0.27 7 0.94 9 1.20 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - - - - 51 6.82 39 5.21 90 12.03 
 อาจารย์ - - 15 2.01 105 14.04 37 4.95 157 20.99 
 ลูกจ้ำงชั่วครำว - - 4 0.53 23 3.07 2 0.27 29 3.88 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - - - -  - - - - - - 
 อาจารย์ - - 4 0.53 23 3.07 2 0.27 29 3.88 

สำยสนับสนุนวิชำกำร 16 2.14 167 22.33 39 5.21 - - 222 29.68 
ข้าราชการ - - 1 0.13 9 1.20 - - 10 1.34 
พนักงานหาวิทยาลัย 10 1.34 129 17.25 24 3.21 - - 163 21.79 
พนักงานราชการ - - 19 2.54 4 0.53 - - 23 3.07 
ลูกจ้างประจ า 5 0.67 6 0.80 2 0.27 - - 13 1.74 
ลูกจ้างชั่วคราว 1 0.13 12 1.60 - - - - 13 1.74 
สำยบริกำร 125 16.71 5 0.67 - - - - 130 17.38 
พนักงานหาวิทยาลัย 76 10.16 - - - - - - 76 10.16 
ลูกจ้างชั่วคราว 49 6.55 5 0.67 - - - - 54 7.22 

รวมทั งสิ น 141 18.85 191 25.53 274 36.63 142 18.98 748 100.00 
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หลักสูตรที่เปิดสอน 
 ปีการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีสาขาวิชาที่เปิดสอน ระดับปริญญาตรี จ านวน 50 
สาขาวิชา ปริญญาโท 2 สาขาวิชา ปริญญาเอก  1  สาขาวิชา และประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 1 สาขาวิชา ดังนี้  
 

คณะ/หน่วยงำน 
สำขำวิชำ 

รวม ปริญญำตรี ประกำศนียบัตร
บัณฑิต 

ปริญญำโท ปริญญำเอก 

คณะครุศาสตร์ 8 1 2 1 12 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 13 - - - 13 
คณะวิทยาการจัดการ 7 - - - 7 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 13 - - - 13 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 9 - - - 9 

รวม 50 1 2 1 54 

ที่มา :  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563 

จ ำนวนนักศึกษำ 
 ในปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมีนักศึกษา จ านวน 7,615 คน  เป็นนักศึกษาภาคปกติ จ านวน  
6,230 คน นักศึกษาภาคพิเศษ จ านวน 87 คน และนักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ จ านวน 507 คน ดังนี้ 
 

ระดับกำรศึกษำ ภำคปกติ ภำคพิเศษ รวม 

ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู - 180 180 

ปริญญาตรี 6,230 416 6,646 
ปริญญาโท  - 274 274 

ปริญญาเอก - 8 8 
นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ 507 - 507 

รวม 6,737 878 7,615 

ที่มา : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน   ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2563 
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ทรัพยำกรอำคำรห้องเรียนและห้องประชุม 
 ในปีการศึกษา 2562  มหาวิทยาลัยมีทรัพยากรอาคารห้องเรียนและห้องประชุม  จ านวน 430 ห้องดังนี้ 

หน่วยงำน ห้องเรียน ห้องปฏิบัติกำร ห้องประชุม รวม 
คณะครุศาสตร์ 9 5 4 18 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 67 45 7 119 
คณะวิทยาการจัดการ 18 13 4 35 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 26 30 4 60 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

14 43 4 61 

ส านักงานอธิการบดี 68 5 15 128 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 29 - - 29 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ - 7 6 13 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม - - 2 2 
สถาบันวิจัยและพัฒนา - 5 - 5 

รวมทั งสิ น 231 153 46 430 
ที่มา : ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ขอ้มูล ณ 30 กันยายน 2563        
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บทที่ 3  
กำรบริหำรงบประมำณ  

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้จัดสรรเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ให้แก่
หน่วยงานต่าง ๆ  จ านวน 10 หน่วยงาน  เพ่ือด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2561-2564  (ฉบับปรับปรุง) ใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ คือ การยกระดับคุณภาพและมาตรฐาน
การผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ  การสร้างสรรค์การวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจ
สัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  และ
การยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

กำรจัดสรรงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
  มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 549,789,100 บาท ระหว่างปีงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณแผนงาน
บุคลากรภาครัฐ เพ่ิมเติมจ านวน จ านวน 4,259,703.64 บาท รวมได้รับการจัดสรรงบประมาณเป็นจ านวนทั้งสิ้น 
554,048,803.64 บาท ระหว่างปีงบประมาณส านักงบประมาณปรับลดงบประมาณตามพระราชบัญญัติโอน
งบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 9,452,700 บาท  คงเหลืองบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นจ านวน  544,596,103.64 
บาท จ าแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ ดังตารางที่ 3.1 
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ตำรำงท่ี 3.1 งบประมำณรำยจ่ำยเงินแผ่นดิน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำแนกตำมแผนงำน    
                ผลผลิต/โครงกำร 

แผนงำน/ผลผลิต/โครงกำร 
งบประมำณที่
ได้รับจัดสรร 

ปรับลดตำม 
พ.ร.บ.โอน 

งบประมำณได้รับ
จัดสรรทั งสิ น 

แผนงำนบุคลำกรภำครัฐ 328,699,203.64                 -    328,699,203.64 
ผลผลิต : รายการค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐฯ 328,699,203.64                 -    328,699,203.64 
แผนงำนพื นฐำนด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ
ทรัพยำกรมนุษย์ 

192,628,400.00 
 

4,370,400.00  
188,258,000.00  

ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านสังคมศาสตร์ 151,204,600.00  ,641,800.00  148,562,800.00  
ผลผลิต : ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 38,616,300.00    728,600.00  37,887,700.00  
ผลผลิต : ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 2,807,500.00 1,000,000.00      1,807,500.00  
แผนงำนยุทธศำสตร์เสริมสร้ำงพลังทำงสังคม 30,764,200.00 5,082,300.00   25,681,900.00  
โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 

30,764,200 5,082,300.00    25,681,900.00  

แผนงำนยุทธศำสตร์สร้ำงควำมเสมอภำคทำงกำรศึกษำ 1,957,000                 -    1,957,000 

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาด้านพื้นฐาน 

1,957,000.00 - 1,957,000.00 

รวมทั งสิ น 554,048,803.64 9,452,700.00  544,596,103.64  

มหาวิทยาลัยประมาณการเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามข้อ 6 แห่งระเบียบ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการบริหารและการจัดการเงินรายได้ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย 

1. เงินรายได้จากการจัดการศึกษาภาคปกติ (บ.กศ.) 
2. เงินรายได้จากโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ  (กศ.บป.) 
3. เงินรายได้จากโครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (กศ.บศ)  
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยประมาณการรายได้จากเงินแต่ละประเภท ตาม 

รายละเอียด ดังตารางที่ 3.2 

ตำรำงท่ี 3.2 ประมำณกำรเงินรำยได้ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำแนกประเภท 
ประเภทเงินรำยได้   ประมำณกำรรำยได้  

 1. เงินรายได้จากการจัดการศึกษาภาคปกติ (บ.กศ.)       118,616,200.00  
 2. เงินรายได้จากโครงการจัดการศึกษาส าหรับบุคลากรประจ าการ  (กศ.บป.)         10,934,600.00  
 3. เงินรายได้จากโครงการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (กศ.บศ)             16,516,000.00  

 รวม       146,066,800.00  
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  โดยน าประมาณการเงินรายได้ทุกประเภทมาจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ไม่เกินร้อยละแปดสิบของประมาณการเงินรายได้ตามข้อ 6 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ว่าด้วยการบริหารและการจัดการเงินรายได้ พ.ศ. 2557 เพ่ือจัดสรรสมทบกับงบประมาณแผ่น เป็น
กรอบวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แก่ หน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้งสิ้นจ านวน 
673,817,603.64 บาท จากงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 544,596,103.64 บาท เงินรายได้ จ านวน 129,221,500 บาท 
โดยมีรายละเอียดดังตารางที่ 3.3   

ตำรำงท่ี 3.3 ประมำณกำรรำยรับและประมำณกำรรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

แหล่งงบประมำณ 
ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 

ประมำณกำรรำยรับ ประมำณกำรรำยจ่ำย ร้อยละ 
1. งบประมำณแผ่นดิน  544,596,103.64  544,596,103.64  100.00  
2. งบประมำณเงินรำยได้  146,066,800.00  129,221,500.00    88.47  
   2.1  งบ  บ.กศ. 118,616,200.00    105,237,300.00  88.72 
         - งบ  บ.กศ.        95,141,300.00    
         - งบ  บ.กศ. จัดสรรเพ่ิมเติม        10,096,000.00    
   2.2 งบ  กศ.บป. 10,934,600.00       9,771,400.00  89.36 
         - งบ  กศ.บป.          8,771,400.00    
         - งบ  กศ.บป. จัดสรรเพ่ิมเติม          1,000,000.00    
   2.3 โครงกำรจัดกำรศึกษำระดับบัณฑิตศึกษำ 16,516,000.00      14,212,800.00  86.05 
         - กศ.บศ      10,308,000.00         8,246,400.00    
         - ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (รับกลางปี)       6,208,000.00         4,966,400.00    
         - กศ.บศ จัดสรรเพิ่มเติม          1,000,000.00    

รวม 690,662,903.64    673,817,603.64  97.56 
 

จัดสรรวงเงินงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ  จ านวน 10 
หน่วยงาน เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาสู่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ พ.ศ. 2561–2564 ดังปรากฏตามตารางที่ 3.4  
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ตำรำงท่ี 3.4 วงเงินงบประมำณ จัดสรรภำพรวมจ ำแนกตำมหน่วยงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

หน่วยงำน เงินงบประมำณแผ่นดิน งบประมำณรำยได้ รวมทั งสิ น 
คณะครุศาสตร์          8,535,400.00  21,248,540.00 29,783,940.00 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์          8,922,628.00  18,057,690.00 26,980,318.00 
คณะวิทยาการจัดการ          2,231,200.00  10,449,360.00 12,680,560.00 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        14,746,000.00  8,210,880.00 22,956,880.00 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ        10,797,500.00  3,558,420.00 14,355,920.00 
ส านักงานอธิการบดี       486,075,403.64  54,672,750.00 540,748,153.64 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน                       -    5,752,320.00 5,752,320.00 
ส านักวิทยบริการฯ          2,360,000.00  5,966,540.00 8,326,540.00 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม          2,807,500.00  180,000.00 2,987,500.00 
สถาบันวิจัยและพัฒนา          8,120,472.00  1,125,000.00 9,245,472.00 

รวมทั งสิ น      544,596,103.64  129,221,500.00 673,817,603.64 

ผลกำรปฏิบัติงำน ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
       ประมำณกำรรำยรับเปรียบเทียบรำยรับจริง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
            มหาวิทยาลัยประมาณการรายรับเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 รวมทั้งสิ้นจ านวน 
146,066,800 บาท ปีงบประมาณ  พ .ศ . 2563 มหาวิทยาลัยมีรายรับจริงภาพรวมทุกแหล่งเงินจ านวน 
172,397,020.71 บาท คิดเป็นร้อยละ 118.03 ของประมาณการ ราย ละเอียดดังตารางที ่3.5 

ตำรำงท่ี 3.5 ประมำณกำรรำยรับเปรียบเทียบกับรำยรับจริง ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

แหล่งงบประมำณ  
ประมำณกำร

รำยรับ 
รำยรับจริง 

คิดเป็น
ร้อยละ 

1 เงินบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) 118,616,200.00 131,330,481.97 110.72 
2 เงินจัดการศึกษาเพ่ือบุคลากร ประจ าการ (กศ.บป.) 10,934,600.00 12,879,381.75 117.79 
3 เงินจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (กศ.บศ.)  16,516,000.00 28,187,156.99 170.67 

รวม 146,066,800.00 172,397,020.71 118.03 
ที่มา : สรุปรายงานการเงินจากกลุ่มงานคลัง  ส านักงานอธิการบดี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 

      ประมำณกำรรำยจ่ำยเปรียบเทียบกับผลกำรเบิกจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 มหาวิทยาลั ยได้ ประมาณการรายจ่ าย  ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ . 2563  รวมทั้ งสิ้ นจ านวน    
673,817,603.64 บาท  จากงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 544,596,103.64 บาท จากเงินรายได้จ านวน 
129,221,500 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับผลการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัย
สามารถเบิกจ่ายงบประมาณภาพรวมได้ร้อยละ 78.27 จากเงินงบประมาณแผ่นดินร้อยละ 79.16 จากเงินรายได้ร้อยละ 
74.53 ปรากฏรายละเอียดดังตารางที่ 3.6 
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ตำรำงท่ี 3.6  ประมำณกำรรำยจ่ำยเปรียบเทียบกับผลกำรเบิกจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
แหล่งงบประมำณ ประมำณกำร

รำยจ่ำย 
ผลกำรเบิกจ่ำย คิดเป็น

ร้อยละ 

1. งบประมำณแผ่นดิน 544,596,103.64  431,097,521.42    79.16  
2. เงินรำยได้มหำวิทยำลัย 129,221,500.00   96,307,553.26    74.53  
2.1 เงินบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.) 105,237,300.00    79,242,235.98    75.30  
2.2 เงินจัดการศึกษาเพ่ือบุคลากร ประจ าการ (กศ.บป)     9,771,400.00      8,401,784.80    85.98  
2.3 เงินจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (กศ.บศ)   14,212,800.00      8,663,532.48    60.96  

รวม 673,817,603.64  527,405,074.68    78.27  

ที่มา : รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองนโยบายและแผน 

 เมื่อเปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับผลการเบิกจ่าย
งบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ปรากฏว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณใน
อัตราร้อยละที่น้อยกว่าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ทั้งแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย 
รายละเอียดดังตารางที่ 3.7 

ตำรำงที ่3.7 ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 เปรียบเทียบปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  

แหล่งงบประมำณ 
ผลกำรเบิกจ่ำยงบประมำณ 

 ปีงบประมำณ    
พ.ศ. 2563 

ร้อยละ     
กำรเบิกจ่ำย 

 ปีงบประมำณ    
พ.ศ. 2562 

ร้อยละ   
กำรเบิกจ่ำย 

1. งบประมำณแผ่นดิน 431,097,521.42       79.16  458,970,054.35       80.57  

2. เงินรำยได้มหำวิทยำลัย  96,307,553.26       74.53  111,669,239.02       84.08  

2.1 เงินบ ารุงการศึกษา (บ.กศ.)   79,242,235.98       75.30    93,140,712.61       84.56  
2.2 เงินจัดการศึกษาเพ่ือบุคลากร ประจ าการ 
(กศ.บป) 

    8,401,784.80       85.98      9,514,864.16       87.38  

2.3 เงินจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
(กศ.บศ) 

    8,663,532.48       60.96      9,013,662.25       76.57  

รวม 527,405,074.68       78.27  570,639,293.37       81.24  

ที่มา : รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองนโยบายและแผน 
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      ผลกำรเบิกจ่ำยประมำณกำรรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนโครงการตามพันธกิจของ
หน่วยงานภาพรวมงบประมาณทั้งสิ้น จ านวน  673,817,603.64 บาท  จากงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 
544,596,103.64 บาท และเงินรายได้จ านวน 129,221,500 บาท ในระหว่างปีงบประมาณหน่วยงานมีการปรับ
แผนปฏิบัติการ โดยการโอนหมวดค่าใช้จ่าย เปลี่ยนแปลงรายการในหมวดเดียวกัน การโอนเงินระหว่างแผน โอน
เงินระหว่างหน่วยงาน ซึ่งวงเงินที่เปลี่ยนแปลงรายการไม่เกินจ านวนเงินงบประมาณที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติไว้ใน
งบประมาณรายจ่าย  ส่งผลให้วงเงินงบประมาณที่จัดสรรให้แก่หน่วยงานเปลี่ยนแปลงโดยมีรายละเอียดวงเงิน
งบประมาณท่ีจัดสรรให้แก่หน่วยงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณตามรายละเอียดดังตารางที่ 3.8 

ตำรำงท่ี 3.8 ผลกำรเบิกจ่ำยประมำณกำรรำยจ่ำย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำแนกหน่วยงำน 
 

หน่วยงำน แผ่นดิน รำยได้ รวมทั งสิ น เบิกจ่ำย คิดเป็น
ร้อยละ คณะครุศาสตร์ 5,020,514.00 19,972,143.00 24,992,657.00 19,552,508.09 78.23 

คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

5,753,706.00 17,407,250.00 23,160,956.00 19,503,958.39 84.21 

คณะวิทยาการ
จัดการ 

2,004,027.00 10,085,960.00 12,089,987.00 9,013,374.20 74.55 

คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

13,920,240.00 7,534,780.00 21,455,020.00 18,790,525.35 87.58 

คณะเทคโนโลยี       
การเกษตรฯ 

10,124,218.20 3,461,148.00 13,585,366.20 11,902,569.98 87.61 

ส านักงานอธิการบดี 498,375,354.44 57,275,259.00 555,650,613.44 429,773,374.76 77.35 
ส านักส่งเสริม
วิชาการ            
และงานทะเบียน 

- 5,662,320.00 5,662,320.00 4,390,910.12 77.55 

ส านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยี 

1,977,814.00 5,512,640.00 7,490,454.00 5,466,263.67 72.98 

ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1,765,300.00 185,000.00 1,950,300.00 1,934,006.40 99.16 

สถาบันวิจัยฯ 5,654,930.00 2,125,000.00 7,779,930.00 7,077,583.72 90.97 
รวมทั งสิ น 544,596,103.6

4 
129,221,500.0

0 
673,817,603.6

4 
527,405,074.6

8 
78.27 

ที่มา : รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กองนโยบายและแผน 
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 ควำมส ำเร็จของโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ที่รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย 
 มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนโครงการตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2561-2564  (ฉบับปรับปรุง) ใน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและ 
ประเทศชาติ  

2. การสร้างสรรค์การวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
3. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
4. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือ 

การพัฒนาท้องถิ่น   
5. การยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพตาม 

มาตรฐานสากล 
  จ านวนโครงการทั้งสิ้น 385 โครงการ จ าแนกตามประเด็นยุทธศาสตร์ต่าง ๆ ดังรายละเอียดตาม
ตารางที่ 3.9  

ตำรำงท่ี 3.9 ควำมส ำเร็จของโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำแนกตำมประเด็นยุทธศำสตร์  
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
จ ำนวนโครงกำรที่

ขับเคลื่อน 
โครงกำรที่ด ำเนินกำร

ส ำเร็จ 
คิดเป็น
ร้อยละ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 129 77 59.69 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 60 32 53.33 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 8 5 62.50 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 173 85 49.13 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 15 8 53.33 

รวม 385 207 53.77 

  หน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยประกอบด้วยคณะ ส านัก/สถาบัน ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการ
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ระยะที่ 1 ปี พ.ศ. 2561-2564  (ฉบับปรับปรุง) ภายใต้กรอบ
ทิศทางการด าเนินงาน 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 23 กลยุทธ์ 45 ตัวชี้วัด ดังรายละเอียดตามตารางที่ 3.10 
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ตำรำงท่ี 3.10 ควำมส ำเร็จของโครงกำร ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 จ ำแนกตำมหน่วยงำน  
 

โครงกำร  
จ ำนวน
โครงกำร 

สำเหตุของโครงกำรที่ไม่
ส ำเร็จ บรรลุ

เป้ำหมำย 

 
คิดเป็น
ร้อยละ 

 
ไม่แล้วเสร็จ 

(กันเงินเหลื่อมปี) 
ไม่บรรลุ
ตัวชี วัด 

คณะครุศาสตร์ 74 17 14 43 58.11 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 35 3 15 17 48.57 
คณะวิทยาการจัดการ 34 2 16 16 47.06 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 38 5 12 21 55.26 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

60 2 16 42 70.00 

ส านักงานอธิการบดี 83 16 35 32 38.55 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 16 2 6 8 50.00 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 3 3 15 71.43 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 16 0 7 9 56.25 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 8 0 4 4 50.00 

รวม 385 50 128 207 53.77 

 กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี วัดของแผนยุทธศำสตร์ ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563 
 มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จากงบประมาณแผ่นดิน  และเงิน
รายได้  จากการจัดการศึกษา  จ านวน 699,314,743.64 บาท  เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัย
ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  ประกอบด้วย  5  ยุทธศาสตร์  จ านวน  45  
ตัวชี้วัด  โดยมีผลการด าเนินงานบรรลุ  จ านวน  37  ตัวชี้วัด  และไม่บรรลุค่าเป้าหมาย  จ านวน  8  ตัวชี้วัด  สรุปผลการ
ด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  แสดงในตารางที่ 3.11 
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ตำรำงท่ี 3.11 สรุปผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ตัวชี วัด 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1  การยกระดับคุณภาพและ 
มาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคม
และประเทศชาติ  

11 6 13.33 5 11.11 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2  การสร้างสรรค์การวิจัยพัฒนา
นวัตกรรม และพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนา 
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

11 11 24.44 - - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3  การยกระดับมาตรฐานการผลิต
และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

8 8 17.78 - - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล   

7 5 11.11 2 4.44 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5  การยกระดับมหาวิทยาลัยให้
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 

8 7 15.56 1 2.22 

รวม 45 37 82.22 8 17.78 

  โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ าแนกตามตัวชี้วัด ปรากฏตามตารางที่  3.12 
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ตำรำงท่ี  3.12 รายละเอียดผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1   
กำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำน  กำรผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพสร้ำงสรรค์สังคมและประเทศชำติ 

เปำ้ประสงค์ที่  1  บัณฑิตมีศักยภำพที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำท้องถิ่น  และสำมำรถสร้ำงสรรค์สังคมและ   
                    ประเทศชำติ 

กลยุทธ์/ตัวชี วัด 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

กลยุทธ์ที่  1 ปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรให้ทันสมัยและตอบสนองต่อกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่นและประเทศชำติ 
ตัวชี้วัดที่ 1.1  จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้

ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ
และผ่านเกณฑ์รับรองมาตรฐานในระดับดีมาก 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ  
100 

 
 - 

กลยุทธ์ที่  2  พัฒนำหลักสูตรเพื่อสร้ำงทำงเลือกของชุมชนท้องถิ่น  และตอบสนองต่อกำรพัฒนำประเทศและ
กำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
ตัวชี้วัดที ่ 2.1  จ านวนหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้องกับตลาดแรงงาน

และการเปลี่ยนแปลงของสังคมที่เกิดจากความร่วมมือกับ
ภาครัฐ และ/หรือเอกชนทั้งใน และ/หรือต่างประเทศ 

 1 
หลักสูตร 

3  
หลักสูตร  - 

กลยุทธ์ที ่ 3  พัฒนำสมรรถนะของบัณฑิตให้ตอบสนองต่องำนในอนำคตควำมต้องกำรของท้องถิ่นและกำรพัฒนำ
ประเทศ 
ตัวชี้วัดที ่ 3.1  ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินคุณภาพจาก

ผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในระดับดี 
ร้อยละ 

95 
ร้อยละ  
86.04 

-  

กลยุทธ์ที่  4  พัฒนำคณำจำรย์ให้มีสมรรถนะท่ีตอบสนองต่อกำรพัฒนำประเทศและได้มำตรฐำนสำกล 
ตัวชี้วัดที ่ 4.1  ร้อยละของคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก   ร้อยละ 

 3 
ร้อยละ 
38.98  - 

ตัวชี้วัดที ่ 4.2  ร้อยละของคณาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 
อ:  5 

ผศ. :  3 
รศ. :  2 

ร้อยละ 
อ. = 5.62 
ผศ. = 4.01 
รศ.  =0.38 

-  

ตัวชี้วัดที ่ 4.3  ร้อยละของคณาจารย์ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการจัดการเรียนรู้ ทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยี
ชั้นสูงและการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

  ร้อยละ 
95 

88.73 -  

ตัวชี้วัดที ่ 4.4  ร้อยละของคณาจารย์ที่ท างานร่วมกับชุมชน  หรือ 
องค์กรภายนอก  (Talent Mobility) 
 
 

  ร้อยละ
40 

28.23 -  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1   
กำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำน  กำรผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพสร้ำงสรรค์สังคมและประเทศชำติ 

เป้ำประสงค์ที่  1  บัณฑิตมีศักยภำพที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำท้องถิ่น  และสำมำรถสร้ำงสรรค์สังคมและ 
                    ประเทศชำติ 

กลยุทธ์/ตัวชี วัด 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

กลยุทธ์ที่  5  ปรับกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพในกำรพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน 
ตัวชี้วัดที ่ 5.1  ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้นวัตกรรมในการจัดการเรียน

การสอน 
  ร้อยละ 

60 
ร้อยละ  
83.25   - 

ตัวชี้วัดที ่ 5.2  จ านวนกิจกรรมกับภาคีเครือข่าย ความร่วมมือกับ
ภาครัฐและเอกชในการจัดการเรียนการสอนทั้งใน และ/
หรือต่างประเทศ 

20 
เครือข่าย 

   38 
เครือข่าย  - 

กลยุทธ์ที่  6  พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื นฐำนให้เอื อต่อกำรพัฒนำคุณภำพของบัณฑิต 
ตัวชี้วัดที ่ 6.1  ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อระบบ

สารสนเทศและโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
ระดับ 
4.5 

3.57 -  

กลยุทธ์ที่  7  สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำและพัฒนำกลไกกระบวนกำรรับนักศึกษำใหม่ 
ตัวชี้วัดที ่ ร้อยละของผู้เข้าเรียนระดับอุดมศึกษาเพ่ิมข้ึน         ร้อยละ  5 ร้อยละ  25.45  - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  2   
กำรสร้ำงสรรค์กำรวิจัยพัฒนำนวัตกรรม และพันธกิจสัมพันธเ์พื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 

เป้ำประสงค์ที่ 2 ชุมชนท้องถิ่นมีควำมเข้มแข็งและมีศักยภำพในกำรปรับตัวได้เท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของ 
                     สังคมโลก 

กลยุทธ์ /ตัวชี วัด 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่  1  ยกระดับคุณภำพงำนวิจัยและสร้ำงนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถของท้องถิ่นและขับเคลื่อน 
                กำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำต ิ

ตัวชี้วัดที ่
1.1  จ านวนผลงานวิจัยและนวตักรรมที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนทอ้งถิ่น 

25 ผลงาน 34  ผลงาน  - 

ตัวชี้วัดที ่
1.2  จ านวนผลงานวจิัยและนวัตกรรมที่ถูกน าไปใชป้ระโยชน์
เชิงพาณชิย ์

10 ผลงาน 18  ผลงาน  - 

ตัวชี้วัดที ่
1.3  จ านวนผลงานวิจัยและนวตักรรมที่มีผลกระทบสงูและ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในระดบัจังหวัด กลุ่มจังหวัด และ
ระดับชาต ิ

3  ผลงาน 3  ผลงาน   

ตัวชี้วัดที ่
1.4  จ านวนเครือข่ายการวิจัยทัง้ภายใน และ/หรือ
ต่างประเทศ 

5 ครือข่าย 5  ครือข่าย  - 

กลยุทธ์ที่  2  พัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรวิจัยของคณำจำรย์ให้มีศักยภำพเพ่ิมสูงขึ น 

ตัวชี้วัดที ่
2.1  จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ  หรือ
งานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่  ในระดับชาติหรือนานชาติ 

45  
ผลงาน 

189 
ผลงาน  - 

ตัวชี้วัดที ่
2.2  จ านวนผลงานวิจัยและนวตักรรม หรืองานสร้าง สรรค์
ที่ได้รับการจดสิทธบิัตร และ/หรืออนุสิทธิบัตร 

2 
ผลงาน 

8  ผลงาน  - 

กลยุทธ์ที่  3  ยกระดับคุณภำพกำรบริกำรวิชำกำร  และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีโดยกำรน้อมน ำแนวพระรำชด ำริ 
                ไปใช้เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 
ตัวชี้วัดที ่ 3.1  จ านวนชุมชนที่ได้รบัการพฒันาเป็นชุมชนต้นแบบหรือ

เป็นศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 
20 

ชุมชน 
24   

ชุมชน 
 - 

ตัวชี้วัดที ่ 3.2  จ านวนนวัตกรรม  หรือผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่สามารถ
สร้างมูลคา่เพิ่มและรายได้ให้แก่ชุมชน/มหาวิทยาลัย   

20 
ผลิตภัณฑ ์

21 
ผลิตภัณฑ ์

 - 

ตัวชี้วัดที ่ 3.3  จ านวนกิจกรรมการบริการวิชาการทีส่ามารถสร้าง
รายได้ให้แก่มหาวิทยาลยั 

15 
กิจกรรม 

17  
กิจกรรม 

 - 

กลยุทธ์ที่  4  ส่งเสริมและพัฒนำมรดกทำงวัฒนธรรมอย่ำงสร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดที ่ 4.1  จ านวนกิจกรรมที่เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา

ท้องถิ่นที่สร้างองค์ความรู้ และน าไปถ่ายทอด หรือสามารถ
สร้างคุณค่าต่อสงัคมชุมชน 

20 
กิจกรรม 

20  
กิจกรรม 

 - 

ตัวชี้วัดที ่ 4.2  จ านวนผลงานนวัตกรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่
ชุมชนและมหาวทิยาลัยอันเกิดจากการน าศลิปวฒันธรรมมา
สร้างมูลคา่เพิ่ม 

1 
ผลงาน 

6   
ผลงาน 

 - 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  3   
กำรยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตและพัฒนำ  ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

เป้ำประสงค์ที่  3  บัณฑิตครู ครูและบุคลำกร  ทำงกำรศึกษำมีคุณภำพ และมีสมรรถนะตำมมำตรฐำนสำกล 

กลยุทธ์ /ตัวชี วัด 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรผลิตครูให้มีคุณภำพและสมรรถนะตำมมำตรฐำนสำกล 
ตัวชี้วัดที ่ 1.1  ร้อยละจ านวนหลักสูตรการผลิตครูที่ผ่านเกณฑ์

รับรองมาตรฐานในระดับชาติ/ นานาชาติ 
 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100  

- 

ตัวชี้วัดที ่ 1.2  ร้อยละของบัณฑิตครูที่ผ่านการประเมินสมรรถนะ
ตามมาตรฐานสากล 

ร้อยละ  
100 

ร้อยละ  
100  

- 

ตัวชี้วัดที ่ 1.3  จ านวนหน่วยงาน/โรงเรียน/โรงเรียนสาธิตที่เป็น
ต้นแบบของการผลิตครู 

5 
หน่วยงาน 

9  
หน่วยงาน  

- 

กลยุทธ์ที่  2  ยกระดับคุณภำพกำรผลิตบัณฑิตครูสู่มำตรฐำนสำกล 
ตัวชี้วัดที ่ 2.1  จ านวนผลงาน/นวัตกรรมของนักศึกษาที่เผยแพร่

ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
5 

ผลงาน 
16  ผลงาน  

- 

ตัวชี้วัดที ่ 2.2  จ านวนกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์
กับองค์กร หรือสถาบันการผลิตครูในระดับชาติ หรือ
นานาชาติ 

5 
กิจกรรม 

12  
กิจกรรม  

- 
 

กลยุทธ์ที่  3  สร้ำงระบบกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ตัวชี้วัดที ่ 3.1  จ านวนหลักสูตร/โครงการที่พัฒนาครู  และบุคลากร 

ทางการศึกษา 
5  

โครงการ 
7 

โครงการ  
- 

ตัวชี้วัดที ่ 3.2  จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการ 
พัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ การวิจัย และ/ 
หรือการพัฒนานวัตกรรม 

35  คน 105  คน  
- 

กลยุทธ์ที่  4  สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อพัฒนำนวัตกรรม กำรผลิตและพัฒนำครูให้สอดคล้องกับกำรพัฒนำ 
                ท้องถิ่นและประเทศชำติ 
ตัวชี้วัดที ่ 4.1  จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา

นวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู 
5 

เครือข่าย 
9 

เครือข่าย 
 - 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  4 
กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรให้เป็นมหำวิทยำลัยแห่งนวัตกรรม 

เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นสู่มำตรฐำนสำกล 
เป้ำประสงค์ที่  4  ระบบบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลที่ส่งเสริมต่อกำรเป็น 
                    มหำวิทยำลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 

กลยุทธ์ / ตัวชี วัด 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

กลยุทธ์ที่  1  พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุกตำมหลักธรรมำภิบำล 
ตัวชี้วัดที ่ 1.1  ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมายตามตัว

บ่งชี้การประกันคุณภาพ ด้านการบริหารจัดการองค์กร  
(ตัวชี้วัด 5.1 สกอ.) 

ร้อยละ 
  3 3.54  - 

ตัวชี้วัดที ่ 1.2  ระดับความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรต่อ
การบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย 

ระดับ  
4.5 

ระดับ   
3.70 

-  

ตัวชี้วัดที ่ 1.3  ระดับคะแนนความประเมินความโปร่งใสฯ และธรร
มาภิบาล 
ในองค์กร  (ตัวบ่งชี้ ITA) 

คะแนน 
ความ

โปร่งใส 
 80 

82.79   
  - 

กลยุทธ์ที่  2  พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและจัดเส้นทำงกำรท ำงำนใหม่เพื่อส่งเสริมให้มีสมรรถนะกำร 
                ปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
ตัวชี้วัดที ่ 2.1  จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา/ เลื่อนระดับตาม

สายงาน 
15  คน 18  คน  

- 
 

กลยุทธ์ที่  3  พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื นฐำนทำงกำยภำพ และเทคโนโลยีสำสนเทศที่ส่งเสริมกำรท ำงำนของ 
                บุคลำกรตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย 
ตัวชี้วัดที ่ 3.1  ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร ระดับ 

4.5 
ระดับ 
3.66 

-  

ตัวชี้วัดที ่ 3.2   มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  ที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 

ระดับ  3 
ระดับ  
3.67  - 

กลยุทธ์ที่  4  พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรเพื่อเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ สร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำ 
                  ท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดที ่ 4.1  จ านวนกิจกรรม/ผลงาน หรือนวัตกรรมในการ

พัฒนาท้องถิ่นอันเกิดจากการสร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลัยที่แสดงถึงการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 

5 
กิจกรรม 

18  
กิจกรรม 

 - 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  5   
กำรยกระดับมหำวิทยำลัยให้เป็นมหำวิทยำลัยเพ่ือกำรพัฒนำท้องถิ่นสู่มำตรฐำนสำกล 

เป้ำประสงค์ที่  5  มหำวิทยำลัยมีคุณภำพสอดคล้องกับทิศทำง  กำรพัฒนำและแนวนโยบำยแห่งรัฐและมีศักยภำพ 
                    ในกำรแข่งขันเป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ 

กลยุทธ์ /ตัวชี วัด 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
บรรลุ ไม่บรรล ุ

กลยุทธ์ที่  1  สร้ำงภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัยให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั งในระดับท้องถิน่ระดับประเทศและ 
                นำนำชำติ 

ตัวชี้วัดที ่
1.1  จ านวนผลงานของบุคลากร และนักศึกษาทีไ่ด้รับ
รางวัลในระดบัชาติและนานาชาติ และ/หรืออยู่ใน
ฐานข้อมูลที่เปน็ที่ยอมรับในระดบัสากล 

5 
ผลงาน 

8  ผลงาน  - 

ตัวชี้วัดที ่
1.2  มีระบบประชาสัมพนัธ์เชิงรุกที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
สร้างภาพลักษณ์องค์กรสู่นานาชาติ 

ระดับ 3 ระดับ 2  -  

ตัวชี้วัดที ่
1.3  จ านวนกิจกรรม หรือโครงการที่ส่งเสริมความเปน็
มหาวิทยาลยัที่มีความเชีย่วชาญเฉพาะตามเอกลักษณ์ 

5 
กิจกรรม 

18  
กิจกรรม  

- 
 

กลยุทธ์ที่  2  วำงรำกฐำนกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเพื่อเตรียม พร้อมสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือกำร 
                 พัฒนำท้องถิ่นสู่มำตรฐำนสำกล 

ตัวชี้วัดที ่
2.1  จ านวนบุคลากรที่มีสมรรถนะในระดบัชาติและ
นานาชาต ิ

20 คน 105  คน  - 

ตัวชี้วัดที ่ 2.2  มีระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ทีมปีระสทิธิภาพ
สามารถสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย 

ร้อยละ  5  ร้อยละ 
7.03 

 
- 

ตัวชี้วัดที ่

2.3  มีการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ระดับ 1 รับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร 
ระดับ 2 มีแผนแมบ่ทในการเปน็มหาวิทยาลัยในก ากับ 
ระดับ 3 มีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากร 

ระดับ 
3 
 

ระดับ 
3 
 

 - 

กลยุทธ์ที่  3  กำรสร้ำงเครือข่ำยกับมหำวิทยำลัยและองค์กรในระดับชำติและนำนำชำติเพือ่กระดับคุณภำพของ 
                มหำวิทยำลัยสู่มำตรฐำนสำกล 

ตัวชี้วัดที ่
3.1  จ านวนองค์กรหรือสถาบันที่เป็นเครือข่ายกับ
มหาวิทยาลยัทั้งในและตา่งประเทศ 

4 
เครือข่าย 

33 
เครือข่าย  - 

กลยุทธ์ที่  4  พัฒนำมหำวิทยำลัยด้ำนกำยภำพและสิ่งแวดล้อมตำมเกณฑ์คุณภำพในระดับนำนำชำติ 

ตัวชี้วัดที ่
4.1  ระดับการเตรียมการเข้าสู่การจัดอันดับมหาวิทยาลยัสู่
มาตรฐานสากล (Green University/ Engagement 
University /Community University) 

ระดับ   3 ระดับ   3  - 

 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการด าเนินโครงการของหน่วยงาน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
สรุปได้ดังตารางที่ 3.13
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ตำรำงท่ี 3.13  ผลการเบิกจ่ายงบประมาณและการด าเนินโครงการของหน่วยงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ที ่ หน่วยงำน 

งบประมำณ โครงกำร 

 จัดสรร  ส่งเบิก  ร้อยละ  
จ ำนวน
โครงกำร 

สำเหตุของโครงกำร       
ที่ไม่ส ำเร็จ บรรลุ

เป้ำหมำยฯ 
ร้อยละ 

ไม่แล้วเสร็จ     
(กันเงินเหลื่อมป)ี 

ไม่บรรลุ
ตัวชี วัด 

1 คณะครุศาสตร์ 24,992,657.00 19,552,508 78.23 74 17 14 43 58.11 

2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 23,160,956.00 19,503,958 84.21 35 3 15 17 48.57 

3 คณะวิทยาการจัดการ 12,089,987.00 9,013,374 74.55 34 2 16 16 47.06 

4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 21,455,020.00 18,790,525 87.58 38 5 12 21 55.26 

5 คณะเทคโนโลยีเกษตรฯ 13,585,366.20 11,902,570 87.61 60 2 16 42 70.00 

6 ส านักงานอธิการบดี 555,650,613.44 429,773,375 77.35 83 16 35 32 38.55 

7 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 5,662,320.00 4,390,910 77.55 16 2 6 8 50.00 

8 ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 7,490,454.00 5,466,264 72.98 21 3 3 15 71.43 

9 ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 1,950,300.00 1,934,006 99.16 16 - 7 9 56.25 

10 สถาบันวิจัยและพัฒนา 7,779,930.00 7,077,584 90.97 8 - 7 4 50.00 
รวมทั งสิ น 673,817,604 527,405,075 78.27 385 50 128 207 53.77 
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บทที่ 4 
กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำน 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานท าการวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยและอธิการบดีจากเอกสารต่างๆ ได้แก่ รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยแผน
กลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี รายงานการประเมินตนเอง รายงานการประเมินคุณภาพภายใน เอกสาร
หลักสูตรและเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย  อธิการบดี  รอง
อธิการบดี  ผู้แทนผู้ประกอบการ  ผู้แทนชุมชน  ผู้แทนศิษย์เก่าและผู้แทนนักศึกษาปัจจุบัน ตลอดจนข้อมูลจาก
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของอธิการบดีจากบุคลากรในมหาวิทยาลัย  ผลจาก
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้น ามาสรุปเป็นผลการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ในรายงานนี้แบ่งการประเมินเป็นสาม
ส่วนคือ การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น  และการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

กำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของ  
          มหำวิทยำลัย  ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 มหาวิทยาลัยด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้ 

ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำนและผลที่ได้รับ 
ปัญหำ/
อุปสรรค 

มิติด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและพัฒนำก ำลังคน
ตลอดจนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ    
     เนื่องจากจ านวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยมี
แนวโน้มลดลงตามล าดับ ซึ่ งเป็นภาพรวมของ
อุดมศึกษาไทย ประกอบกับนโยบายการจัดสรร
งบประมาณให้ แก่มหาวิทยาลั ยของรั ฐ มี การ
เปลี่ ยนแปลง  เป็ นความ เสี่ ย งส าคัญ ใน เ รื่ อ ง
ง บ ป ร ะ ม า ณ เ พ่ื อ ก า ร บ ริ ห า ร ม ห า วิ ท ย า ลั ย 
มหาวิทยาลัยต้องวางกลยุทธ์รองรับให้เหมาะสม 
เพ่ือให้ความเสี่ยงดังกล่าวลดลง เช่น การพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้นเพ่ือการพัฒนาทักษะ/เพ่ิมพูน
ความรู้ความสามารถให้แก่ ผู้ประก อบวิชาชีพ การ
แสวงหากลุ่มเป้าหมายผู้เรียนกลุ่มใหม่เพ่ิมเติม การ
พัฒนาศั กยภาพทางวิ ช าการที่ ทั นสมั ย ให้ แก่
คณาจารย์ เป็นต้น 
   

     มหาวิทยาลัยมีการด าเนินงานและวาง
แนวทางการด าเนินในการขับเคลื่อนต่อไป 
ดังต่อไปนี้ 
     1. การเตรียมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น 
เพ่ือ Upskills/Reskills ให้กับบุคคลทั่วไป 
เพ่ือเป็นการหากลุ่มเป้าหมายใหม่เพ่ิมขึ้น 
เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันทั้ง
ใน เ รื่ อ งกา รลดลงของจ านวนผู้ เ รี ยน 
การศึกษาตลอดชีวิต โดยในปีการศึกษา 
2563 นี้ ได้ ตั้ ง เป้ าหมายในการพัฒนา
หลักสูตรระยะสั้น หรือชุดวิชา ไว้ทั้งหมด
อย่างน้อย 20 หลักสูตร 
     2.  การเตรียมการจัดการเรียนการสอน
ในระบบคลังหน่วยกิต โดยเน้น การท า
ระบบชุดวิชา (Modular system) เพ่ือให้ใบ
ประกาศนียบัตร (Non-degree) ที่สามารถ
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ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำนและผลที่ได้รับ 
ปัญหำ/
อุปสรรค 

สะสมในระบบคลังหน่วยกิต (Credit bank) 
และการขอรับปริญญาในระบบคลังหน่วย
กิต ซึ่งทางมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการ
ด าเนินการจัดท าข้อบังคับการจัดการเรียน
การสอนในระบบคลังหน่วยกิต 
     3.  แนวทางการพัฒนาอาจารย์ให้มี
คุณภาพและทักษะ โดยมหาวิทยาลัยให้
ความส าคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนให้
อาจารย์พัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะและ
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน 
โดยเน้น องค์ประกอบหลักคือ  
         - องค์ความรู้ ทั้งในเรื่องของศาสตร์
สาขาวิชา และศาสตร์ด้านการสอนและการ
เรียนรู้  
         - สมรรถนะ ที่ท าให้เกิดผลอย่างมี
ประสิทธิภาพต่อผู้เรียน ประกอบด้วย 4 มิติ 
ได้แก่  การวางแผนการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ การ
สร้างบรรยากาศการเรียนรู้  การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้  
         - ค่านิยม ทั้งในเรื่องของคุณค่าการ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และการธ ารงไว้
ซึ่งจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพอาจารย์ 
           ซึ่ งทางมหาวิทยาลัยได้จัดสรร
งบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ไว้ เป็น
ประจ าทุกปีเพื่อให้อาจารย์ได้มีโอกาสพัฒนา
ตนเองในด้านต่าง ๆ  

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
    มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะได้ดี  อย่างไรก็ตามยังมีความจ าเป็นที่จะต้องด าเนินการในเรื่อง
ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง  
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ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำนและผลที่ได้รับ 
ปัญหำ/
อุปสรรค 

ด้ำนกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงำนสร้ำงสรรค์ 
     1. มหาวิทยาลัยควรเน้นให้ผู้ขอรับทุนวิจัย 
ก าหนดหัวข้องานวิจัยให้สอดคล้องกับปัญหาที่
เร่งด่วน ที่ส าคัญของประเทศ และทิศทางนโยบาย
ขอ งประ เทศ แล ะกร ะทร ว งก า ร อุ ด ม ศึ ก ษ า 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  

 

1.  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดย
สภาบันวิจัยได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
โดยการก าหนดเป้าหมายเชิงพ้ืนที่วิจัยและ
ด าเนินการพัฒนาโจทย์วิจัยแบบมีส่วน
ร่ วมกับ พ้ืนที่  โ ดยการจั ดประชุ มและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศเพ่ือก าหนด
หั ว ข้ อ แ ล ะ เ ชื่ อ ม โ ย ง กั บ นั ก วิ จั ย ข อ ง
มหาวิทยาลัย เพ่ือให้การด าเนินการวิจัย
ตอบโจทย์และความต้องการของพ้ืนที่อย่าง
แท้จริง อีกทั้งมีการน าข้อเสนอโครงการให้
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกช่วยพิจารณาและเติม
เต็มให้ข้อเสนอวิจัยสมบูรณ์มากยิ่ งขึ้น
สอดคล้องกับปัญหาที่เร่งด่วน ที่ส าคัญของ
ประเทศ ทิศทางนโยบายของประเทศและ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย
และนวัตกรรม ตลอดจนหน่วยให้ทุนต่าง ๆ 
เช่น ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) , 
ส านั ก งานนวั ตกรรมแห่ งชาติ  ( NIA) , 
ส านั ก งาน พัฒนาการวิ จั ยการ เกษตร 
องค์การมหาชน (สวก.) , สถาบันวิจัยระบบ
สาธารณสุข (สวรส) , หน่วยบริหารและ
จัดการทุนด้ านการ พัฒนาระดับ พ้ืนที่  
(บพท.) , หน่วยบริหารและจัดการทุนด้าน
การพัฒนาก าลังคน และทุนด้านการพัฒนา 
สถาบันอุดมศึกษา การวิจัย และสร้าง
นวัตกรรม (บพค.) และหน่วยบริหารจัดการ
ทุนด้านการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ (บพข.) เป็นต้น 
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ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำนและผลที่ได้รับ 
ปัญหำ/
อุปสรรค 

2.  มหาวิทยาลัยควรจัดท าระบบฐานข้อมูลการ
ด าเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการของทุก
หน่วยงานเพ่ือความสะดวกและการใช้ประโยชน์ของ
ข้อมูลโดยมอบหมายให้สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นผู้
ประสานงาน 

     2.  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้
น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุน
งานวิจัย ไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารจัดการ
งานวิจัยแห่งชาติ  ระบบบริหารจัดการ
ง า น วิ จั ย ข อ ง ห น่ ว ย ง า น  แ ล ะ ร ะ บ บ
สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
เป็นต้น และการจัดอบรมการใช้ระบบฯ 
ให้กับนักวิจัยเ พ่ือให้ เกิดประโยชน์และ
อ านวยความสะดวกให้แก่นักวิจัยของ
มหาวิทยาลัย และการส่งข้อเสนอขอทุนวิจัย
ภายจะผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยของ
ห น่ ว ย ง า น  ( Department Research 
Management System : DRMS) 
เ พ่ือให้การยื่นข้อเสนอจัดอยู่ ในระบบที่
ชัดเจน อีกทั้ งมีการเชื่อมโยงกับระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร (NSRU MIS) ใน
การจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูลวิจัย ความ
เชี่ยวชาญของนักวิจัย อีกท้ังเชื่อมโยงกับการ
บริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยได้ ซึ่ง
สถาบันวิจัยได้จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบ
และการเผยแพร่ผลงานวิจัย การสร้างข้อมูล
บุคคลนักวิจัยในระบบ Google Scholar 
อีกด้วย 

 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยสถาบันวิจัยได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ โดยมี
การก าหนดเป้าหมายเชิงพ้ืนที่วิจัยและด าเนินการพัฒนาโจทย์วิจัยแบบมีส่วนร่วมกับพ้ืนที่ และได้น าระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สนับสนุนงานวิจัยมาอ านวยความสะดวกให้กับนักวิจัย  
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ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำนและผลที่ได้รับ 
ปัญหำ/
อุปสรรค 

ด้ำนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
     มหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน ควรวางแผนการ
ด าเนินงานโครงการ/กิจกรรมการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติร่วมกับชุมชนให้ชัดเจน ทางคณะมีโครงการ/
กิจกรรมหลากหลายตามศาสตร์สาขาวิชาเพ่ือลด
ระดับความยากจนให้ กั บชุ มชนได้ มาก  ทาง
มหาวิทยาลัยควรท าฐานข้อมูลลงเว็บไซด์ของ
มหาวิทยาลัยในการรายงานความก้าวหน้าข้อมูลบ่งชี้
ได้ว่าชุมชนมีการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคม คุณภาพ
ชีวิต และสิ่งแวดล้อมในเชิงรูปธรรมและผลสัมฤทธิ์
ของโครงการ พร้อมทั้งมีการประเมินโครงการ/
กิจกรรมและควรท าแผนพัฒนา (Improvement 
plan) เพ่ือปรับแผนพัฒนาต่อไป 
 

     
     1. การประเมินผลโครงการ/กิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบโครงการได้จัดท าเล่มรายงานผล
การด าเนินงานโครงการเพ่ือรายงานใน
ระดับมหาวิทยาลัย ได้แก่ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา กองนโยบายและแผน ผู้บริหาร
ระดับมหาวิทยาลัย และมีการรายงานผล
การด าเนินการให้หน่วยงานภายนอกให้
ส านักงบประมาณ ผ่านระบบ Emenscr 
และรายงานผลให้ คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบประเมินผล การตรวจเยี่ยมจาก
องคมนตรี เป็นต้น  
     2. มหาวิทยาลัยฯน้อมรับข้อเสนอแนะ
จากคณะกรรมการในด้านของการจัดท า
ฐานข้อมูลลงเว็บไซด์พร้อมทั้งประสาน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยฯเพ่ือ
จัดเก็บรวบรวมข้อมูลและแสดงผลการ
ด าเนินการตามตัวบ่งชี้ว่าด้วยการพัฒนา
ชุมชนในด้านเศรษฐกิจสังคม คุณภาพชีวิต 
แล ะสิ่ ง แ ว ดล้ อม ใน เ ชิ ง รู ป ธ ร รมและ
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการ พร้อมประเมินผล
โครงการ/กิจกรรมเพ่ือน าไปสู่การจัดท า
แผนพัฒนาในครั้งต่อไป 
 

 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
     มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะอย่างดีและครบถ้วน 
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ข้อเสนอแนะ กำรด ำเนินงำนและผลที่ได้รับ 
ปัญหำ/
อุปสรรค 

ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
     1. มหาวิทยาลัยควรให้ความส าคัญการจัด
การศึกษาตลอดชีวิต โดยจัดให้มีรูปแบบการจัด
การศึกษาที่ยืดหยุ่นตามความต้องการของผู้ เรียน
และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัย (กลุ่มวัยเรียน 
วัยท างาน ผู้สูงอายุและนักศึกษาเก่า) สามารถเข้า
ศึกษาเพ่ือพัฒนาตนเอง พัฒนาอาชีพโดยอาจ
เลือกเรียนรายวิชาที่คณะเปิดหรือเรียนผ่านระบบ
ออนไลน์หรือคอร์สระยะสั้นและสามารถน าผลการ
เรียนรู้มาสะสมในระบบคลังหน่วยกิต (Credit 
Bank) และเทียบโอนเพ่ือรับประกาศนียบัตรและ
ปริญญาได้ในอนาคตซึ่งมหาวิทยาลัยจะต้องออก
ระเบียบหรือข้อบังคับรองรับ 

 

     1.  มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดการศึกษา
ตามทิศทางและแนวโน้มของการเปลี่ยนแปลง 
และให้ความส าคัญกับการเรียนรู้  จัดการเรียนรู้
โดยมีความพยายามเสริมทักษะความรู้และ
มุมมองการใช้ชีวิตซึ่งเป็นรากฐานของความเป็น
นักศึกษาเป็นส าคัญ อาทิเช่น (1) การปรับปรุง
หลักสูตรทั้งหมดให้อยู่ในรูปแบบที่เน้นบูรณา
การระหว่างการเรียนรู้และการท างาน เช่น สห
กิจศึกษา หรือ CWIE เพ่ือลดช่องว่างระหว่าง
ทฤษฎีและการปฏิบัติซึ่งสอดคล้องกับกลยุทธ์
การส่งเสริมการเรียนรู้เชิงประสบการณ์และการ
แก้ไขปัญหาตามสภาพจริง (2) การเตรียมการ
จัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิตโดย
เน้น การเตรียมการจัดการเรียนการสอนใน
ระบบคลังหน่วยกิต โดยเน้น การท าระบบชุด
วิ ช า  ( Modular system) เ พ่ื อ ใ ห้ ใ บ
ประกาศนียบัตร (Non-degree) ที่สามารถ
สะสมในระบบคลังหน่วยกิต (Credit bank) 
และการขอรับปริญญาในระบบคลังหน่วยกิต 
ซึ่งปัจจุบันอยู่ในกระบวนการปรับและเสนอร่าง
ระเบียบฯ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจนความพยายามที่
เน้นการเรียนรู้เฉพาะเรื่อง เช่นเดียวกับการ
พัฒนาให้มีกิจกรรม โครงการ Talent Mobility  
เป็นความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการ 
มหาวิทยาลัย และแหล่งทุน เพ่ือให้เกิดการ
เคลื่อนย้ายอาจารย์สู่สถานประกอบการ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดย
เป้าหมายผลส าเร็จของสถานประกอบการเป็น
ตัวชี้วัด และอีกทั้งยังเป็นการรองรับภาระการ
สอนที่ลดลงในอนาคต การพัฒนาศักยภาพ
อาจารย์และนักศึกษา และแก้ปัญหางานวิจัยที่
ไม่เกิดประโยชน์ 
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2.  การจัดหลักสูตรระยะสั้น ต้องตรงตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือเป็นหลักสูตรที่
สังคมให้ความสนใจและทันสมัยหรืออาจศึกษาผ่าน
ระบบออนไลน์โดยอาจใช้ศักยภาพอาจารย์จาก
ภายนอก 

2. มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการและมอบหมาย
นโยบายการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นโดยมี
เป้าหมายคือการแสวงหารายได้และพัฒนา
ศักยภาพอาจารย์ให้เกิดความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน โดยใช้โจทย์เชิงพ้ืนที่เป็นส าคัญอาทิ ส านัก
วิทยบริการ ได้จัดอบรมหลักสูตรออนไลน์ เช่น 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ พ้ืนฐาน Microsoft 
Word , Microsoft  Excel การจัดการ เรียน
การสอนออนไลน์ ด้ วย โปรแกรม Zoom, 
Google Meeting Google Classroom  เป็น
ต้น คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ได้จัดอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
กับอาชีพและการพัฒนาทักษะอาชีพ เช่น การ
ถ่ายรูปประกอบการขายออนไลน์ การออกแบบ
ลวดลายผ้าและการมัดย้อม  การท าแป้งกล้วย  
ผ่านโครงการความร่วมมือระหว่างคณะ อาทิ
เช่น  โครงการยกระดับคุณภาพชีวิ ตและ
เศรษฐกิจฐานราก อย่างไรก็ตามระบบหลักสูตร
ระยะสั้น คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ได้มีการพัฒนาและจัดท า
หลักสูตร ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน ซึ่งก่อให้เกิดรายได้และพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนในชุมชนต่อไป 

 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
      มหาวิทยาลัยได้พัฒนาหลักสูตรและจัดการอบรมหลักสูตรระยะสั้นบางหลักสูตรดีแล้ว  และควรจะ
ประเมินผลการด าเนินการให้ชัดเจนตามวัตถุประสงค์ แต่อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยควรติดตามการด าเนินงาน
ตามนโยบายที่มอบให้หน่วยงานด าเนินการ เช่น การพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการด าเนินงานระบบคลัง
หน่วยกิตตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 
และประกาศลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ซึ่งมหาวิทยาลัยควรเร่งท าประกาศแนวทางระบบคลังหน่วยกิต 
ซึ่งจะท าให้นักศึกษา  และผู้เรียนวัยท างานสามารถสะสมผลการเรียนรู้ไว้ทั้งรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ 
   อนึ่ง หลักสูตรระยะสั้นควรท ารูปแบบออนไลน์และประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึง 
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ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
     1. มหาวิทยาลัย (คณะ และส านักศิลปะ
และวัฒนธรรม) ควรร่วมกับท้องถิ่นสร้างองค์
ความรู้จากทุนทางชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือสร้าง
องค์ความรู้ใหม่ที่มีความหลากหลายข้ามพ้ืนที่/
วัฒนธรรม/ภาษาถิ่นให้ เกิดเป็นนวัตกรรมที่มี
ความหลากหลายอย่างสอดรับกับสังคมปัจจุบัน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     ส านักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ด าเนินการ
ร่ วมมือกับชุมชนวัดเกาะหงส์   จัดโครงการ  
“โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน และเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรม สู่การบูรณาการการเรียนการสอน
กับทุกคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์” 
โดยก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายของโครงการ  คือ พ้ืนที่
ชุมชนวัดเกาะหงษ์ ต าบลตะเคียนเลื่อน  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดนครสวรรค์   และประสานความ
ร่วมมือกับหน่วยงานของคณะทั้ง 4 คณะ ที่มี
ศาสตร์ความรู้ที่แตกต่างกันออกไป แต่สามารถน า
องค์ความรู้เหล่านั้นมาบูรณาการพัฒนาทางด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ได้แก่   
     ส านักฯ ร่วมมือกับ คณะมนุษย์ศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ ที่มีสาขาที่มีศักยภาพในการเก็บ
ข้อมูลพ้ืนฐานในด้านต่าง ๆ เช่น ประวัติศาสตร์ 
ศิลปะและวัฒนธรรมประเพณีในท้องถิ่น รวมทั้ง
ยังมีสาขาทางด้านศิลปะที่สามารถผลิตผลงาน
เผยแพร่เสริมความรู้เป็นการอนุรักษ์ให้กับท้องถิ่น  
โดยรวบรวมองค์ความรู้ที่อยู่ภายในชุมชน ได้แก่  
ประวัติของชุมชน  ประวัติของวัดเกาะหงส์  
ประวัติของหลวงปู่อินทร์  ความเชื่อ เรื่องเล่า 
และต านาน  เป็นต้น  และออกแบบการน าเสนอ
ความรู้ส าหรับหนังสือเสริมความรู้ ในรูปของ
การ์ตูน  ภายใต้ชื่อหนังสือว่า “คันฉ่องส่องนวัต
วิถีชุมชนเกาะหงษ์”  ส าหรับเยาวชนและบุคคล
ทั่วไปในการเผยแพร่องค์ความรู้ของชุมชนและ
ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชน  โดยมุ่งเน้นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ระหว่างชุมชน และนักวิชาการ   
     ส า นั ก ฯ  ร่ ว ม มื อ กั บ ค ณ ะ เ ท ค โ น โ ล ยี     
การเกษตร และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ที่มี
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ศักยภาพทางด้านการผลิตสินค้าทางวัฒนธรรม 
โดยการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนที่
เน้นการใช้วัตถุดิบที่มีอยู่ในชุมชน ในรูปแบบ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และสามารถสร้างรายได้
ให้กับท้องถิ่นอีกด้วย โดยการออกแบบผลิตภัณฑ์
ให้กับชุมชน  ซึ่งมีการน านาโนเทคโนโลยีเข้ามามี
ส่วนช่วยยืดอายุของผลิตภัณฑ์ และส่งมอบให้คน
ในชุมชนได้สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ของชุมชน  
และเมื่อผลิตสินค้าดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
ได้น าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาเสนอขายในตลาด
ออนไลน์ชื่อ เกาะหงษ์มาร์เก็ต  เพ่ือสร้างพ้ืนที่
การขายสินค้าและสร้างรายได้ให้กับชุมชน  ร่วม
ไปถึงการออกแบบหน้ากากผ้า ลายเกาะหงษ์ 
จ านวน 5 ลาย ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน  
โดยได้ให้คนภายในชุมชนช่วยกับตัดเย็บ และมี
ล ายส าหรั บถว ายพระ  ของวั ด เ กาะห งษ์  
นอกจากนี้  ยังมีการพัฒนาองค์ความรู้ในการผลิต
น้ ามันหลวงปู่อินทร์  ให้มีกลิ่นหอมและไม่เหนียว
เหนอะหนะตัว ท าให้ผู้บริโภคเข้ามาซื้อน้ ามันนวด
มากขึ้น มีปัจจัยถวายวัดเกาะหงษ์  เพ่ือมาพัฒนา
วัดมากขึ้น  
     ส านักฯ ร่วมมือกับ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่มีสาขาที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีด้านต่าง 
ๆ ซึ่งสามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ในการสืบสาน
และอนุรักษ์  โดยมีการสร้างฐานข้อมูลเพ่ือ
จัดเก็บองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรมของชุนชน
วัดเกาะหงษ์ ส าหรับการสืบค้นออนไลน์  ในรูป
ของสื่อมัลติมีเดีย (http:/ 
watkohhong.nsru.ac.th/?fbclid=IwAR2wmGn
L71qwaW8EA49sEEibDZEZiM1k3njdHQj0L9d
6zlmEDPmMQGrON58 ) เพ่ือให้เกิดการน าไปใช้
ประโยชน์ส าหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปในการ
เผยแพร่องค์ความรู้ของชุมชนและส่งเสริมให้เกิด

http://watkohhong.nsru.ac.th/?fbclid=IwAR2wmGnL71qwaW8EA49sEEibDZEZiM1k3njdHQj0L9d6zlmEDPmMQGrON58
http://watkohhong.nsru.ac.th/?fbclid=IwAR2wmGnL71qwaW8EA49sEEibDZEZiM1k3njdHQj0L9d6zlmEDPmMQGrON58
http://watkohhong.nsru.ac.th/?fbclid=IwAR2wmGnL71qwaW8EA49sEEibDZEZiM1k3njdHQj0L9d6zlmEDPmMQGrON58
http://watkohhong.nsru.ac.th/?fbclid=IwAR2wmGnL71qwaW8EA49sEEibDZEZiM1k3njdHQj0L9d6zlmEDPmMQGrON58
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การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน  รวมไปถึง
การออกแบบตลาดออนไลน์ ชื่อ เกาะหงษ์มาร์
เก็ต เพ่ือสร้างพ้ืนที่การขายสินค้าและผลิตภัณฑ์
ของชุมชน  และสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป
(http://kohhongmarket.nsru.ac.th/?fbclid
=IwAR0dKnTapwO51zqA_zoUG-
5TnaPgYCgsiLiPyb5gj-
FjynfTgVBdNWZXc4A ) 
     ส านักฯ ร่วมมือกับ คณะวิทยาการจัดการ ที่
มีความหลากหลายทางศาสตร์ด้านการจัดการ
ตลาดทางวัฒนธรรม และการท่องเที่ยว โดย
ร่วมกับชุมชนในการระดมความคิดเห็นในการจัด
ตลาดวัฒนธรรมของชุมชน  ที่มีจุดเน้นในการใช้
วัตถุดิบภายในชุมชน เช่น  ต้นกล้วย ใบกล้วยใน
การน ามาประยุกต์เป็นภาชนะ  ส าหรับใส่อาหาร
และขนม  รวมถึงการก าหนดระยะเวลาในการ
เปิดขาย ช่วงเวลาวันศุกร์ ตอนเย็นและวันเสาร์
ตอนเช้า  เนื่องจากพ้ืนที่ของชุมชนจะเป็นเส้นทาง
ส าหรับเดินทางเข้าและออกในตัวเมือง  ซึ่งใน
เวลาวันศุกร์จะมีรถสัญจรเป็นอย่างมาก  และการ
ขายสินค้าของคนในชุมชน   โดยส่วนใหญ่เน้น
การการขายอาหาร ดังนั้นเพ่ือควบคุมต้นทุนการ
ผลิต  จึงมีการเสนอให้เปิดตลาดในช่วงเช้าวัน
เสาร์อีกช่วงเวลาหนึ่ง  เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขาย
สินค้าให้กับชุมชน  นอกจากนี้ ยังท าให้ผู้มาเที่ยว
ชมตลาด  สามารถเข้ามาเยี่ยมชมและนมัสการวัด
เกาะหงษ์  ได้เป็นอย่างดี แต่เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 ท า
ให้การเปิดตลาดยังไม่สามารถด าเนินการได้  จึง
เป็นการก าหนดแนวทางส าหรับชุมชน  เพ่ือการ
เปิดตลาดในโอกาสต่อไป  เมื่อสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา COVID-19 ผ่านพ้น
ไปแล้ว 

http://kohhongmarket.nsru.ac.th/?fbclid=IwAR0dKnTapwO51zqA_zoUG-5TnaPgYCgsiLiPyb5gj-FjynfTgVBdNWZXc4A
http://kohhongmarket.nsru.ac.th/?fbclid=IwAR0dKnTapwO51zqA_zoUG-5TnaPgYCgsiLiPyb5gj-FjynfTgVBdNWZXc4A
http://kohhongmarket.nsru.ac.th/?fbclid=IwAR0dKnTapwO51zqA_zoUG-5TnaPgYCgsiLiPyb5gj-FjynfTgVBdNWZXc4A
http://kohhongmarket.nsru.ac.th/?fbclid=IwAR0dKnTapwO51zqA_zoUG-5TnaPgYCgsiLiPyb5gj-FjynfTgVBdNWZXc4A
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   2.  ควรศึกษาทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
ท้องถิ่นเพ่ือใช้เป็นกลไกในการพัฒนาโดยศึกษา
รูปแบบ Basic Research ที่ต้องเข้าใจแก่นแท้ของ
ชุมชน ซึ่งมีกระบวนการวิจัยอย่างมีส่วนร่วมและ
ได้รับการยอมรับจากชุมชน 

 

    2.  ส านักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับชุมชน
วัดเกาะหงส์ โดยการน ากระบวนการวิจัย PAR 
(Participatory Action Research เข้ามามีส่วน
ร่วมในการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล ส าหรับศึกษาทุน
ทางวัฒนธรรมของชุมชน  โดยให้ผู้เก็บข้อมูลท า
ก า ร สั ม ภ า ษ ณ์ ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล  ห รื อ  Key 
Information ประกอบด้วย ปราชญชุมชน ผู้น า
ชุมชน ตัวแทนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เพ่ือรวบรวมข้อมูลขั้นต้น  ส าหรับการก าหนด
พ้ืนที่ในการพัฒนาเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ภายใน
ชุมชน  จากนั้นได้ประสานความร่วมมือกับ
ชุมชนโดยการสนทนากลุ่ม  เพ่ือวิเคราะห์ทุน
ทางวัฒนธรรมที่ เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน 
ยกตัวอย่างเช่น การเหยียบฉ่า  การเสด็จ
ประพาสต้นฯ พิพิธภัณฑ์เรือยาว  พระสังกัจ
จายน์ยืน  รวมไปถึ งร่ วมกับชุมชนในการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่มีการน าวัสดุใน
ชุมชนคือส่วนประกอบทุกส่วนของต้นกล้วยมา
ใช้ในการออกแบบ โดยผลจากการศึกษาได้มี
การก าหนดพ้ืนที่แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน  คือ 
พ้ืนที่บริ เวณวัดเกาะหงษ์  ที่มีการน าเสนอ
ข้อมูลทุนทางวัฒนธรรมของชุมชนในรูปแบบ
ของนิทรรศการแหล่งเรียนรู้ของชุมชน  ส าหรับ
เยาวชน  นักเรียน  นักท่องเที่ยว  และบุคคล
ทั่วไปที่เข้ามาในบริเวณดังกล่าว  สามารถเข้า
เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ได้  และโรงเรียนภายใน
ชุมชน  สามารถน านักเรียนมาทัศนศึกษาที่
แหล่งเรียนรู้ได้อีกด้วย 

 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
     มหาวิทยาลัยและส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะดีมากโดยเฉพาะหนังสือต้น
เจ้าพระยา “วัดวานุกรม” มหาวิทยาลัย คณะ ส านักศิลปวัฒนธรรมควรจัดรูปแบบการท่องเที่ยวเชิง
ประวัติศาสตร์ ศาสนาและศิลปวัฒนธรรม 
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ด้ำนกำรบริหำร 
     1. ในด้านการสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
ภายในประเทศและต่างประเทศ การสร้างความ
ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
อ งค์ ก รปกคร อ งท้ อ ง ถิ่ น ภ าย ในป ร ะ เ ท ศ 
มหาวิทยาลัยด า เนินการได้ดี ในระดับหนึ่ ง 
อย่างไรก็ตามเพ่ือการผลิตบัณฑิตให้รองรับกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน หรือให้บัณฑิต
สามารถออกไปประกอบอาชีพหรือประกอบ
ธุรกิจเองได้ ควรปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรใหม่ให้
สอดคล้องกับทิศทางหรือความต้องการดังกล่าว 
      ในด้านการสร้ างความร่วมมือระหว่ าง
มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยควรมุ่ง
สร้างความเชี่ยวชาญ ความเป็นมืออาชีพกับ
ประเทศอาเซียน คือประเทศสิงคโปร์ ที่มีความ
โดดเด่น โดยมหาวิทยาลัยอาจเลือกสาขาที่
ประเทศมีความเชี่ยวชาญ และต้องการผลิต
บัณฑิตในประเทศไทย ซึ่งควรต้องมีการท า MOU 
ระหว่าง 2 ประเทศในระยะยาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     1.  มีการปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่แล้วทั้ง
ระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิ้น 
55 หลักสูตร ประกอบด้วยระดับปริญญาตรี 49 
หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 6 หลักสูตร โดยมี
การปรับปรุงเนื้อหารายวิชาให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน และทุกหลักสูตรมีการปรับ
แผนการจัดการเรียนในรูปแบบที่เน้นบูรณากับ
การท างาน (แผนสหกิจศึกษา) และบางหลักสูตร
มีการปรับปรุงในรูปแบบชุดวิชา (Modular 
system) เช่น  หลักสูตรของคณะเทคโนโลยี  
การเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นต้น 
เพ่ือรองรับการหากลุ่มเป้าหมายใหม่   
     2. มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพ่ือตอบสนอง
กับความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน 
ซึ่งประกอบด้วย 
         - หลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร 
ไ ด้ แ ก่  ว ท . บ . วิ ท ย าศ าสตร์ ก า รกี ฬ า  คบ . 
คอมพิวเตอร์ศึกษา คบ.เคมี และ คอบ.ออกแบบ
ผลิตภัณฑ์และกราฟฟิก  
         - หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร 
ได้แก่ วทม.การสอนคณิตศาสตร์ และ บธม.
บริหารธุรกิจ 
     3. อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรของคณะ
วิทยาการจัดการโดยเป็นการท าหลักสูตรที่มี
ความร่วมมือกับบริษัทเอกชน ได้แก่ บริษัทซีพี
ออลล์ ซึ่งจัดเป็นหลักสูตรที่เน้นการจัดการเรียนรู้
แบบบูรณาการกับการท างาน (Work Integrated 
Learning; WIL)  
     ส่วนในด้านการสร้างความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ มหาวิทยาลัย
ได้ด าเนินการดังนี้ 
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      3.1 ความร่วมมือในประเทศ ได้แก่  
           - โครงการความร่วมมือกับวิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ 
           - โครงการความร่วมมือกับต ารวจใน
สาขานิติศาสตร์ และโครงการความร่วมมือกับ
บริษัทซีพีออล์ในสาขาเศรษฐศาสตร์เพ่ือการค้า
ปลีกยุคใหม่ 
     3.2 ความร่วมมือต่างประเทศ ได้แก่ 
          - Macheng Boda School ประเทศจีน 
          -  Fuqing Branch of Fujian Normal 
University ประเทศจีน 
          - Talent International College, 
Guangxi ประเทศจีน 
           และที่เตรียมด าเนินการได้แก่ โครงการ
ความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น ในสาขาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม  

   2.  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัย
มีการด าเนินการบริหารจัดการความเสี่ยงเรื่อง 
“จ านวนนักศึกษาลดลง” อันเนื่องมาจากปัจจัย
เสี่ยงคือ จ านวนนักศึกษาแรกเข้าลดลง ซึ่งผลการ
แก้ไขความเสี่ยงดังกล่าวยังไม่ประสบความส าเร็จ 
มหาวิทยาลัยจึงควรด าเนินการจัดการความเสี่ยง                           
“เรื่อง จ านวนนักศึกษาลดลง” ต่อไปอีกในปีหน้า 
โ ด ย ค ว ร ศึ ก ษ า ห า ก ลุ่ ม นั ก ศึ ก ษ า ที่ เ ป็ น
กลุ่มเป้าหมายใหม่ ซึ่งเมื่อเรียนแล้ว สามารถ
ประกอบอาชีพสอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน หรือกลุ่มผู้ที่ประกอบอาชีพอยู่แล้ว 
และต้องการพัฒนาทักษะ/ความรู้ใหม่ ๆ เพิ่มเติม 
 

2.  หน่วยงานภายในที่มีพันธกิจจัดการเรียนการ
สอนได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยก าหนดปัจจัยเสี่ยงที่
ส่งผลกระทบต่อจ านวนนักศึกษาลดลง เป็นสอง
ประเด็นดังนี้ 
          2.1 ความเสี่ยงจากจ านวนนักศึกษาแรก
เข้าลดลง ซึ่งมีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากเนื่องจาก
อัตราการลดลงของประชากร จ านวนที่นั่ ง
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศมีจ านวนมากกว่าผู้เรียน 
          2.2 ความเสี่ยงจากอัตราการออกกลางคันของ
นักศึกษา ซึ่งมีสถิติที่สูงขึ้นเนื่องจากปัจจัยด้าน
เศรษฐกิจ มหาวิทยาลัยใหญ่เปิดรับนักศึกษาไม่จ ากัด     
        โดยก าหนดแนวทางการแก้ไขความเสี่ยงดังนี้ 
          1) ความสี่ยงจากจ านวนนักศึกษาแรกเข้า
ลดลง มหาวิทยาลัยพัฒนาหลักสูตรและปรับปรุง
หลักสูตร เน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เช่น ร่วม
จัดการเรียนการสอนกับโรงเรียนเครือข่าย 
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  2)  ความเสี่ ย งจาก อัตราการออก
กลางคันของนักศึกษา ด าเนินการตามแนวทาง
ดังต่อไปนี้ 
    2.1) ศึกษาสาเหตุการออกกลางคัน
ของนักศึกษา เพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุที่แท้จริงและ
แก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด 
               2.2) จัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา 
เพ่ือเป็นแนวทางในการแนะน าวิธีการเรียน การ
ปรับตัว และทางออกเมื่อพบกับสภาพปัญหาอัน
เป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
              2.3) จัดท าระบบข้อมูลนักศึกษาออก
กลางคัน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษาและ
วิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธร รมต่อไปใน
อนาคต 
              2.4) ปรับพ้ืนฐาน เสริมทักษะให้แก่
นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา 
               2 . 5 )  ช่ ว ย เ หลื อ ก า ร เ ข้ า แหล่ ง
ทุนการศึกษา/และการหารายได้ระหว่างเรียน 
      ผลของการบริหารจัดการความเสี่ยงส่งผลให้
จ านวนนักศึกษาแรกเข้าปีการศึกษา 2563 ซึ่งมี
จ านวน 2,080 คน เพ่ิมสูงขึ้นจากนักศึกษาแรก
เข้าปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีจ านวน 1,876 คน ใน
ส่วนของการบริหารจัดการความเสี่ยงจากสาเหตุ
การออกกลางคันของนักศึกษานั้น ปีการศึกษา 
2563 ยังมีร้อยละการออกกลางคันของนักศึกษา
สูงขึ้นกว่าปีการศึกษา 2562 ร้อย 1.00 ซึ่งอาจ
เกิดจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติต่อเชื้อ
ไวรัส COVID-19 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
        มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการได้เป็นส่วนใหญ่ อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัย
ควรเน้นทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พัฒนาหลักสูตรใหม่เพ่ือตอบสนองกับ
ความต้องการของตลาดแรงงาน   
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กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นด าเนินการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นระยะ 20 ปี โดยก าหนดกรอบแนวทางการท างาน สร้างความร่วมมือ การเชื่อมโยง
เครือข่ายกับทุกภาคส่วน ทั้งในระดับชุมชน หน่วยราชการส่วนท้องถิ่นและระดับจังหวัด ในเขตพ้ืนที่บริการจังหวัด
นครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้รับการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 30,764,200 บาท ปรับลดตาม
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 5,082,300 บาท มีงบประมาณส าหรับขับเคลื่อนโครงการ
จ านวนทั้งสิ้น 25,681,900 บาท  
 โดยมีผลการด าเนินงานดังต่อไปนี้ 
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ยุทธศำสตร์ โครงกำร 
งบประมำณ

ที่จัดสรร 
งบประมำณที่

เบิกจ่ำย 
คิดเป็นร้อยละ 

การพัฒนาท้องถิ่น 1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 2,500,000 1,911,134 76.45 
2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 6,926,608 6,582,183 95.03 
3. โครงการส่งเสริมความรักสามัคคีเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พ้ืนฐาน
ของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

2,000,000 1,985,920 99.30 

4. โครงการพัฒนาระบบข้อมูลต าบลในจังหวัด 1,022,050 232,741 22.77 
5. โครงการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่การบูรณาการ 
การเรียนการสอนกับทุกคณะในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

1,000,000 999,000 99.90 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติพันธกิจสู่ความเป็นเลิศตามยุทธศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ 

7,585,914 7,186,093.55 94.73 

รวมงบประมำณยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น 21,034,572 18,897,072 89.84 
การผลิตและพัฒนาครู - โครงการสนับสนุน DLTV เพ่ือแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก 1,000,000 991,470 99.15 

  การยกระดับคุณภาพ 
  การศึกษา 

1. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่านการเขียนและการวิเคราะห์ 
ของนักเรียนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

1,534,700 1,520,780 99.09 

2. โครงการพัฒนาความรู้ทักษะ ด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21 2,112,628 1,539,618 72.88 
รวมงบประมำณยุทธศำสตร์กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 3,647,328 3,060,398 83.91 

รวมทั งสิ น 25,681,900 22,948,940 89.36 
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ยุทธศำสตร์/โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน 

ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำท้องถิ่น  
1. โครงกำรพัฒนำผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น ผลผลิต 

1. ได้ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับ จ านวน 10 ผลิตภัณฑ์  
2. ได้องค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรมของอาจารย์หรือนักศึกษาที่ด าเนินการ

ร่วมกับชุมชนเป็นฐานในการพัฒนายกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 10 องค์
ความรู้ 

3. ได้อัตลักษณ์ของท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และยกระดับ จ านวน 2  อัตลักษณ์ 
4. ได้ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ได้รับการพัฒนา/วิสาหกิจชุมชน/ผู้ประกอบการใหม่ในพ้ืนที่

บริการของมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ท่ีประสบความส าเร็จจากการสนับสนุน
องค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ านวน 10  ผลิตภัณฑ์ 

ผลลัพธ์ 
1. กลุ่มวิสาหกิจมีศักยภาพในการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวและผลพลอยได้จาก

กระบวนการสีข้าวเพ่ิมมากขึ้น 
2. ชุมชนมีศักยภาพ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP โดยใช้องค์ความรู้ งานวิจัย 

นวัตกรรม ในรูปแบบการบูรณาการเรียนการสอน เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ 
ที่มีมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

3. ชุมชนมีศักยภาพ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP โดยใช้องค์ความรู้ งานวิจัย 
นวัตกรรม ในรูปแบบการบูรณาการเรียนการสอน เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

4. กลุ่มวิสาหกิจมีศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ โดยใช้องค์ความรู้ในรูปแบบ
การบูรณาการเรียนการสอน เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐานเพิ่มขึ้น 
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ยุทธศำสตร์/โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
5. ศักยภาพในการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP โดยใช้องค์ความรู้ งานวิจัย นวัตกรรม 

ในรูปแบบการบูรณาการเรียนการสอน เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน
เพ่ิมข้ึน 

6. ชุมชนมีศักยภาพ ในการผลิตผลิตภัณฑ์ OTOP โดยใช้องค์ความรู้ งานวิจัย 
นวัตกรรม ในรูปแบบการบูรณาการเรียนการสอน เพ่ือให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มี
มาตรฐานเพ่ิมขึ้น 

7. กลุ่มสหกรณ์มีศักยภาพในการแปรรูปผลิตภัณฑ์สับปะรดอบแห้งเพ่ิมมากขึ้น 
8. กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาแรดมีศักยภาพเพ่ิมขึ้นในการแปรรูปผลิตภัณฑ์

แหนมปลาแรด 
ผลกระทบ  

1. มีการน าองค์ความรู้ที่ได้ไปพัฒนาต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์  
2. เกิดเครือข่ายทางมีเกษตรปลอดภัย ในอ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 

เป็นแม่ข่ายโครงการ มีการประสานงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมทั้ง
เกิดความร่วมมือกับหน่วยงานในทั้งถ่ิน  

2. โครงกำรพัฒนำคุณภำพชีวิตและยกระดับรำยได้ให้กับคนในชุมชน
ฐำนรำก 

ผลผลิต 
1. คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนฐานรากที่เข้าร่วมโครงการในพ้ืนที่จังหวัด

นครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี มีความเป็นอยู่ดีขึ้น 
2. ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมขึ้นจากข้อมูลพ้ืนฐานเดิม 

รายได้ของประชาชนในชุมชนฐานราก ที่เข้าร่วมโครงการในพ้ืนที่จังหวัด
นครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15 ต่อปี 

3. จ านวนกิจกรรมเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ครัวเรือนเป้าหมายและชุมชนเพ่ิมขึ้นจากเดิม
ร้อยละ 60 
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ยุทธศำสตร์/โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
ผลลัพธ์ 

1. ผลของโครงการด้านคุณภาพชีวิตเกิดความยั่งยืนต่อประชาชนที่เข้าร่วม
โครงการในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี และสามารถเป็น
แบบอย่างให้กับชุมชนข้างเคียง 

2. เกิดความต่อเนื่องที่มั่นคงด้านรายได้ที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 15 ต่อปี ของประชาชน
ในชุมชนฐานรากที่เข้าร่วมโครงการในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัด
อุทัยธานี 

3. ครัวเรือนเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์และ 
    จังหวัดอุทัยธานีได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคน 
    ในชุมชนฐานราก 

ผลกระทบ  
 ผลการด าเนินโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน
ฐานราก ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตลอดโครงการ ได้เกิดการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ หน่วยงานภาครัฐ ประกอบด้วย 
เกษตรอ าเภอ ปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์ พัฒนาชุมชนอ าเภอเมืองนครสวรรค์ ในแง่
การส่งเสริมความรู้และการพัฒนาทักษะในการส่งเสริมอาชีพให้กับครัวเรือน
เป้าหมาย โดยในส่วนของมหาวิทยาลัยได้ร่วมด าเนินกิจกรรมโดยสนับสนุนให้
อาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพ โดย
ส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมคิดและร่วมปฏิบัติโดยบูรณาการกับรายวิชาที่เก่ียวข้องใน
ด้านต่าง ๆ  ซึ่งส่งผลให้นักศึกษาเกิดการประยุกต์ใช้ความรู้ในห้องสู่การปฏิบัติสู่
ชุมชน  

3. โครงการส่งเสริมความรักสามัคคีเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่น
ภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

ผลผลิต 
1. ได้ข้อมูลเกี่ยวกับ บริบทและข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรเครือข่ายชุมชน/ 
      โรงเรียน 
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ยุทธศำสตร์/โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
2. นักเรียน นักศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย ผู้น าชุมชนและชุมชน ได้รับการ 

ส่งเสริมความรักสามัคคีเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืนภายใต้พ้ืนฐาน 
ของสังคมประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

3. ได้แหล่งเรียนรู้ที่เป็นพ้ืนที่ศูนย์กลางเพ่ือการเรียนรู้ในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ อันเป็นที่รวบรวมข้อมูลชุมชน หลักสูตรการเรียนรู้ ตลอดจนสื่อ
เพ่ือการถ่ายทอดแก่หน่วยงานอื่น ๆ  

ผลลัพธ์ 
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้ อ่ืน

ภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  
2. กลุม่เปา้หมายที่เข้าร่วมโครงการมีความหวงแหนและธ ารงรักษาสถาบันชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ เกิดความรักความ สามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจ
สิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข อันจะน า ไปสู่สังคมที่มีความรัก ความเข้าใจ เอื้อ
อารีต่อกัน สร้างความเป็นปึกแผ่นในชาติโดยรวมอย่างมั่นคงและยั่งยืนในสังคม
ต่อไป 

ผลกระทบ  
   มหาวิทยาลัย กับชุมชนและโรงเรียนได้ด าเนินกิจกรรมร่วมกันคนใน ชุมชนเกิด
ส านึกร่วม มีความรักความสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้า ที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้
พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข รักและหวงแหน
สถาบันหลักของประเทศชาติ  อันได้แก่ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

4. โครงกำรพัฒนำระบบข้อมูลต ำบลในจังหวัด ผลผลิต 
   การพัฒนาระบบข้อมูลต าบลชุดข้อมูลโดยรวมที่แสดงสถานะของต าบล 
(Community profile) จ านวน 11 ด้าน ได้แก่ ข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน การจัดการ
ปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ การจัดการด้านอาหารที่พอเพียงปลอดภัย การจัดการตนเอง
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ยุทธศำสตร์/โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
ของชุมชนเพ่ือเฝ้าระวังและแก้ปัญหาโรคติดต่อ การพัฒนาระบบรองรับสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ เกษตรอัจฉริยะ (Smart Farming) การจัดการน้ าชุมชน การสร้าง
อาชีพ และการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน การ
จัดการขยะ การมีส่วนร่วมและความเข้มแข็งของชุมชน  ในจังหวัดนครสวรรค์และ
จังหวัดอุทัยธานีโดยการมีส่วนร่วมของอาจารย์ นักศึกษา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการพัฒนาข้อมูลต าบลร่วมกับชุมชนท้องถิ่น และหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องจ านวน 46 แห่ง โดยจะน าเป็นฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้
ครอบคลุมทุกมิติ ทั้งโดยมหาวิทยาลัยเอง หรือหน่วยงาน องค์กรภาคีร่วมพัฒนาต่าง 
ๆ น าสู่เป้าหมายการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน  
ผลลัพธ์ 
   น าชุดข้อมูลที่ได้มาใช้ในการวางแผนพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ผลกระทบ  

5. โครงกำรอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสำน และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่
กำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับทุกคณะในมหำวิทยำลัย   รำชภัฏ
นครสวรรค์ 

ผลผลิต 
1. องค์ความรู้ภายในชุมชน และออกแบบการน าเสนอความรู้ส าหรับหนังสือเสริม

ความรู้ในรูปของการ์ตูน ภายใต้ชื่อหนังสือว่า “คันฉ่องส่องนวัตวิถีชุมชนเกาะ
หงษ”์ ส าหรับเยาวชนและบุคคลทั่วไปในการเผยแพร่องค์ความรู้ของชุมชนและ
ส่งเสริมให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนร่วมกับชุมชนในการก าหนด
พ้ืนที่แหล่งเรียนรู้ภายในชุมชน คือ พื้นที่บริเวณวัดเกาะหงษ์ เพ่ือน าเสนอ
นิทรรศการแหล่งเรียนรู้ของชุมชน  ส าหรับ เยาวชน นักเรียน นักท่องเที่ยว และ
บุคคลทั่วไปที่เข้ามาในบริเวณดังกล่าว สามารถเข้า เยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ได้ และ
โรงเรียนภายในชุมชน  สามารถน านักเรียนมาทัศนศึกษาที่แหล่งเรียนรู้ได้อีกด้วย 
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ยุทธศำสตร์/โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
2. ผลิตสื่อมัลติมีเดียประเพณีวัฒนธรรมที่เป็น  อัตลักษณ์ท้องถิ่น และน าเสนอใน

รูปแบบของการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมภายในชุมชน ได้แก่ 
ประวัติของชุมชน ประวัติของ วัดเกาะหงษ์ ประวัติของหลวงปู่อินทร์ ความเชื่อ 
เรื่องเล่าและต านาน  เป็นต้น 

3. รวมถึงรวบรวมองค์ความรู้ด้านวัฒนธรรม ภายในชุมชน และจัดเก็บเป็น
ฐานข้อมูลส าหรับการสืบค้นออนไลน์ http://watkohhong. nsru.ac.th/ 
เพ่ือให้เกิดการน าไปใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง 

4. มีส่วนร่วมในการออกแบบผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชน และส่งมอบให้คนในชุมชนได้
สร้างต้นแบบผลิตภัณฑ์ของชุมชนโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นและเมื่อ ผลิตสินค้า
ดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  ได้น า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาเสนอขายในตลาด
ออนไลน์ ชื่อเกาะหงส์มาร์เก็ต http://kohhongmarket. nsru.ac.th/ เพ่ือ
สร้างพ้ืนที่การขายสินค้าและ สร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป โดยมีการน านาโน
เทคโนโลยีเข้ามามีส่วนช่วยยืดอายุของผลิตภัณฑ์ 

ผลลัพธ์ 
 ได้ต้นแบบผลิตภัณฑ์ของชุมชน  และเมื่อผลิตสินค้าดังกล่าวเป็นที่ 

เรียบร้อยแล้ว ได้น าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาเสนอขายในตลาดออนไลน์  ชื่อ เกาะหงษ์
มาร์เก็ต http://kohhongmarket.nsru.ac.th/ เพ่ือสร้างพ้ืนที่การขายสินค้าและ
สร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป ร่วมไปถึงการออกแบบหน้ากากผ้า ลายเกาะหงษ์ 
จ านวน 5 ลายที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน โดยได้ให้คนภายในชุมชนช่วยกัน
ตั ด เ ย็ บ  และน า เ สนอขายผ่ านตล าดออน ไลน์  ชื่ อ  เ ก าะหงษ์ ม า ร์ เ ก็ ต 
http://kohhongmarket.nsru.ac.th/ เ พ่ือสร้างพ้ืนที่การขายสินค้าและสร้าง
รายได้ให้กับชุมชนต่อไปและมีลายส าหรับถวายพระของวัดเกาะหงษ์ 
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ยุทธศำสตร์/โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
ผลกระทบ  

 ชุมชนได้รับทักษะในการผลิตสินค้าวัฒนธรรมชุมชนโดยใช้วัสดุจาก 
ท้องถิ่น เพ่ือผลิตและสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป วัดเกาะหงษ์ได้รับองค์ความรู้ใน
การพัฒนาน้ ามันหลวงปู่อินทร์ ที่มีกลิ่นหอมและไม่เหนียวเหนอะหนะตัว ท าให้
ผู้บริโภคเข้ามาซื้อน้ ามันนวดมากขึ้น มีปัจจัยเข้ามาพัฒนาวัดมากขึ้น 

6. โครงกำรพัฒนำศักยภำพในกำรปฏิบัติพันธกิจสู่ควำมเป็นเลิศตำม
ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยและยุทธศำสตร์ชำติ 

ผลผลิต 
1. ศูนย์เรียนรู้เพื่อเพ่ิมศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ในท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชา
อย่างยั่งยืน  ศูนย์การเรียนรู้การท าการเกษตรตามศาสตร์พระราชาในพ้ืนที่ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ย่านมัทรี ท าให้เป็นแหล่งศึกษาของนักศึกษาและ
คณาจารย์ ท าให้ได้เกิดการพัฒนาตนเองตามแนวทางที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงมี
พระประสงค์ให้พสกนิกรมีพออยู่ พอกิน และกระจายความรู้ไปสู่ชุมชนที่อยู่ในพ้ืนที่ 
มีศูนย์สาธิตที่คณาจารย์และนักศึกษาสามารถประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎีสู่
ภาคปฏิบัติเผยแพร่ต่อผู้สนใจได้อย่างเป็นรูปธรรม 
2.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพรเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยเป็นความร่วมมือของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบจ านวน 5 ผลิตภัณฑ์ 
ดังนี้ 1. น้ าหมักสมุนไพรพร้อมดื่มรากสามสิบ 2. โคโลญจน์โมกราชินีกลิ่นผลไม้  3. 
สครับ 4. ยาดมส้มโอมือ 5. ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดช าระล้างผสมว่านหางจระเข้ 
ได้แก่ สบู่ว่านหางจระเข้สีทอง, แชมพูว่านหางจระเข้สีทอง และแอลกอฮอล์เจลล้าง
มือว่านหางจระเข้  
 3.  ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา 
      อบรมให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติ โดยเน้นให้ผู้เข้าร่วมได้ปฏิบัติให้ได้และทดสอบ
การปฏิบัติเพ่ือให้ผู้เข้าอบรมได้เกิดทักษะและน าไปใช้ในการออกก าลังกาย และ
ประกอบอาชีพได้ 
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ยุทธศำสตร์/โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
4.  ศูนย์บริการด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมเขตภาคเหนือตอนล่าง 2 
(Service Center of Biotechnology and Innovation: SCBI) 
      เพ่ิมมูลค่าให้กับวัตถุดิบทางด้านการเกษตรของแต่ละจังหวัดได้ โดยพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมได้จ านวน 6 ผลิตภัณฑ์ จากนั้นยังมีศูนย์บริการด้านเทคโนโลยี 
ชีวภาพและนวัตกรรมเขตภาคเหนือตอนล่าง 2 ในรูปแบบเว็บไซต์ เพ่ือให้ชุมชนได้เรียนรู้
ในรูปแบบสื่อออนไลน์เพ่ือความสะดวกได้อีกด้วย นอกจากจะเป็นการเพ่ิมมูลค่าให้กับ
วัตถุดิบทางการเกษตรน าไปสู่มาตรฐานและการยอมรับในระดับสากลแล้ว ยังเป็นการ
เพ่ิมช่องทางหรือแหล่งของรายได้ให้กับชุมชนเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง พ่ึงตนเองได้ของ
คนในชุมชน 
ผลลัพธ์ 

1.    ศูนย์เรียนรู้การท าการเกษตรตามศาสตร์พระราชา ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ย่านมัทรี โดยในปีแรกมีฐานการเรียนรู้จ านวน 4 ฐาน  ได้ผลิตภัณฑ์ต้นแบบ 
ทั้งหมดจ านวน 5 ผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 1. น้ าหมักสมุนไพรพร้อมดื่มรากสามสิบ 2. 
โคโลญจน์โมกราชินีกลิ่นผลไม้ 3. สครับ 4. ยาดมส้มโอมือ 5. ผลิตภัณฑ์ท าความ
สะอาดช าระล้างผสมว่านหางจระเข้ ได้แก่ สบู่ว่านหางจระเข้สีทอง , แชมพู
ว่านหางจระเข้สีทอง และแอลกอฮอล์เจลล้างมือว่านหางจระเข้ 

2. เว็บไซต์ศูนย์บริการด้านเทคโนโลยีชีวภาพและนวัตกรรมเขตภาคเหนือ
ตอนล่าง 2 จ านวน 1 เว็บไซต์เพ่ือเป็นช่องทางในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล
นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 

3. การแปรรูป เพ่ิมมูลค่าวัตถุดิบทางการเกษตร ในพ้ืนที่ภาคเหนือตอนล่าง 2 
ได้ผลิตภัณฑ์จ านวน 6 ผลิตภัณฑ์      
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ผลกระทบ  
1. สร้างบุคลากรที่มีความรู้ในด้านทางรางและโลจิสติกส์ สนับสนุนงานที่จะ

เพ่ิมขึ้น และยังเป็นระบบและกลไกที่สามารถช่วยผลักดันให้ระบบขนส่งทาง
รางและโลจิสติกส์ ในประเทศได้รับการพัฒนาในทิศทางที่ดีข้ึน 

2. ผู้เข้าร่วมกลุ่มประชาชน น าไปต่อยอดในการอบรมเพ่ิมเพ่ือให้ได้ 360 ชั่วโมง 
180 ชั่วโมง เพ่ือให้ได้ใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทย  และผู้เข้าร่มกลุ่ม
นักเรียน น าไปใช้ในการนวดนักกีฬาในการแข่งขันกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศ  

3. เกิดการบูรณาการร่วมกันระหว่างสถาบันการศึกษา คณาจารย์ นักศึกษา และ
คนในชุมชนอีกด้วย ผลที่ได้จากการสร้างเครือข่ายความร่วมมือน าไปสู่การต่อ
ยอดพัฒนานวัตกรรมผลิตภัณฑ์ เพ่ิมมูลค่าให้กับวัตถุดิบในท้องถิ่น เกิดการ
อนุรักษ์และตระหนักถึงความเป็นเจ้าของ เพ่ือให้เกิดการสร้างผลิตภัณฑ์ที่
เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนในอนาคตได้อีกด้วย 

กำรผลิตและพัฒนำครู 
โครงกำรสนับสนุน DLTV เพื่อแก้ไขปัญหำขำดแคลนครูให้กับ
โรงเรียนขนำดเล็ก 
 
  

ผลผลิต 
1. ครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี  
จ านวน 33 แห่ง มีสื่อวิดีทัศน์   เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านสถานีโทรทัศน์
ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ที่ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน  
2. นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กจังหวัดนครสวรรค์และ 
อุทัยธานีสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) และได้รับองค์
ความรู้ที่ถูกต้องและทันสมัยจากสื่อ DLTV กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมแนะแนว 
(ด้านการศึกษา ด้านอาชีพ ด้านส่วนตัวและสังคม)  
3. นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กจังหวัดนครสวรรค์และ 
อุทัยธานีสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Directed Learning) และได้รับองค์
ความรู้ที่ถูกต้องและทันสมัยจากสื่อ DLTV กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
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ยุทธศำสตร์/โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
ศาสนา และวัฒนธรรม (ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม 
และการด าเนินชีวิตในสังคม เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์) 
4. นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กจังหวัดนครสวรรค์และ 
อุทัยธานีสามารถบูรณาการองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตและบริหาร
จัดการตัวเอง (Soft Skill) ทักษะชีวิตที่บ่มเพาะการเป็นนักคิด ทักษะที่จ าเป็นต่อ
การเปลี่ยนแปลงของโลก ทักษะการวางแผนชีวิตและการเงิน ทักษะที่เชื่อมต่อกับ
โลกและการท างาน 
5. นักเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี 
สามารถต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาตนเองสู่การเป็นผู้เรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต (Lifelong Learning) อย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตน าไปสู่การใช้ชีวิตอย่าง
สร้างสรรค์ อยู่ร่วมและท างานภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมได้อย่างปกติสุข  

 ผลลัพธ์ 
1. การเรียนรู้ด้วยตนเอง และได้รับองค์ความรู้ที่ถูกต้องและทันสมัย  
2. นักเรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ มาพัฒนาทักษะที่จ าเป็นต่อการ 
เปลี่ยนแปลงของโลก 
3. นักเรียนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ต่าง ๆ เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตตนเองให้ 
สามารถอยู่ร่วม และท างาน   ภายใต้สังคม พหุวัฒนธรรม ตลอดจนใช้ชีวิต    
ผลกระทบ  

1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีส่วนร่วมสนับสนุนการเรียนการสอนและ 
ช่วยแก้ปัญหาการขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก จังหวัดนครสวรรค์และ
อุทัยธานี 

2. เครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ในการผลิตสื่อ DLTV 
 ให้ครบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
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ยุทธศำสตร์/โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  
1. โครงกำรยกระดับคุณภำพกำรเรียนรู้ด้ำนกำรอ่ำนกำรเขียนและ
กำรวิเครำะห์ของนักเรียนในระดับกำรศึกษำขั นพื นฐำน 

ผลผลิต 
1. ครูในโรงเรียนขนาดเล็กในเขตพ้ืนที่การศึกษาของจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 30 
โรงเรียน และในเขตพ้ืนที่การศึกษาของจังหวัดอุทัยธานี จ านวน 20 โรงเรียน มีสื่อ/
นวัตกรรม เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนโดยสามารถน าไปใช้ได้กับโรงเรียนที่เข้า
ร่วมโรงการ 
2.  นักเรียนในโรงเรียนขนาดเล็กจังหวัดนครสวรรค์และอุทัยธานี สามารถใช้สื่อ/
นวัตกรรมที่ได้รับและน าไปใช้จนสามารถท าให้นักเรียนสามารถอ่านออก เขียนได้ 
และคิดวิเคราะห์เป็น ทั้งยังสามารถสอบผ่านเกณฑ์การศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน 
(O-Net) ได ้
3.  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย สามารถบูรณาการองค์ความรู้ เพ่ือพัฒนาทักษะ
ด้านการอ่านออก เขียนได้ และคิดวิเคราะห์เป็น เพ่ือในไปใช้กับนักเรียนในโรงเรียน
ที่เข้าร่วมโครงการ 
 
ผลลัพธ์ 
นักเรียนมีความสามารถในการอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์ 
ผลกระทบ  
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีส่วนร่วมสนับสนุนการเรียนการสอนและช่วย
แก้ปัญหาของโรงเรียนที่มีขนาดเล็กในจังหวัดนครสวรรค์ และอุทัยธานี ที่มีนักเรียน
ที่ยังไม่สามารถสอบผ่านเกณฑ์ของทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-Net) 
2. เครือข่ายความร่วมมือกับโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย ในโครงการอ่านออก เขียนได้ 
และคิดวิเคราะห์เป็น ให้ครบทุกกลุ่มความรู้ 
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ยุทธศำสตร์/โครงกำร ผลกำรด ำเนินงำน 
2. โครงกำรพัฒนำควำมรู้ทักษะ ด้ำนภำษำอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21 ผลผลิต 

1. มีการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ International Program ที่พัฒนา
ทั้งหลักสูตร 

2. อาจารย์ผู้สอนในด้านการใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน และ 
นักศึกษาให้มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ ทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน เพ่ือสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการท างานและการศึกษาต่อในอนาคต 
3. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนกับมหาวิทยาลัยในประเทศ 
 อาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาได้รับโอกาส ความรู้และประสบการณ์จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัยอื่นในประเทศ 
ผลลัพธ์ 
1. มีหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ International Program  10 หลักสูตร 
2. อาจารย์ผู้สอนที่เข้าร่วมโครงการสามารถสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษในการสอน  
ผลกระทบ  

1. มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรการเรียนการสอนแบบ International Program  
และอาจารย์ได้รับการพัฒนาให้เป็นผู้สอนในหลักสูตรนานาชาติ 
2. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ 
และผ่านการทดสอบมาตรฐานตามที่มหาวิทยาลัยก าหนด. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของ
มหาวิทยาลัยได้รับการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษและผ่านการทดสอบ
มาตรฐานตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
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กำรประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ 
  มิติที่ 1 ด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและพัฒนำก ำลังคนตลอดจนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
  ตัวชี วัดที่ 1.1 ผลประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัหลักสูตร 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีหลักสูตรที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2562 จ านวน 52 หลักสูตร
ประกอบด้วย ระดับปริญญาตรี จ านวน 48 หลักสูตร ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต จ านวน 1 หลักสูตร ระดับปริญญาโท 
จ านวน 2 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก จ านวน 1 หลักสูตร มีค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในทุกหลักสูตร  3.52  คะแนน  มีรายละเอียดจ าแนกตามคณะต่าง ๆ  ดังนี้ 

ที ่ หน่วยงำน ระดับผลกำรประเมิน 
1 คณะครุศาสตร์ 3.63 
2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3.56 
3 คณะวิทยาการจัดการ 3.51 
4 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3.26 
5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร์และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 3.66 

มหำวิทยำลัย 3.52 

 ตัวชี วัดที่ 1.2  ผลกำรบริหำรจัดกำรนักศึกษำออกกลำงคัน 
 สัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันรวมทุกชั้นปี ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 26.42  สัดส่วนนักศึกษาออก
กลางคันรวมทุกชั้นปี ปีการศึกษา 2561 ร้อยละ  24.46  สัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2562 เทียบ
กับสัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2561 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 8.01 ดังนี้ 

ปีกำร จ ำนวนนักศึกษำปีกำรศึกษำ 2561 1 จ ำนวนนักศึกษำปีกำรศึกษำ 25622 

ศึกษำ แรกเข้ำ ออก ร้อยละ แรกเข้ำ ออก ร้อยละ 
2562    1,672 336 20.10 
2561 2,017 298 14.77 2,017 473 23.45 
2560 2,375 582 24.51 2,375 714 30.06 
2559 2,537 689 27.16 2,537 749 29.52 
2558 3,105 885 28.50    
รวม 10,034 2,454 24.46 8,601 2,272 26.42 

สัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2562 เทียบกับสัดส่วนนักศึกษาออก
กลางคันปีการศึกษา 2561 เพ่ิมข้ึนร้อยละ  

8.01 

          ที่มา : 1 รายงานการศึกษาตนเอง (Self Study Review) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
          ที่มา : 2 ส านักส่งเสริมวิชาการและทะเบียนข้อมูล ณ วันที่  11 พฤศจิกายน 2563 
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จ ำนวนนักศึกษำแรกเข้ำและออกกลำงคัน ปีกำรศึกษำ 2561 

ที่   คณะ 
  ปี 1 (2561)     ปี 2 (2560)     ปี 3 (2559)     ปี 4 (2558)   รวม 

  แรกเข้ำ   ออก     ร้อยละ     แรกเข้ำ   ออก     ร้อยละ     แรกเข้ำ   ออก     ร้อยละ    แรกเข้ำ   ออก     ร้อยละ    แรกเข้ำ   ออก     ร้อยละ   
1 ครุศาสตร์ 464 23 4.96 441 34 7.71 400 40 10.00 440 46 10.45 1,745   143   8.19  
2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 588 109 18.54 740 235 31.76 826 251 30.39 981 331 33.74 3,135   926  29.54  
3 วิทยาการจัดการ 558 90 16.13 601 144 23.96 705 220 31.21 772 212 27.46 2,636   666  25.27  
4 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 227 34 14.98 359 99 27.58 369 83 22.49 524 158 30.15 1,479   374  25.29  
5 เทคโนโลยีการเกษตรฯ 180 42 23.33 234 70 29.91 237 95 40.08 388 138 35.57 1,039   345   33.21  

รวม 2,017 298 14.77 2,375  582  24.51 2,537  689 27.16  3,105  885 28.50  10,034 2,454   24.46   

           ที่มา : รายงานการศึกษาตนเอง (Self Study Review) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

  จ ำนวนนักศึกษำแรกเข้ำและออกกลำงคัน ปีกำรศึกษำ 2562 

ที ่    คณะ   
   ปี 1 (2562)       ปี 2 (2561)       ปี 3 (2560)       ปี 4 (2559)    รวม 

 แรกเข้ำ    ออก     ร้อยละ    แรกเข้ำ    ออก    ร้อยละ      แรกเข้ำ    ออก    ร้อยละ     แรกเข้ำ     ออก       ร้อยละ     แรกเข้ำ    ออก     ร้อยละ   
 1  ครุศาสตร์    459    34    7.41    464    43    9.27    441    52  11.79     400   39    9.75  1,764    168  9.52  
 2  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    460  152  33.04    588  180  30.61    740  273  36.89     826  277  33.54  2,614    882  33.74  
 3   วทิยาการจัดการ    382    85  22.25    558  144  25.81    601  166  27.62     705  225  31.91  2,246    620  27.60  
 4   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    201    34  16.92    227    46  20.26    359  117  32.59     369   91  24.66  1,156    288  24.91  
 5   เทคโนโลยีการเกษตรฯ   170    31  18.24    180    60  33.33    234  106  45.30     237  117  49.37    821    314  38.25  
   รวม  1,672  336  20.10  2,017  473  23.45  2,375  714  30.06  2,537  749  29.52  8,601  2,272  26.42  

  ที่มา : ส านักส่งเสริมวิชาการและทะเบียนข้อมูล ณ วันที่  11 พฤศจิกายน 2563 
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 ตัวชี วัดที่ 1.3 กำรประเมินคุณภำพกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์ 
 ผลการประเมินคุณภาพการสอน โดยรวมจากนักศึกษาของอาจารย์ทั้งหมดในมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 
2562 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66 โดยในแต่ละคณะมีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์
ดังนี้ 
 

หน่วยงำน คะแนนเฉลี่ย 
คณะครุศาสตร์ 4.75 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.71 
คณะวิทยาการจัดการ 4.72 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4.32 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 4.82 

เฉลี่ย 4.66 
 
 ตัวชี วัดที่ 1.4 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา   
 1. มีแผนกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำในภำพรวมของมหำวิทยำลัย โดยให้นักศึกษำมีส่วน
ร่วมในกำรจัดท ำแผนและกำรจัดกิจกรรม   
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์โดยกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ องค์การบริหารนักศึกษา สภา
นักศึกษา สโมสรนักศึกษา 5 คณะ ได้ร่วมกันจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยส่งเสริมการ
มีส่วนรวมของนักศึกษาผ่านทางตัวแทนสภานักศึกษาภาคปกติ คณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ
และประธานสโมสรนักศึกษาทั้ง 5 คณะในการร่วมกันคิดท าวางแผนการพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
ของมหาวิทยาลัย ผู้บริหารและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยมีคณะอนุกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ร่วมกับนักศึกษาในการก าหนดรูปแบบการจัดกิจกรรมตามถนัด ความสนใจและศักยภาพของนักศึกษา
ภายใต้กรอบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (กิจกรรมครบทั้ง 5 ด้าน) กรอบอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย คือ 
ใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม น าทักษะสู่การปฏิบัติงาน เป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาต่อไป โดยจัดท าแผนการพัฒนา
นักศึกษาเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมดุสิตา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยก าหนด
วัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562 ไว้ดังนี้ 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดีหรือมีจิตสาธารณะตามอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัย 
   ตัวชี้วัด : เกิดกลุ่มนักศึกษา จิตอาสา/จิตสาธารณะไม่น้อยกว่า 10 กลุ่มในการท างานจิตอาสา/
จิตสาธารณะ เพ่ือบริการสังคมและท้องถิ่น 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพ่ือพัฒนานักศึกษาและด าเนินกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นไปตามกรอบ      
การประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้ง 5 ด้าน 
   ตัวชี้ วัด  :  มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามกรอบประกันคุ ณภาพการศึ กษา
ระดับอุดมศึกษาครบทั้ง 5 ด้านและผลการด าเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 
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  วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือพัฒนานักศึกษาและด าเนินกิจกรรมนักศึกษาส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตให้
เป็นไปตามกรอบอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย คือใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม น าทักษะสู่การปฏิบัติงาน 
   ตัวชี้วัด : มีการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ครบทั้ง 
3 ประเด็นและผลการด าเนินงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 
 2. มีการด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์โดยกองพัฒนานักศึกษาได้ด าเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา เพ่ือพัฒนาและส่งเสริมนักศึกษาครบทั้ง 5 ด้านตามกระบวนการ PDCA ดังต่อไปนี้ 

● กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
    1) โครงการอบรมมารยาทและวัฒนธรรมไทย ประจ าปีการศึกษา 2562 วันที่จัดโครงการ  

8 ธันวาคม 2562 
2) โครงการฝึกอบรมและให้ความรู้การประกันคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2562  

วันที่จัดโครงการ  28 มีนาคม 2563 
3) โครงการ Y.E.S IDEA CHALLENGE ประจ าปีการศึกษา 2562 วันที่จัดโครงการวันที่ 12  

ธันวาคม 2562 
4) กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจ าปี 2562 จัดเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 

● กิจกรรมกีฬำหรือกำรส่งเสริมสุขภำพ  
- โครงการกีฬาน้องใหม่และกีฬาภายในระหว่างคณะ ประจ าปีการศึกษา 2562 วันที่จัด 

โครงการ 21 – 26 ตุลาคม 2562 
● กิจกรรมจิตอำสำและรักษำสิ่งแวดล้อม 

- โครงการค่ายอาสาทุนมลูนิธิ SET 2562 วันที่จัดโครงการวันที่ 16 – 30 พฤศจิกายน 2562 
● กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม 

- โครงการอบรมมารยาทและวัฒนธรรมไทย ประจ าปีการศึกษา 2562 วันที่จัดโครงการ  
8 ธันวาคม 2562  

● กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
1) โครงการแห่เทียนจ าน าพรรษา ประจ าปีการศึกษา 2562 วันที่จัดโครงการวันที่ 15  

กรกฎาคม 2562 
              2)  โครงการประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรมไทย ปีการศึกษา 2562 วันที่จัดโครงการ

วันที่ 20 เมษายน 2562 
 3. มีกำรประเมินผลกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม 
  มหาวิทยาลัยมอบให้กองพัฒนานักศึกษาด าเนินการจัดกิจกรรม/โครงการโดยมีการประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม เพ่ือสรุปและน าแสนอต่อคณะอนุกรรมการกิจการนักศึกษาและน าเข้าท่ี
ประชุมสภานักศึกษาภาคเรียนละ 1 ครั้ง เพื่อน าข้อเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาผลการด าเนินงานในครั้งต่อไปและ
ยังมีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการในปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 

● กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
          1. โครงกำรอบรมมำรยำทและวัฒนธรรมไทย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  
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    วัตถุประสงค์ของโครงการ 
1. เพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรมไทย 

    2. เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องตามกาลเทศะ 
ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

        1. ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าความรู้ไปใช้หลังจากได้รับความรู้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
(ผลการด าเนินงานร้อยละ 94.80) 

    2. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความเข้าใจหลังการอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  (ผลการ 
ด าเนินงานร้อยละ 95.00)  

    ข้อเสนอแนะ และอุปสรรค ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 
    - ผู้เข้าร่วมโครงการอยากให้จัดโครงการอีกเพ่ือต่อยอดความรู้ทางด้านการใช้ภาษาไทย 
    - ควรจัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
    แนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 

 - จัดโครงการนี้อีกครั้งในปีการศึกษาต่อไป 
 - จัดโครงการให้นักศึกษาทุกชั้นปี 
  2. โครงกำรฝึกอบรมและให้ควำมรู้กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562 

  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
  1. เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความรู้ความเข้าใจในการประกันคุณภาพการศึกษา 
  2. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถเข้าใจหลัก PCDA ในการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษา 
  3. เพ่ือให้นักศึกษาสามารถน าหลัก PCDA ไปประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  1. มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย (ผลการด าเนินงาน 

ร้อยละ 90.12) 
  2. นักศึกษามีระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรม ระดับมาก คะแนนไม่น้อยกว่ า 3.51 (ผลการ

ด าเนินงาน คะแนน 4.27 ระดับคุณภาพระดับ มาก) 
  ข้อเสนอแนะ และอุปสรรค ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 

        1. ต้องเร่งด าเนินการเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่จัดในช่วงเปิดภาคการศึกษาแรก            
         2. ผู้น าบางคน ไม่ตรงต่อเวลา ส่งผลให้การด าเนินกิจกรรมล่าช้า 

  แนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 
  1. ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมล่วงหน้าให้หลากหลายช่องทาง 
  2. วางแผนการจัดกิจกรรมให้ไม่ตรงกับตารางเรียนของนักศึกษา 
  3. ควรนัดหมายเวลาอย่างเคร่งครัด เพ่ือให้การจัดกิจกรรมเป็นไปตามข้ันตอนที่วางไว้ 
 3. โครงกำรปัจฉิมนิเทศ ประจ ำปี 2562 

  วัตถุประสงค์ของโครงการ 
 1. เพื่อพัฒนานักศึกษาให้มีความพร้อมก่อนส าเร็จการศึกษา 
 2. เพ่ือให้ผู้ประกอบการได้รับสมัครงานให้กับนักศึกษาท างานหลังส าเร็จการศึกษา 
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 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1.  ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 2,000 คน ผลการด าเนินงาน มีผู้เข้าร่วมโครงการ 2,114 คน 
 2.  มีระดับคุณภาพในการจัดโครงการคะแนนไม่น้อยกว่า 3.51  ผลการด าเนินงาน คะแนน 3.76 
 ข้อเสนอแนะ และอุปสรรค ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 
 1. สถานที่คับแคบ  
 2. เวลาในการร่วม 
 3. กิจกรรมไม่ชัดเจน  
 4. บริษัทจัดหางานสามารถ รับเข้าท างานได้ยิ่งดี  
 5. ควรมีอาหารว่างให้ทาน  
 6. ควรจัดระเบียบในการนั่งให้เรียบร้อย  
              7. การต่อแถวสแกนบัตรนักศึกษาไม่เรียบร้อย 
 แนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 
 - จัดหาสถานที่หรือแบ่งกลุ่มในการท ากิจกรรม จัดระเบียบการเข้ากิจกรรมให้เป็นระบบมากกว่าเดิม 

 4.  โครงกำร Y.E.S IDEA CHALLENGE ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  
 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจรายใหม่ส าหรับนักศึกษาที่ก าลังศึกษาระดับปริญญาตรี ให้
สามารถสร้างโอกาสประกอบธุรกิจด้วยตนเอง 

 2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจและเล็งเห็นความส าคัญในการวางแถนเริ่มสร้าง
ธุรกิจใหม ่
 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

 - ผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 100 คน (ผลการด าเนินงานมีผู้เข้าร่วมโครงการ 62 คน) 
 - ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถน าเสนอแผนธุรกิจได้  ไม่น้อยกว่า  5  โครงการ (ผลการด าเนินงาน 

ผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนสามารถน าเสนอแผนธุรกิจได้   
 ข้อเสนอแนะ และอุปสรรค ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมกิจกรรมช้า 
 2. เวลาในการจัดโครงการน้อยเกินไป 
 แนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 
 1. จัดกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการใหม่ 
 2. ก าหนดเวลาการจัดกิจกรรมใหม่ 

  กิจกรรมกีฬำหรือกำรส่งเสริมสุขภำพ  
         1. โครงกำรกีฬำน้องใหม่และกีฬำภำยในระหว่ำงคณะ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  
  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  1. เพ่ือคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับที่สูงขึ้น 
  2. เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาแสดงออกทางด้านกีฬาและใช้เวลาว่าให้เป็นประโยชน์ 

  ตัวชี วัดควำมส ำเร็จ 
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1. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 2,500 คน (ผลการด าเนินงาน ผู้เข้าร่วม 3,000  คน) 
2. ได้ตัวแทนนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขตและระดับชาติ (ผลการด าเนินงาน มีนักกีฬาเข้า

ร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ จ านวน 225 คน และกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย จ านวน 52 คน) 
 ข้อเสนอแนะ และอุปสรรค ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 

1. ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมกระทบกับการเรียน 
2. สภาพอากาศมีผลต่อการจัดกิจกรรม 
แนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 

   - เปลี่ยนแปลงเวลาจัดกิจกรรม 
 กิจกรรมบ ำเพ็ญประโยชน์หรือรักษำสิ่งแวดล้อม 

        - โครงกำรค่ำยอำสำทุนมูลนิธิ SET 2562  
   วัตถุประสงค์ของโครงการ 

   1. เพ่ือสร้างโครงการสาธารณะประโยชน์ให้กับโรงเรียน 
   2. เพ่ือปรับปรุงสถานที่ภายในโรงเรียนให้ดูสวยงามและปลอดภัย 

   ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
   1. โรงเรียนมีอาคารสถานที่ในการใช้ประโยชน์ (ผลการด าเนินงานได้ห้องสมุดจ านวน 1 ห้อง) 

   ข้อเสนอแนะ และอุปสรรค ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 
1. ช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมในบางช่วงตรงกับเวลาเรียน 
2. ควรประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้นักศึกษา 

   แนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 
1. เปลี่ยนช่วงเวลาในการจัดกิจกรรมใหม่ 
2. เพ่ิมช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม 
  กิจกรรมเสริมสร้ำงคุณธรรมและจริยธรรม 

         - โครงกำรอบรมมำรยำทและวัฒนธรรมไทย ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  
 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  1. เพ่ิงส่งเสริมจิตส านึกในการอนุรักษ์ ส่งเสริม และสืบทอดวัฒนธรรมไทย 
  2. เพ่ือพัฒนาทักษาการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องกาลเทศะ 

  ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
  1. นักศึกษาเกิดความรู้ความเช้าใจ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  (ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 95) 
  2. นักศึกษาสามารถท าไปใช้ประโยชน์ ไม้น้อยกว่าร้อยละ 80 (ผลการด าเนินงาน ร้อยละ 94.50) 

  ข้อเสนอแนะ และอุปสรรค ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 
  1. เนื่องจากเป็นกิจกรรมนอกเวลาเรียน จึงท าให้กลุ่มนักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายมีจ านวนจ ากัด 
  2. สิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมไม่เพียงพอ 

  แนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 
  1. ปรับเวลาในการจัดกิจกิจกรรม 
   2. จัดหาสถานที่และสิ่งอ านวยความสะดวกให้เพียงพอต่อการจัดกิจกรรม 
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  กิจกรรมสง่เสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
                     1. โครงกำรแห่เทียนจ ำน ำพรรษำ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2562  
  วัตถุประสงค์ของโครงการ 

  1. เพ่ือร่วมงานประเพณีแห่เทียนจ าน าพรรษาของจังหวัดนครสวรรค์ 
  2. เพ่ืออนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทยและประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ 
  3. เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1. มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า 300 คน (ผลการด าเนินงานมีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม 350 คน) 
 2. มรีะดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมคะแนน 3.51 (ผลการด าเนินงานระดับคะแนน 4.12 คุณภาพระดับมาก) 

 ข้อเสนอแนะ และอุปสรรค ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 
1. อากาศร้อน 
2. ปริมาณน้ าดื่มไม่เพียงพอ 
3. ปริมาณรถรับส่งไม่เพียงพอ 

 แนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 
1. เปลี่ยนแปลงเวลาจัดกิจกรรม 
2. จัดหาน้ าดื่มเพ่ิมเติม 
3. จัดหารถรับส่งเพิ่มเติม 

               2. โครงกำรประเพณีสงกรำนต์สืบสำนวัฒนธรรมไทย ปีกำรศึกษำ 2562  
 วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 1. เพ่ือสืบสานประเพณีสงกรานต์ของไทย 
 2. เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอการรดน้ าขอพรกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1. นักศึกษาเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 400 คน (ผลการด าเนินงาน มีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการ 550 คน 
 2. ระดับคุณภาพในการจัดกิจกรรมคะแนนไม่น่อยกว่า 3.51 (ผลการด าเนินงาน คะแนน 4.35 

ระดับมาก) 
 ข้อเสนอแนะ และอุปสรรค ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ 

1. หาที่ร่มให้นักศึกษาในการจัดกิจกรรม 
2. สมควรจัดงานทุกปี มีวงดนตรี  
3. ควรระบุเวลาจัดกิจกรรมให้ชัดเจน  
4. ควรจัดในที่ร่ม  
5. ขอให้มีน้ าดื่มบริการ 

 แนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ 
1. จัดหาสถานที่ในการจัดกิจกรรมใหม่ 
2. ระบุเวลาในกิจกรรมให้ชัดเจน 
3. จัดหาน้ าดื่มบริการนักศึกษาให้เพียงพอ 
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 4. มีกำรประเมินผลควำมส ำเร็จตำมวัตถุประสงค์ของแผนกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ  
   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์โดยกองพัฒนานักศึกษา มีการประเมินความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยด าเนินการประเมินวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดความส าเร็จ
ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 ดังนี้ 
  วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 เพ่ือพัฒนานักศึกษาให้เป็นคนดีหรือมีจิตสาธารณะ 
  ตัวชี้วัด : เกิดกลุ่มนักศึกษา จิตอาสา/จิตสาธารณะไม่น้อยกว่า 10 กลุ่มในการท างานจิตอาสา/ 
จิตสาธารณะ เพ่ือบริการสังคมและท้องถิ่น 
 ผลการด าเนินงาน : มีกลุ่มนักศึกษาจิตอาสา/ชมรมนักศึกษา ท ากิจกรรมจิตอาสา/จิตสาธารณะ  
จ านวน 10 กลุ่ม  
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2 : เพ่ือพัฒนานักศึกษาและด าเนินกิจกรรมนักศึกษาให้เป็นไปตามกรอบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา ตัวบ่งชี้ที่1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี ทั้ง 5 ด้าน 
 1) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
 2) กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ 
 3) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
 4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 
 5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
                ตัวชี้วัด : มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาตามกรอบประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาครบ
ทั้ง 5 ด้าน 
                ผลการด าเนินงาน : มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบประกัน
คุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษาครบทั้ง 5 ด้าน ประกอบด้วย 
 1) กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ จ านวน 4 โครงการ 
 2) กิจกรรมกีฬา หรือการส่งเสริมสุขภาพ จ านวน  1 โครงการ 
 3) กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม จ านวน 1 โครงการ 
  4) กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม จ านวน 1 โครงการ 
  5) กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม จ านวน 2 โครงการ 
 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพ่ือพัฒนานักศึกษาและด าเนินกิจกรรมนักศึกษาส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตให้
เป็นไปตามกรอบอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย คือใฝ่เรียนรู้ มีคุณธรรม น าทักษะสู่การปฏิบัติงาน 
                ตัวชี้วัด : มีการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาตามกรอบอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย ครบทั้ ง 3 
ประเด็น 
                ผลการด าเนินงาน : มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษาตาม
กรอบอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยครบทั้ง 3 ประเด็น จ านวน 4 โครงการ บรรลุตามวัตถุประสงค์ 3 โครงการ บรรลุตาม
ตัวชี้วัดคิดเป็นร้อยละ 75.00 
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 5. น ำผลกำรประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงกำรจัดกิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ   
     มหาวิทยาลัยได้น าข้อมูลการประเมินแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเข้าสู่วาระการประชุม
เพ่ือเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา 2562 โดย บรรจุไว้ในวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือ
พิจารณา ข้อ 4.1 รายงานผลการด าเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2562 โดยมีการรายงานผลการ
ประเมินความส าเร็จของแผนโดยมีวัตถุประสงค์ท่ียังไม่บรรลุเป้าหมาย คือ วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 เพื่อพัฒนา
นักศึกษาและด าเนินกิจกรรมนักศึกษาส่งเสริมคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบอัตลักษณ์มหาวิทยาลัย คือใฝ่
เรียนรู้ มีคุณธรรม น าทักษะสู่การปฏิบัติงาน  
  ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าควรน าไปพัฒนาต่อในปีการศึกษาถัดไป ที่ประชุมได้ให้ข้อเสนอแนะ 
แนวทางในการปรับปรุงแผนพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษา 2562 ไว้ดังนี้ 

1. จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้มากขึ้นเพ่ิม
รูปแบบการประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายที่จะเข้าร่วมโครงการมากข้ึนเพ่ือส่งผลให้การประเมินผลโครงการบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

2. ปรับหรือเพ่ิมรูปแบบการจัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้มากข้ึนโดย
ดูตามวัตถปุระสงค์ของแต่ละโครงการ เพ่ือให้การจัดกิจกรรมสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
          จากการผลการประชุมดังกล่าวมหาวิทยาลัยโดยกองพัฒนานักศึกษาได้น าข้อเสนอแนะในการจัด
กิจกรรมและก าหนด แนวทางการด าเนินงานร่วมกันในการพัฒนากิจกรรมนักศึกษาให้มีความ เหมาะสมยิ่งขึ้น เพ่ือ
การจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปีถัดไป โดยให้บรรจุกิจกรรมที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยให้มากข้ึน                    
    มิติที่ 2 ด้ำนกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงำนสร้ำงสรรค์    
 ตัวชี วัดที่ 2.1 เงินสนับสนุนงำนวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรือและงำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอก 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ทจาก
ภายนอก งบประมาณแผ่นดิน เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จ านวน 7,753,200 บาท เป็นทุนสนับสนุนการวิจัยจาก
ภายนอกจ านวน 1,190,000 บาท ทุนสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดิน จ านวน 3,782,000  บาท ทุน
สนับสนุนจากเงินรายได้ จ านวน 2,781,210 บาท 
 เป็นงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ด้านวิทยาศาสตร์จ านวน 3,725,110 บาทต่อจ านวน
คณาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์ จ านวน 153 คน เฉลี่ยเงินสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนคณาจารย์
ด้านวิทยาศาสตร์ จ านวน 24,347.12 บาทต่อคน ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้จ านวน 60,000 บาทต่อคน   ในส่วนของทุน
สนับสนุนการวิจัยด้านสังคมศาสตร์นั้นมีจ านวน 4,028,100 บาท ต่อจ านวนคณาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์ จ านวน 
219 คน เฉลี่ยเงินสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนคณาจารย์ด้านสังคมศาสตร์ จ านวน 18,393.15 
บาทต่อคน ต่ ากว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้จ านวน 25,000 บาทต่อคน  รายละเอียดปรากฏดังนี้ 
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หน่วยงำน 
จ ำนวน 
บุคลำกร 

ประเภทงบประมำณ 
รวม เฉลี่ย 

ภำยนอก แผ่นดิน เงินรำยได้ 

คณะครุศาสตร์ 63 - 1,930,000 913,100 2,843,100 45,128.57 
คณะมนุษยศาสตร์ฯ 102 500,000 - 100,000 600,000 5,882.35 
คณะวิทยาการจัดการ 54 - - 585,000 585,000 10,833.33 
รวมสำยสังคมศำสตร์ 219 500,000 1,930,000 1,598,100 4,028,100 18,393.15 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 94 - 1,262,000 992,000 2,254,000 23,978.72 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 59 690,000 590,000 191,110 1,471,110 24,934.07 
รวมสำยวิทยำศำสตร์ 153 690,000 1,852,000 1,183,110 3,725,110 24,347.12 
รวมทั งสิ น 372 1,190,000 3,782,000 2,781,210 7,753,210  

หมายเหตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจ านวนบุคลากร 95 คน ปฏิบัติงานไม่ครบ 6 เดือน จ านวน 1 คน 

 ตัวชี วัดที ่2.2  จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ได้รับทุนท ำวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอก
มหำวิทยำลัย 
 มหาวิทยาลัยมีอาจารย์ได้รับทุนสนับสนุนท าวิจัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 105 คน จาก
อาจารย์ในมหาวิทยาลัยจ านวน 372 คน คิดเป็นร้อยละ 28.23 รายละเอียดปรากฏดังนี้ 
 

หน่วยงำน 
จ ำนวนบุคลำกร

ทั งหมด 
จ ำนวนบุคลำกร  
ที่ได้รับทุนท ำวิจัย 

ร้อยละ 

คณะครุศาสตร์ 63 33 52.38 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 102 2 1.96 
คณะวิทยาการจัดการ 54 18 33.33 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 94 43 45.74 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 59 9 15.25 

รวม 372 105 28.23 

หมายเหตุ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจ านวนบุคลากร 95 คน ปฏิบัติงานไม่ครบ 6 เดือน จ านวน 1 คน 
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 ตัวชี วัดที ่2.3 โครงกำรวิจัยที่โจทย์กำรวิจัยได้มำจำกท้องถิ่น          
 มหาวิทยาลัยมีโครงการวิจัยที่มีโจทย์การวิจัยได้มาจากท้องถิ่น จ านวน 33 เรื่อง จากจ านวนงานวิจัย
ทั้งหมด จ านวน 92 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 35.87 รายละเอียดปรากฏดังนี้ 
 

หน่วยงำน 
จ ำนวน
โครงกำร 

วิจัย 

จ ำนวนโครงกำรวิจัย
ที่ได้โจทย์วิจัยจำก

ท้องถิ่น 
ค่ำเฉลี่ย 

คณะครุศาสตร์ 28 3 10.71 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 2 100 
คณะวิทยาการจัดการ 14 5 35.71 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 41 18 43.90 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 7 5 71.43 

รวม 92 33 35.87 

 ตัวชี วัดที่ 2.4 กำรใช้ประโยชน์ของผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตำมศำสตร์ของแต่ละสำขำวิชำ 
(ด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรบริกำรวิชำกำร กำรพัฒนำท้องถิ่น หรือกำรพัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู้  นวัตกรรม 
หรือเชิงพำณิชย์)  
           มหาวิทยาลัยมีโครงการวิจัยที่แล้วเสร็จระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 จ านวน 211 โครงการ 
น ามาใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทุกผลงาน คิดเป็นร้อยละ 100 บางผลงานวิจัยน าไปใช้ประโยชน์มากกว่า 
1 ด้าน โดยจ าแนกการน าไปใช้ประโยชน์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชาดังนี้ 

1)  จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน จ านวน 152  
ผลงาน 
 

2)  จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการบริการวิชาการ จ านวน 34  
ผลงาน 

3) จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 34  
ผลงาน 

4) จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ นวัตกรรม หรือ 
เชิงพานิช จ านวน 18 ผลงาน 
      รายละเอียดปรากฏดังนี้ 
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หน่วยงำน 

จ ำนวนผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ 
จ ำนวนผลงำนวิจัย

ที่แล้วเสร็จใน
ปีงบประมำณ    

พ.ศ. 2561-2563 

กำรเรียน
กำรสอน 

บริกำร
วิชำกำร 

พัฒนำ
ท้องถิ่น 

กำรพัฒนำต่อยอด   
องค์ควำมรู้ 

นวัตกรรมหรือ 
เชิงพำนิช 

คณะครุศาสตร์ 62 40 9 8 5 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 16 4 18 2 
คณะวิทยาการจัดการ 16* 15 -  3 - 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 46 42 2 - 1 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 47* 39 19 5 10 

รวม 211 152 34 34 18 

 มิติที่ 3 ด้ำนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
 ตัวชี วัดที่ 3.1 กำรส่งเสริมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 มหาวิทยาลัยมีแผนโครงการบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 40 โครงการ เป็น
การด าเนินโครงการเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 28 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 70.00 รายละเอียดปรากฏ
ดังนี้ 

หน่วยงำน 
จ ำนวนโครงกำร
บริกำรวิชำกำร 

จ ำนวนโครงกำร
ส่งเสริมพัฒนำท้องถิ่น 

ร้อยละ 

คณะครุศาสตร์ 4 4 100.00 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 5 83.33 
คณะวิทยาการจัดการ 5 2 40.00 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 3 50.00 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 8 8 100.00 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 8 3 37.50 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 3 3 100.00 

รวม 40 28 70.00 

      ตัวชี วัดที่ 3.2 กำรพัฒนำครูหรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำหรือหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำอ่ืน ภำยนอกมหำวิทยำลัย          
           มหาวิทยาลัยมีแผนโครงการบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 40 
โครงการ เป็นการด าเนินโครงการพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษา
อ่ืน ภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 7 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 17.50 รายละเอียดปรากฏดังนี้ 
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หน่วยงำน 
จ ำนวน

โครงกำรบริกำร
วิชำกำร 

จ ำนวนโครงกำรพัฒนำครู
หรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำ

ในสถำนศึกษำ 
ร้อยละ 

คณะครุศาสตร์ 4 4 100.00 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 1 16.67 
คณะวิทยาการจัดการ 5 1 20.00 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 1 16.67 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 8 - - 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 8 - - 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 3 - - 

รวม 40 7 17.50 

      ตัวชี วัดที ่3.3  กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของท้องถิ่น ให้ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม          
                  มหาวิทยาลัยมีแผนโครงการบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 40 โครงการ 
เป็นการด าเนินโครงการยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น ให้ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
จ านวน 18 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 45.00 รายละเอียดปรากฏดังนี้ 
 

น่วยงำน 
โครงกำรบริกำร

วิชำกำร 

โครงกำรบริกำรวิชำกำรที่
ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ

ของท้องถิ่นฯ 
ร้อยละ 

คณะครุศาสตร์ 4 3    75.00  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 3    50.00  
คณะวิทยาการจัดการ 5 4    80.00  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 3    50.00  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 8 -           -    
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 8 5    62.50  
สถาบันวิจัยและพัฒนา 3 -           -    

รวม 40 18    45.00  
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 มิติที่ 4 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
 ตัวชี วัด 4.1 กำรจัดโครงกำรบริกำรวิชำกำรและทรัพยำกรสนับสนุนตำมแผนในกำรให้บริกำรวิชำกำร 
 1. จัดท าแผนการบริการวิชาการและทรัพยากรสนับสนุน   
  มหาวิทยาลัยโดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ประชุมหารือร่วมกับคณะเพ่ือจัดท าแผนบริการวิชาการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้การบริการวิชาการสอดคล้องกับบริบท ปัญหาและความต้องการของ
ท้องถิ่น มหาวิทยาลัยได้เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนาตามจุดเน้น 
จุดเด่นของมหาวิทยาลัย โดยน้อมน าศาสตร์พระราชาและแนวพระราชด าริมาด าเนินการขับเคลื่อนให้สอดคล้องกับ
ต้องการของชุมชนและบริบทของชุมชน มีการก าหนดล าดับความส าคัญของโครงการ โดยครอบคลุมถึงการก าหนด
หัวข้อวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการด าเนินโครงการ โดยจัดงบประมาณสนับสนุนภาพรวมทั้งสิ้น 28,375,480 บาท 
จากงบประมาณแผ่นดิน 27,335,500 บาท และเงินรายได้จ านวน 1,039,980 บาท 
 2. ให้แนวทางแก่คณาจารย์ในการบริการวิชาการ   
  ก าหนดกรอบนโยบายในการด าเนินโครงการบริการวิชาการของหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ตามประเด็นยุทธศาสตร์การสร้างสรรค์นวัตกรรม และ
พันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” กลยุทธ์ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการและการถ่ายทอด
เทคโนโลยี โดยการน้อมน าแนวพระราชด าริไปใช้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน   
  ตัวชี้วัดที่ 1 จ านวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบหรือเป็นศูนย์การเรียนรู้ของ 
มหาวิทยาลัย 
  ตัวชี้วัดที่ 2  จ านวนนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและรายได้ให้แก่
ชุมชน/มหาวิทยาลัย 
  ตัวชี้วัดที่ 3 จ านวนกิจกรรมการบริการวิชาการท่ีสามารถสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย 
 3. ด าเนินโครงการการบริการวิชาการ   
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยด าเนินโครงการบริการวิชาการ จ านวน 40 โครงการ 
ประกอบด้วย 
  1.  โครงการบริการวิชาการเพ่ือส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 28 โครงการ  
  2.  โครงการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาหรือหน่วยงาน
ทางการศึกษาอ่ืน ภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 7 โครงการ  
  3.  โครงการบริการวิชาการเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น ให้ครอบคลุมเศรษฐกิจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อม จ านวน 18 โครงการ 
 4. การประเมินผลโครงการการบริการวิชาการ  
  มีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการใน 3 ประเด็น คือ  
  1. โครงการบริการวิชาการด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด   
  2.  โครงการบริการวิชาการท่ีมีการด าเนินการบรรลุเป้าหมายของโครงการ 
  3. โครงการบริการที่บรรลุค่าเป้าหมายตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 
 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงโครงการบริการวิชาการ 
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  มหาวิทยาลัยก าหนดให้มีการติดตามผลการด าเนินงานเพ่ือน ามาวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรคในการ
ด าเนินการ โดยคณะท างานได้ด าเนินการลงพ้ืนที่จัดเวทีในการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค น าผลจากการวิเคราะห์
ปัญหาอุปสรรคมาวางแผนการปรับปรุงแก้ไขสู่การน าไปต่อยอดในการด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และ
รายงานผลการด าเนินงานครอบคลุมตั้งแต่หน่วยงายภายใน ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนา กองนโยบายและแผน 
ผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย รวมทั้งหน่วยงานภายนอก ได้แก่ ส านักงบประมาณ กระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
 ตัวชี วัดที่ 4.2 งบประมำณที่เป็นควำมร่วมมือจำกหน่วยงำนภำยนอกหรือท้องถิ่นและรำยได้ที่เกิด
จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรของมหำวิทยำลัย 
 มหาวิทยาลัยสนับสนุนงบประมาณการบริการวิชาการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน       
1,303,480 บาท โดยได้รับงบประมาณที่เป็นความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกหรือท้องถิ่นจ านวน 1,899,400 
บาท และมีรายได้ที่เกิดจากการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย จ านวนรวมทั้งสิ้น 3,314,268บาท เมื่อเทียบ
กับงบประมาณบริการวิชาการท้ังหมดจึงมากกว่าร้อยละ 100  รายละเอียดปรากฏดังนี้ 
 

หน่วยงำน  
งบประมำณบริกำรวิชำกำร 

 ร้อยละ  เงิน
แผ่นดิน 

เงินรำยได้  รวม (1) 
หน่วยงำน  
 ภำยนอก 

 ให้บริกำร  
 วิชำกำร 

 รวม (2)     รวม  (1+2) 

คณะครุศาสตร์ - 90,000 90,000 228,400 252,880 481,280 571,280 84.25 

คณะมนุษยศาสตร์ฯ - 595,330 595,330 - - - 595,330 - 

คณะวิทยาการจัดการ 16,800 114,650 131,450 1,671,000 460,000 2,131,000 2,262,450 94.19 

คณะวิทยาศาสตร์ฯ - 100,000 100,000 - 100,000 100,000 200,000 50.00 
คณะเทคโนโลยี 
การเกษตรฯ 

246,700 140,000 386,700 - 18,000 18,000 404,700 4.45 

สถาบันวิจัยฯ - - - - 2,483,388 2,483,388 2,483,388 100.00 

รวม 263,500 1,039,980 1,303,480 1,899,400 3,314,268 5,213,668 6,517,148 80.00 

 มิติที่ 5 ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  
 ตัวชี วัดที่ 5.1 กำรด ำเนินงำนด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยมีโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 25 โครงการ 

 ตัวชี วัดที่ 5.2 กำรมีส่วนร่วมในโครงกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 มหาวิทยาลัยมีโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 25 โครงการ เป็นโครงการที่ ด าเนินการ
ร่วมกับท้องถิ่นจ านวน 25 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 รายละเอียดปรากฏดังนี้ 
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หน่วยงำน 
โครงกำรด้ำน 
ท ำนุบ ำรุง 

ศิลปวัฒนธรรม 

กำรมีส่วนร่วมใน
โครงกำร 

ด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
ของท้องถิ่น 

ร้อยละ 

คณะครุศาสตร์ 3 3 100.00 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 6 6 100.00 
คณะวิทยาการจัดการ 3 3 100.00 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 3 100.00 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 3 3 100.00 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 7 7 100.00 

รวม 25 25 100.00 

 มิติที ่6 ด้ำนกำรบริหำร  
 ตัวชี วัดที่ 6.1 กำรบริหำรองค์กำร   
 1.  การก าหนดยุทธศาสตร์และแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ   
  เป้าหมายการพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 20 ปี  (พ.ศ.2561-2579) แบ่งออกเป็น 4 
ระยะ ดังนี้ 
  ระยะที่ 1 พ.ศ.2561–2564 การก้าวเข้าสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยคุณภาพแห่งความเป็นเลิศ” 
(Smart University) หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มีอัจฉริยะภาพในการด าเนินงานตามพันธกิจ มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรม
และเทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นและสังคม ตอบสนองต่อการ
พัฒนาตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 
  ระยะที่ 2 พ.ศ.2565 – 2569 การก้าวเข้าสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรม” (Innovative 
university) หมายถึง มหาวิทยาลัยที่สามารถด าเนินงานตามพันธกิจของสถาบันได้อย่างมีมาตรฐาน  และสามารถ
ใช้องค์ความรู้ในการสร้างสรรค์ผลผลิต/ผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่สร้างความแตกต่ างและมีมูลค่าเพ่ิม อันจะน าไปสู่การ
ยกระดับศักยภาพในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตและสังคม ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
องค์กร/สถาบัน ต่อชุมชนท้องถิ่น/สังคม และต่อประเทศชาติ  
  ระยะที่ 3 พ.ศ.2570 – 2574 การก้าวเข้าสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งความเป็นนานาชาติ”
(International  university) หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดย
บูรณาการความเป็นนานาชาติและความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทั้งด้านการเรียนการสอน การวิจัยและบริการ
วิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม อันเป็นประโยชน์ต่อชุมชนท้องถิ่น สังคมไทย
และสังคมโลกและมีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ  
  ระยะที่ 4 พ.ศ.2575 – 2579 การก้าวเข้าสู่การเป็น “มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่
มาตรฐานสากล”(World Class  University : The Best Community University) หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพในการแข่งขัน
และขับเคลื่อนพันธกิจของมหาวิทยาลัย เป็นผู้น าด้านวิชาการและการสร้างสรรค์ ผลงานวิจัยและผลงานทางวิชาการ ยกระดับองค์
ความรู้ท้องถิ่น เป็นฐานขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประเทศสู่สากล และมมีาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ  
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  วิสัยทัศน์  :  เป็นมหาวิทยาลัยที่สร้างและพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น สังคม
และประเทศชาติ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ ภายในปี พ.ศ. 2579 
  เพ่ือให้เห็นถึงการบรรลุเป้าหมายของวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน ได้แบ่งวิสัยทัศน์ออกเป็น 4 ระยะ  ดังนี้  
   วิสัยทัศน์ระยะที่ 1 (ปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2564) เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่นที่มุ่งเน้นการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการด าเนินการตามพันธกิจเพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ 
   วิสัยทัศน์ระยะที่ 2 (ปี พ.ศ.2565 – พ.ศ.2569) เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่นที่สร้างและ
พัฒนานวัตกรรมที่สามารถชี้น าและสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติได้ 
   วิสัยทัศน์ระยะที่ 3 (ปี พ.ศ.2570 – พ.ศ.2574) เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่นที่มีศักยภาพใน
การยกระดับคุณภาพของสังคม ประเทศชาติ และสร้างสรรค์องค์ความรู้สู่สากล 
   วิสัยทัศน์ระยะที่ 4 (ปี พ.ศ.2575 – พ.ศ.2579) เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่นที่มีศักยภาพใน
การแข่งขันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ   
  โดยมีการก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ดังนี้ 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) :    
  1.  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและ
ประเทศชาติ    
  2.  การสร้างสรรค์การวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
  3. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  4. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น   
  5. การยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
  เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Goals) :  
  1.  บัณฑิตมีศักยภาพที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและสามารถสร้างสรรค์สังคมและ
ประเทศชาติ   
  2.   ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการปรับตัวได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
  3. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
  4. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมต่อการเป็น
มหาวิทยาลัย แห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   
  5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและแนวนโยบายแห่งรัฐและมีศักยภาพ
ในการ แข่งขันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
 2. การมอบหมายแผนยุทธศาสตร์ให้คณะที่เก่ียวข้อง 
  2.1 มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดท าแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ให้สอดคล้อง
ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนามหาวิทยาลัย  
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  2.2 หน่วยงานด าเนินการจัดท าแผนปฏิบัติราชการและแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ       
พ.ศ. 2563 สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
  2.3 มหาวิทยาลัยประเมินผลประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบัติ
ราชการและแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 3. การประเมินแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ   
  มหาวิทยาลัยจัดท ารายงานผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยรายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณและผลการบรรลุเป้าหมายระดับกิจกรรม และรายงานผลการด าเนินการตัวชี้วัด  ตามแผน
ยุทธศาสตร์ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
 4. การน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารอย่างทั่วถึง และเชื่อมโยงกับองค์กรภายนอก 
  มหาวิทยาลัยสนับสนุนการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งพัฒนาระบบเพ่ือ
รองรับการการเปลี่ยนแปลงวิธีการปฏิบัติงานทั้งภายในและภายนอกอย่างต่อเนื่อง เช่นระบบ  
  4.1 ระบบ e-office ส าหรับใช้ในการติดตามผลการด าเนินงานธุรการ  ระบบงบประมาณ การเงิน 
และบัญชี ระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (E-Document)   
  4.2 ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารของมหาวิทยาลัย (NSRU MIS) ส าหรับติดตามการปฏิบัติงานของ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  มีสารสนเทศด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มาใช้ในการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการ ปีงบประมาณ 2563 ผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ 
2563  และรายงานการประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2562 
  4.3 ระบบบัญชี 3 มิติ ในการติดตามผลการด าเนินงานด้านการเงินและงบประมาณของ
มหาวิทยาลัย   
 5. การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ได้จัดท าแบบสอบถาม  เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะ
ผู้น าและธรรมาภิบาล  และความพึงพอใจในการบริหารของอธิการบดี  จากการตอบแบบสอบถามของบุคลากร  
จ านวน 533  คน จากบุคลากร จ านวน 577 คน หรือร้อยละ 92.37  โดยภาพรวม บุคลากรมีความพึงพอใจในการ
บริหารงานของอธิการบดี ที่ระดับคะแนน 3.70 อยู่ในระดับ “มาก” ประกอบด้วย 
  5.1 ด้านการบริหาร ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด คือ การบริหารแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
  5.2 ด้านบทบาทหน้าที่  ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ การเป็นผู้อ านวยการ 
(Facilitator) หรือส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงาน     
  5.3 ด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ในมหาวิทยาลัย  ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ การใช้
ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงาน   
  5.4 ด้านแนวทางการท างาน ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
คณาจารย์ บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน และนักศึกษา 
 คะแนนความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับของมหาวิทยาลัย  สรุปได้ดังนี้ 
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ผู้บริหำร 
ควำมพึงพอใจ 

กำรบริหำร บทบำทหน้ำที่   กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ แนวทำงกำรท ำงำน 
รวม ระดับ 

ค่ำเฉลี่ย ระดับ ค่ำเฉลี่ย ระดับ ค่ำเฉลี่ย ระดับ ค่ำเฉลี่ย ระดับ 
อธิการบดี 3.73 มาก 3.70 มาก 3.67 มาก 3.71 มาก 3.70 มาก 
คณบดีคณะครุศาสตร์ 2.68 ปานกลาง 2.50 ปานกลาง 2.63 ปานกลาง 2.66 ปานกลาง 2.63 ปานกลาง 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.76 มากที่สุด 4.82 มากที่สุด 4.75 มากที่สุด 4.72 มากที่สุด 4.76 มากที่สุด 
คณบดีคณะการจัดการ 4.12 มาก 4.13 มาก 4.12 มาก 4.27 มาก 4.15 มาก 
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ 3.79 มาก 3.81 มาก 3.62 มาก 3.88 มาก 3.76 มาก 
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 3.56 มาก 3.39 ปานกลาง 3.42 ปานกลาง 3.46 ปานกลาง 3.46 ปานกลาง 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 3.98 มาก 4.01 มาก 3.98 มาก 4.06 มาก 4.00 มาก 
ผู้อ านวยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4.69 มากที่สุด 4.67 มากที่สุด 4.69 มากที่สุด 4.67 มากที่สุด 4.68 มากที่สุด 
ผู้อ านวยส านักวิทยบริการฯ 4.25 มาก 4.22 มาก 4.26 มาก 4.28 มาก 4.25 มาก 
ผู้อ านวยส านักศิลปะและวัฒนธรรม 4.00 มาก 4.00 มาก 4.13 มาก 4.00 มาก 4.03 มาก 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 4.10 มาก 4.07 มาก 4.14 มาก 4.07 มาก 4.10 มาก 
   โดยมีคะแนนระดับความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับโดยเฉลี่ย  ตั้งแต่  4.00  ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม  5.00  ดังนี้ 

ผู้บริหำร 
ควำมพึงพอใจ 

กำรบริหำร บทบำทหน้ำที่   กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ แนวทำงกำรท ำงำน 
รวม ระดับ 

ค่ำเฉลี่ย ระดับ ค่ำเฉลี่ย ระดับ ค่ำเฉลี่ย ระดับ ค่ำเฉลี่ย ระดับ 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4.76 มากที่สุด 4.82 มากที่สุด 4.75 มากที่สุด 4.72 มากที่สุด 4.76 มากที่สุด 
คณบดีคณะการจัดการ 4.12 มาก 4.13 มาก 4.12 มาก 4.27 มาก 4.15 มาก 
ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี 3.98 มาก 4.01 มาก 3.98 มาก 4.06 มาก 4.00 มาก 
ผู้อ านวยส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 4.69 มากที่สุด 4.67 มากที่สุด 4.69 มากที่สุด 4.67 มากที่สุด 4.68 มากที่สุด 
ผู้อ านวยส านักวิทยบริการฯ 4.25 มาก 4.22 มาก 4.26 มาก 4.28 มาก 4.25 มาก 
ผู้อ านวยส านักศิลปะและวัฒนธรรม 4.00 มาก 4.00 มาก 4.13 มาก 4.00 มาก 4.03 มาก 
ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 4.10 มาก 4.07 มาก 4.14 มาก 4.07 มาก 4.10 มาก 
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 ตัวชี วัดที่ 6.2 ผลกำรบริหำรงบประมำณ 
    6.2.1  ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม 
     งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรร จ านวน 673,817,604  บาท  ด าเนินการเบิกจ่าย
ได้ จ านวน 527,405,075 บาท  คิดเป็น ร้อยละ 78.27 
    6.2.2 ควำมสำมำรถในกำรหำรำยได้ของมหำวิทยำลัย 
     มหาวิทยาลัยจัดหารายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 13,171,380บาท 
เมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ซึ่งจัดหารายได้จ านวน 20,274,891 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 เป็นจ านวนเงิน 7,103,511 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.04 ปรากฏรายละเอียดดังนี้ 
 

หน่วยงำน 
ควำมสำมำรถในกำรหำ 

รำยได้ ปีงบประมำณ 2562 
ควำมสำมำรถในกำรหำ 

รำยได้ ปีงบประมำณ 2563 
คณะครุศาสตร์ -          252,880  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ -                     -    
คณะวิทยาการจัดการ -       1,131,100  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 64,590          100,000  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 207,884          145,696  
ส านักงานอธิการบดี 14,326,862       9,058,316  
สถาบันวิจัยและพัฒนา 5,675,555       2,483,388  

รวม 20,274,891      13,171,380  
 
 ตัวชี วัดที่ 6.3 ผลกำรพัฒนำบุคลำกรของมหำวิทยำลัย 
 มหาวิทยาลัยมีบุคลากรสังกัดหน่วยงานต่าง ๆ จ านวน 727 คน บุคคลากรได้รับการพัฒนา จ านวน 534  
คิดเป็นร้อยละ 73.45 โดยได้รับการจัดสรรทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกท้ังในประเทศและต่างประเทศ จ านวน 
9 คน การศึกษาดูงานจ านวน 141 คน การพัฒนาจากหน่วยงานภายนอก/เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาพัฒนา จ านวน 384 คน  
รายละเอียดปรากฏดังนี้ 
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หน่วยงำน 
จ ำนวน
บุคลำกร 

จัดสรรทุน 
กำรศึกษำ 

ศึกษำ 
ดูงำน 

กำรเชิญ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 
มำพัฒนำ 

รวม ร้อยละ 

คณะครุศาสตร์ 71  - 18 51 69 97.18 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 116  - 31 85 116 100.00 
คณะวิทยาการจัดการ 66  - 2 63 65 98.48 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 119 5 78 24 107 89.92 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 71 4 12 28 44 61.97 
ส านักงานอธิการบดี 214  -  - 63 63 29.44 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน 18  -  - 18 18 100.00 
ส านักวิทยบริการฯ 35  -  - 35 35 100.00 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 10  -  - 10 10 100.00 
สถาบันวิจัยและพัฒนา 7    - 7 7 100.00 

รวม 727 9 141 384 534 73.45 

 ตัวชี วัดที่ 6.4  กระบวนกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
 มหาวิทยาลัยบริหารจัดการตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือให้หน่วยงานมีแนวทางใน
การจัดระบบการบริหารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยก าหนดนโยบายบริหารคามเสี่ยงของ
มหาวิทยาลัย ให้มีการบริหารความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัยระดับ คณะ/ส านัก/สถาบัน มีการจัดการอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง ดังนี้  
 1.   มีคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยง  
  1.1   มหาวิทยาลัยตระหนักถึงความส าคัญของการบริหารความเสี่ยง จึงมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยระดับ คณะ/ส านัก/สถาบัน มีการจัดการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย โดยมอบนโยบายการด าเนินงานบริหารจัดการความเสี่ยง
ให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับหน่วยงาน ให้คณบดี ผู้อ านวยการส านัก ผู้อ านวยการสถาบัน เป็น
ผู้ดูแล โดยด าเนินการวางระบบการบริหารความเสี่ยง และแบ่งการบริหารความเสี่ยงเป็น 2 ระดับ คือ 
   - ระดับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย 
    คณะกรรมการอ านวยการ มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
     ก าหนดนโยบาย และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในให้
ได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งองค์กร 
     ติดตามความเสี่ยงที่ส าคัญ และก ากับการบริหารความเสี่ยง 
     เห็นชอบแผนการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของมหาวิทยาลัย   
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    คณะกรรมการบริหารระดับมหาวิทยาลัย มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
     จัดท าร่างนโยบายการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 
     ก าหนดแนวทางการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย  
     จัดท าคู่มือ และปฏิทินการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 
     รวบรวม/ระบุ/วิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง
ระดับมหาวิทยาลัย 
     จัดท าแผนป้องกันหรือลดความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย 
     เสนอมาตรการและจัดการความเสี่ยง/กลไกการจัดการการบริหารความเสี่ยงและ
ควบคุมภายใน  
     รายงานผลการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัยเสนอต่อคณะกรรมการ
อ านวยการและอธิการบดี 
   - ระดับหน่วยงาน ประกอบด้วย 
    คณบดี/ผู้อ านวยส านัก/ผู้อ านวยสถาบัน มีหน้าที่และความรับผิดชอบดังนี้ 
     ก าหนดนโยบายและแนวทางการด าเนินงานการบริหารความเสี่ยง/การควบคุม
ภายในในหน่วยงานให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในระดับ
มหาวิทยาลัย  
     น านโยบาย การบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายในสู่การปฏิบัติ  
     รวบรวม/ระบุ/วิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยงภายในหน่วยงานของตน 
     จัดท าแผนป้องกันหรือลดความเสี่ยงภายในหน่วยงานของตน 
     เสนอมาตรการจัดการความเสี่ยงประจ าปีเสนอต่อคณบดี/ผู้อ านวยการ/ผู้อ านวยการ
สถาบันภายในหน่วยงานของตน 
     จัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยงประจ าปีเสนอต่อคณบดี/ผู้อ านวยการส านัก/
ผู้อ านวยการสถาบัน/ภายในหน่วยงานของตน 
     เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยง ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ/ส านัก/สถาบัน 
และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงในระดับมหาวิทยาลัย  
 2. มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง   
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับมหาวิทยาลัย จัดท าแผนบริหารจัดการความเสี่ยงผ่านความเห็นชอบ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย  โดยระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงที่มี
นัยส าคัญ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ครอบคลุมตามความเสี่ยงในด้านต่าง  ๆ ดังนี้   
  2.1 ด้านกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน   
  2.2   ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) 
  2.3 ด้านนโยบาย  กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
  2.4 ด้านการปฏิบัติงาน 
  2.5 ด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล 
  2.6 ด้านปัจจัยจากภายนอกที่มากระทบ 
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 3. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงมีความเหมาะสม 
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมกันวิเคราะห์ความเสี่ยง โดยระบุความเสี่ยง  และการจัดการความเสี่ยง
ที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน  พิจารณาก าหนดระดับความเสี่ยงจากโอกาสและความรุนแรงที่เกิดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
น าจัดล าดับในการก าหนดแผนบริหารจัดการความเสี่ยง เลือกปัจจัยเสี่ยงที่มีความเสี่ยงสูงมากจากทั้งปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก พบความเสี่ยงจากปัจจัยภายในและภายนอกที่มากระทบ 3 ประเด็น ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ดังนี้ 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ : 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   
  การเกิดเหตุอัคคีภัย อันเนื่องมาจากปัจจัยเสี่ยง 3 ปัจจัย คือ 
  3.1 การเกิดเหตุอัคคีภัย อันเนื่องมาจากปัจจัยเสี่ยง สภาพอากาศที่ร้อนและแห้งแล้ง   
  3.2  การเกิดเหตุอัคคีภัย อันเนื่องมาจากปัจจัยเสี่ยงอุปกรณ์ไฟฟ้าเสื่อมสภาพ  
  3.3 การเกิดเหตุอัคคีภัย อันเนื่องมาจากปัจจัยเสี่ยง สัตว์บางชนิด (อาทิเช่น กระรอก) ก่อกวนอุปกรณ์
ไฟฟ้าและสายไฟจนเสียหาย 
 4. แนวทางการแก้ไขและป้องกันความเสี่ยง   
  4.1  มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรส่วนงานอาคารสถานที่ ส่วนงานรักษาความปลอดภัยในการเฝ้าระวัง 
ตรวจสอบพ้ืนที่ ในช่วงสภาพอากาศในหน้าแล้งโดยเฉพาะสภาพแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัย อันได้แก่ กิ่งไม้และเศษใบไม้
แห้งจ านวนมากที่สามารถเป็นเชื้อไฟที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัย   
  4.2  มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรส่วนงานไฟฟ้าเป็นผู้ตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟทั้งภายใน
และภายนอกอาคารให้พร้อมใช้งานไม่เสื่อมสภาพไม่ก่อให้เกิดอัคคีภัย 
  4.3 มอบหมายหน้าที่ให้บุคลากรส่วนงานไฟฟ้าเป็นตรวจเช็คสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้า และสายไฟฟ้าในจุด
บริเวณที่เสี่ยงต่อการถูกสัตว์บางชนิดก่อกวนอุปกรณ์ไฟฟ้าและสายไฟจนเสียหาย  
 5. ผลจากการแก้ไขความเสี่ยงท าให้ความเสี่ยงลดลงหรือหมดไป    
  ผลจากการแก้ไขความเสี่ยงท าให้ความเสี่ยงลดลงหรือหมดไปดังนี้   
  5.1 ความเสี่ยง เรื่องการเกิดเหตุอัคคีภัย มีการติดตั้งฝาครอบที่ข้ัวหม้อแปลงไฟฟ้าเพ่ือป้องกัน 
การเกิดไฟฟ้าลัดวงจรที่เกิดจากสัตว์จ าพวกนก งู หนู กระรอก กระแต และสัตว์อ่ืน ๆที่เข้ามาใกล้อุปกรณ์หม้อ
แปลงไฟฟ้าแรงสูง ท าให้ระบบไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยปลอดภัยจากปัญหาเหล่านี้ และมีการเปลี่ยนสายไฟ เปลี่ยน
อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ช ารุด ส ารวจสภาพการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ดับเพลิง ถังดับเพลิง และมีการซักซ้อม
แผนป้องกันการเกิดอัคคีภัย 
 
  5.2  ผลจากการแก้ไขความเสี่ยงปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ มหาวิทยาลัยไม่เกิดเหตุอัคคีภัยใน
ปีงบประมาณท่ีผ่านมา  
 ตัวชี วัดที่ 6.5  กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือภำยในประเทศและต่ำงประเทศ  
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มหาวิทยาลัยสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหลายหน่วยงานภายนอก
โดยสังเขป  ดังนี้ 
 1. ควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัย คณะกับมหำวิทยำลัย คณะภำยในประเทศ   
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  1.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือผลิตครูภาคเหนือ เพ่ือน าเสนองานวิจัยของนักศึกษา ครู
พ่ีเลี้ยง ผู้บริหารสถานศึกษา และอาจารย์นิเทศ เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียน   
  1.2  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย 
  1.3 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ "หลักสูตรเกษตรแม่นย า"  ระหว่าง 
มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ 3 หน่วยงาน ได้แก่  
   -  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์  
   - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก 
   - คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม 
  1.4 โครงการความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(AIC) และการประชุมท า
ความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ AIC โดยมีการประชุม และกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 
  1.5 โครงการความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวัด คณะ และส านักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ 
  1.6 โครงการเครือข่ายสหกิจศึกษาภาคเหนือ เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนเชิง
บูรณาการกับการท างาน ภายใต้โครงการสหกิจศึกษา Co-Operative Education 
  1.7 โครงการเครือข่ายความร่วมมือด้านงานทะเบียนและประมวลผลการศึกษา กับมหาวิทยาลัยทั่ว
ประเทศ 
  1.8 โครงการความร่วมมือทางวิชาการเรื่อง "การตรวจสอบการลอกเลียนงานวรรณกรรมด้วยระบบ
อักขราวิสุทธิ์" กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
  1.9 โครงการความร่วมมือด้านวิชาการ กับเครือข่ายบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 
  1.10 โครงการความร่วมมือด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ในเครือขา่ยประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
  1.11 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
 2. ควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัย คณะกับหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชน หรือองค์กำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   
  2.1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ สนับสนุนทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
และต ารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์  ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 6  ต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี  
  2.2 โครงการการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ 
นครสวรรค์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เป็นความร่วมมือทางด้านวิชาการในด้านการจัดการเรียนการ
สอนให้นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล 
  2.3 โครงการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเกษตร "การจัดท าแปลงเรียนรู้การเกษตรตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง" ระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับองค์การบริหารส่วนต าบล
พันลาน ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์  
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  2.4 โครงการความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการสนับสนุนการรับนักศึกษาในการจัดการศึกษา
บูรณาการกับการท างาน(WIL) กับ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลิ่มเชียงเส็ง โดย ผู้จัดการโรงงาน คุณวีรวุฒิ บ ารุงไทย และ 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส ซี บี รุ่งเรือง โดย ผู้จัดการโรงงาน คุณนคร บ ารุงไทย  
  2.5 ความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงาน/ภาคี ณ ลานกิจกรรมชั้นใต้ดิน ห้างสรรพสินค้า วี-สแควร์ 
นครสวรรค์ ในงาน “มหกรรมผ้าถิ่นไทยนครสวรรค์”  
  2.6 โครงการความร่วมมือในการบริหารจัดการทางการเงิน ผ่านระบบ Krungthai Digital 
Platform ในโครงการ NSRU Smart University เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการทางการเงิน และบริการต่าง ๆ กับ
บริษัทธนาคารกรุงไทย จ ากัด (มหาชน) 
  2.7 โครงการความความร่วมมือในการพัฒนาบริการทางการเงิน หรือบริการอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับ
บริษัทเคาน์เตอร์เซอร์วิส จ ากัด 
  2.8 โครงการความร่วมมือในโครงการนวัตกรรมการพัฒนา ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับ
บริษัท กสท โทรคมนาคม จ ากัด (มหาชน) และบริษัท แพคกอน จ ากัด 
  2.9 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับบริษัทพัฒนา
การศึกษาจีน-ไทย จ ากัด ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และความรู้ทาง
วิชาการ 
  2.10 โครงการเครือข่ายความร่วมมือด้านระบบการให้บริการต่าง ๆ ได้แก่ การเพ่ิมช่องทางการรับ
ช าระเงินค่าลงทะเบียนเรียนและช าระค่าสมัครเรียน ผ่านระบบออนไลน์ กับบริษัท บิ๊กซี ซุปเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด  
  2.11 โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง Macheng 
Boda School และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 3.   ควำมร่วมมือระหว่ำงมหำวิทยำลัย คณะกับหน่วยงำนภำครัฐ ภำคเอกชนในต่ำงประเทศ  
  3.1 โครงการจัดการศึกษาตามความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับ
วิทยาลัยนานาชาติ ทาเลนต์ กวางสี ปี 2562  
  3.2 โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง Fuqing Branch 
of  Fujian  Normal  University กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
  3.3 ความร่วมมือในการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนในระดับโรงเรียน  วิทยาลัย  และ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยพะเยา  และความร่วมมือด้าน
การวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย  
  3.4 โครงการความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ Fuqing 
Branch of Fujian Normal University ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน เพ่ือแสวงหานักศึกษาแบบเต็ม
เวลาและแบบแลกเปลี่ยน 
  3.5 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ Wanzhou 
Vocational Education Center (Chongqing, China) ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน  เพ่ือแสวงหา
นักศึกษาแบบเต็มเวลา และแบบแลกเปลี่ยน 
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  3.6 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ ChongQing 
Technology and business Institute ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน  เพ่ือแสวงหานักศึกษาแบบเต็ม
เวลาและแบบแลกเปลี่ยน  
  3.7 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ Quanzhou 
Sea Silk Trade School ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน  
  3.8 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ Yangtze  
Normal University ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน  เพ่ือแสวงหานักศึกษาแบบเต็มเวลาและแบบ
แลกเปลี่ยน  
  3.9 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ Macheng 
Boda School ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน 
  3.10 โครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ Chongqing 
Nan'an Hi Teacher Training School ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน  เพ่ือแสวงหานักศึกษาแบบเต็ม
เวลาและแบบแลกเปลี่ยน 
  3.11 ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการจัดประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 
ICRU International Conference กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง และ  National Pintung University ประเทศ
ไต้หวัน 
 ผลการประเมินการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยแสดงในตารางที่ 4.1 
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* ไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ท าให้มีผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณ 

ตำรำงท่ี 4.1 ผลการประเมินการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย 
มิติ และ ตัวชี วัด  คะแนน 

มิติที่ 1 ด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและพัฒนำก ำลังคนตลอดจนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 13.18 
   ตัวชี้วัดที่ 1.1 หลักสูตรที่ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน  3.52 

  ตัวชี้วัดที่ 1.2 การบริหารจัดการนักศึกษาออกกลางคัน 0.00 
  ตัวชี้วัดที่ 1.3 การประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์  4.66 
  ตัวชี้วัดที่ 1.4 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 5.00 
มิติที่ 2 ด้ำนกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงำนสร้ำงสรรค์ 16.53 

   ตัวชี้วัดที่ 2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก 3.00 
  ตัวชี้วัดที่ 2.2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย   
3.53 

  ตัวชี้วัดที่ 2.3 โครงการวิจัยที่โจทย์การวิจัยได้มาจากท้องถิ่น 5.00 

  ตัวชี้วัดที่ 2.4 การใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา 5.00 
มิติที่ 3 ด้ำนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 13.50 

   ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาอาชีพที่ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น 5.00 
  ตัวชี้วัดที่ 3.2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาอ่ืนภายนอกมหาวิทยาลัย 3.50 
  ตัวชี้วัดที่ 3.3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น ให้ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 
5.00 

มิติที่ 4 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 10.00 
   ตัวชี้วัดที่ 4.1 การจัดโครงการบริการวิชาการและทรัพยากรสนับสนุนตามแผนในการให้บริการ

วิชาการ 
5.00 

  
ตัวชี้วัดที่ 4.2 งบประมาณที่เป็นความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกหรือท้องถิ่นและรายได้ท่ีเกิด
จากการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย/คณะ 5.00 

มิติที่ 5 ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 10.00 
   ตัวชี้วัดที่ 5.1 การด าเนนิงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 5.00 

  ตัวชี้วัดที่ 5.2 การมีส่วนร่วมในโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 5.00 
มิติที่ 6 ด้ำนกำรบริหำร   18.00 

   ตัวชี้วัดที่ 6.1 การบริหารองค์การ 4.00 
   ตัวชี้วัดที่ 6.2 ผลการบริหารงบประมาณ * 
                   1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ * 
                   2. ความสามารถในการหารายได้ * 
   ตัวชี้วัดที่ 6.3 ผลการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย/คณะ 5.00 

  ตัวชี้วัดที่ 6.4 การบริหารจัดการความเสี่ยง 4.00 
  ตัวชี้วัดที่ 6.5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 5.00 

                   (1) ภายในประเทศหรือต่างประเทศ (2.50) 
                  (2) ภายในประเทศและต่างประเทศ (2.50) 

รวม 81.21 
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 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ 
 1.  กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี วัดของแผนยุทธศำสตร์  
  มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้ด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ จ านวน  45  ตัวชี้วัด  สามารถ
ด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ได ้ จ านวน  37  ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 82.22   
 2. ควำมส ำเร็จของโครงกำรที่ได้รับอนุมัติ 
  มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ จ านวน 385 โครงการ  สามารถด าเนินการได้  จ านวน 
207 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 53.77 
 3. กำรบริหำรงบประมำณ   
  มหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 673,817,604  บาท 
เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน  527,405,075 บาท หรือ ร้อยละ  78.27 
        หมายเหตุ   
 1.  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลง
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ส่งผลให้การบริหารงบประมาณและการขับเคลื่อนโครงการของมหาวิทยาลัย 
ด าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
จนถึงไตรมาสที่ 2 และระหว่างปีงบประมาณส านักงบประมาณปรับลดงบประมาณตามพระราชบัญญัติโอน
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 9,452,700 บาท   
 2.  จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการไม่สอดคล้อง
ตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงานขอยุติการด าเนินโครงการ บางส่วนขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพ่ือให้สามารถ
ขับเคลื่อนได้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
  ประกอบกับสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อสภาวะทางเศรษฐกิจท าให้นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ ใน
การช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง การเก็บเงินค่าบ ารุง
การศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาในช่วงระยะเวลาการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยเรียกเก็บค่าเงิน
ค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายในอัตราร้อยละเก้าสิบ และให้แบ่งจ่ายเป็นงวด โดยงดเว้นค่าปรับการช าระเงินหลัง
ก าหนด 
 กำรสัมภำษณ์ผู้แทนกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย 
 กำรสัมภำษณ์กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ  สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 1.  สภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดแนวทางอย่างไรในการด าเนินการ เพ่ือน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
  สภามหาวิทยาลัยให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะในการจัดท าแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ
ประจ าปีในยุทธศาสตร์ที่เป็นศาสตร์พระราชาเป็นกรณีพิเศษโดยพิจารณาตัวชี้วัดความส าเร็จเป็นรายโครงการที่จะ
ท าให้บรรลุผลในการพัฒนาท้องถิ่นแบบยั่งยืน 
 2.  ในรอบปีที่ผ่านมา สภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่น านโยบายสภา
มหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติของมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้าง   
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  สภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตให้มหาวิทยาลัยไปศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับขึ้นเงินเดือน 1.5 และ 
1.7 ตามมติคณะรัฐมนตรี(จากกรณีที่สภาอาจารย์ท าหนังสือเรียกร้องถึงสภามหาวิทยาลัย) จนในที่สุดสามารถ
ด าเนินการปรับเงินเดือน  1.5 และ 1.7 ให้กับพนักงานมหาวิทยาลัยได้   
 3.  ในปัจจุบัน นโยบายการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล  โดยเฉพาะงบประมาณเพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
ได้ปรับเปลี่ยนเป็นงบประมาณแบบบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกที่เป็นหน่วยรับผิดชอบหลัก  และหน่วยงาน
โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยที่มีศักยภาพเป็นผู้ด าเนินการ  จะไม่จัดสรรให้กับมหาวิทยาลัยโดยตรง  ท าให้มีการแข่งขัน
สูง  สภามหาวิทยาลัยมีแนวคิด แนวนโยบาย หรือแนวทางการด าเนินการในเรื่องนี้อย่างไร   
  มหาวิทยาลัยควรเร่งให้มีการพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้องค์รู้พ้ืนฐานที่เพียงที่จะค้นหาโจทย์วิจัยที่
สอดคล้องกับความความต้องการของผู้ประกอบการภาคเอกชนหรือหน่วยราชการและชุมชนในพ้ืนที่บริการของ
มหาวิทยาลัยตลอดจนการท าความรู้จักและหน่วยงานภายนอกดังกล่าวโดยอาจเริ่มจากการส่งนักศึกษาไปฝึกงาน 
สหกิจศึกษาในหน่วยงานภายนอกดังกล่าวเพ่ืออาจารย์ที่ไปนิเทศน์จะได้มีความรู้จักพูดคุยคันหาโจทย์วิจัยร่วมกับ
บุคคลากรในหน่วยงานนั้นๆ   
 4.  เนื่องจากจ านวนนักศึกษาในภาพรวมมีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน  นักศึกษาที่ออกกลางคันมีอัตรา
ค่อนข้างสูง  บัณฑิตที่จบออกไปไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และไม่มีพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการ
ประกอบอาชีพอิสระ  ประกอบกับมหาวิทยาลัยยังมีอาคารสถานที่ที่ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่  มหาวิทยาลัย/คณะ
มีแนวทางการด าเนินงาน หรือปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน เพ่ือแก้ไขลดปัญหาดังกล่าว หรือใช้ป ระโยชน์จาก
อาคารสถานที่ดังกล่าวอย่างไร   
  สภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อคิดกับให้มหาวิทยาลัย/คณะต่างพยายามๆการพัฒนาหลักสูตรทันสมัยตรง
ต่อความต้องการของตลาดแรงงานโดยเน้นให้ความรู้ลึก รู้จริง รู้กว้าง ที่มีทักษะกระบวนการคิดวิเคราะห์ การ
แก้ปัญหา และการคิดริเริ่มสร้างสรรค์เพ่ือลองปรับสถานการณ์โลกที่จะเปลี่ยนแปลงในอนาคตที่พร้อมจะไป
ประกอบการอาชีพในหน่วยงานต่างๆและอาชีพอิสระ 
  สภามหาวิทยาลัยได้เสนอแนวทางให้มหาวิทยาลัยได้จัดการเรียนการสอนแบบผสมผสานให้ทั้งการ
เรียนในห้องเรียน การเรียนในสถานประกอบการ และการเรียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยให้นักศึกษาลดเวลาเรียน
ในมหาวิทยาลัยให้มากที่สุด อาจมาเพียงชั่วโมงปฏิบัติการหรือการติดตามความก้าวหน้าของการเรียนรู้ เพ่ือให้นัก
ศกษามีเวลาว่างที่จะหางานท าในระหว่างเรียนได้มากขึ้น   
 5.  ปัจจุบันรายได้ลดลงทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ  มหาวิทยาลัย คณะ ส านัก/สถาบัน มีการด าเนินกิจ
กรรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ตามศักยภาพ อย่างไร   
  มหาวิทยาลัย/คณะ/ส านัก ต้องจัดท าแผนการการใช้งบประมาณแบบประหยัดและมีประสิทธิภาพ 
เน้นตัวชี้วัดที่การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณภาพมากที่สุด มากกว่ากิจกรรมอ่ืนๆที่ไม่ได้ลงที่ตัวนักศึกษาโดยตรง ใช้  
ไอซีทีช่วยในการบริหารและการจัดการมากที่สุดเพื่อประหยัดงบประมาณด้านบุคคลากร 
  มหาวิทยาลัย/คณะ/ส านัก ต้องเร่งท าโครงการในการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่มาสร้างให้เกิดรายได้ทั้งเรื่อง
การบริการชุมชน การวิจัย และด้านอื่นๆ   
 6. ในปัจจุบัน อาจารย์ที่มีคุณภาพและมีทักษะที่สามารถท างานได้หลากหลาย เป็นความต้องการจ าเป็น
ส าหรับมหาวิทยาลัยไทยที่ต้องพัฒนาให้พร้อมส าหรับบริบทที่เปลี่ยนไป มหาวิทยาลัย/คณะ มีแนวทางการพัฒนา
อาจารย์ให้มีคุณภาพและทักษะที่หลากหลายมากขึ้น อย่างไร   
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  มหาวิทยาลัยควรจัดงบประมาณส าหรับกองทันพัฒนาบุคลากร ทั้งในเรื่องการเพ่ิมคุณวุฒิ การพัฒนา
บุคคลากรสาขาใหม่ๆ ทั้งหลักสูตรปกติ หลักสูตรระยะสั้น เพ่ือให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  
 7. ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร เพ่ือให้มหาวิทยาลัย น าผลงานวิจัย หรือทฤษฏีจากการเรียนการสอนน าไป
ปฏิบัติเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน   
  มหาวิทยาลัยควรใช้โครงการศาสตร์พระราชาเป็นตัวกลางในการคัดสรรและสอดแทรกผลานวิจัยใน
สาขาต่างเข้าไปเป็นองค์ความรู้ในการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยังยืนอีกทั้งควรให้นักศึกษาเข้าไปมีส่วนร่วมในโครงการ
ดังกล่าวให้มากที่สุด   
 8. ท่านเห็นว่าปัญหาที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยคืออะไร และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร   
  เท่าที่ เห็นปัญหาส าคัญตอนนี้คืออาจารย์ในมหาวิทยาลัยยังไม่ค่อยสนใจความต้องการของ
ตลาดแรงงาน ท าให้การจัดหลักสูตรเป็นแบบดั้งเดิมเป็นส่วนใหญ่มีความเปลี่ยนแปลงน้อยมาก  
  ปัญหานี้แก้ยากมาก คงต้องให้ผู้บริหารในทุกระดับช่วยการท าความเข้าใจและตระหนักถีงปัญหานี้
เพราะวันข้างหน้าเมื่อไม่นักศึกษาเข้ามาเรียนหลักสูตรต่างก็จะถูกปิดในอนาคต 
 9. ความสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานระหวางอธิการบดีกับสภามหาวิทยาลัย   
  ความสัมพันธ์อยู่ในระดับดีเพราะเที่จ าได้อธิการบดีปฏิบัติตามมติของสภามหาวิทยาลัยทุกเรื่อง ไม่ เคย
ขอทบทวนเรื่องใดที่สภามหาวิทยาลัยคัดค้าน  และมักน าเรื่องการบริหารมหาวิทยาลัยซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของ
อธิการบดีมาปรึกษาหารือในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยบ่อยๆ 
 กำรสัมภำษณ์กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทผู้แทนผู้บริหำร สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 
 สภามหาวิทยาลัยได้ให้นโยบาย ก ากับติดตามดูแลและให้ข้อเสนอแนะดังนี้   
 1.  การน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาไปท าแผนสู่การปฏิบัติ โดยเฉพาะช่วงโคโรน่า            
(โควิด-19) ในการพัฒนาท้องถิ่น  มหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงานอื่น ๆ ได้ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ แต่ปรับเปลี่ยน
ให้อาจารย์และนักศึกษาปฏิบัติงานที่ท้องถิ่น โดยใช้ระบบเทคโนโลยีเพ่ือแลกเปลี่ยนประสานงานกับหน่วยงานและ
ชุมชนในท้องถิ่น ท าให้สามารถด าเนินงานของท้องถิ่นเป็นไปตามแผนปฏิบัติการ   
 2.  ด้านการเรียนการสอน ได้มีการปรับเปลี่ยนเน้นเชิงปฏิบัติให้นักศึกษาสามารถท างานได้ ในช่วง       
โคโรน่า (โควิด-19) ใช้วิธีการสอนแบบออนไลน์ด้วยโปรแกรมต่าง ๆ โดยมหาวิทยาลัยได้สนับสนุนการด าเนินงาน
ด้านการฝึกอบรมออนไลน์และปัจจัยต่าง ๆ มีการติดตามการใช้เทคโนโลยีในการสอนให้มีคุณภาพและรายงานให้
สภามหาวิทยาลัยทราบเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการปรับการเรียนการสอน 
 3. สภามหาวิทยาลัยมีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและความเป็นไปได้ทางด้านการเงินเป็นระยะ ๆ ท า
ให้เมื่อเกิดสถานการณ์โคโรน่า (โควิด-19) ที่มีการปรับลดงบประมาณ มหาวิทยาลัยได้ปรับแผนปฏิบัติการ 
ตลอดจนช่วยเหลือนักศึกษาและผู้ปกครองลดค่าธรรมเนียมการศึกษา การเลื่อนช าระค่าธรรมเนียม ท าให้คณะและ
หน่วยงานปรับงบประมาณแต่สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย 
 4. กรณีท่ีจ านวนนักศึกษามีแนวโน้มลดลงและอัตรานักศึกษาออกกลางคันยังสูงอยู่ มหาวิทยาลัย คณะ 
ได้วิเคราะห์ปัญหาและแนวทางการแก้ไขรวมถึงมีการพัฒนาทักษะอาชีพและทักษะอาชีพใกล้เคียงให้นักศึกษาเมื่อ
จบการศึกษาสามารถท างานได้ หรือสามารถเริ่มประกอบอาชีพด้วยตนเอง มีการจัดอบรมระยะสั้นตามความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย วางแผนการจัดอบรมระยะสั้นตลอดปี แต่ช่วงสถานการณ์โคโรน่า (โควิด -19) ไม่
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สามารถด าเนินการได้ตามแผนการที่วางไว้ ซึ่งได้รายงานให้สภามหาวิทยาลัยทราบเพ่ือพิจารณาให้ข้อเสนอแนะใน
การปฏิบัติงาน 
 5. ด้านการวิจัย  สภามหาวิทยาลัยได้พิจารณาจัดสรรงบประมาณวิจัยจากเงินรายได้ในแต่ละ
ปีงบประมาณ ตามข้อบังคับการจัดสรรงบประมาณ ให้ข้อเสนอแนะการแสวงหาความร่วมมือการวิจัยกับหน่วยงาน
อ่ืน เช่น จังหวัด การปกครองส่วนท้องถิ่น จะสามารถได้งบประมาณการวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยสนับสนุนการวิจัย R2R (Routien to Research) โดยเฉพาะบุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือน า
ผลการวิจัยมาพัฒนาหน่วยงานและมีความก้าวหน้าในวิชาชีพ  
 กำรสัมภำษณ์กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัยประเภทผู้แทนอำจำรย์ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้   
 1.  สภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดแนวทางอย่างไรในการด าเนินการเพ่ือน้อมน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
  สภามหาวิทยาลัยมีการประชุมเพ่ือเสนอแนะแนวทางการน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้กับฝ่ายบริหารน าไปด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ  
 2.   ในรอบปีที่ผ่านมา สภามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่น านโยบาย
สภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติอย่างไรบ้าง   
  สภามหาวิทยาลัยเห็นว่าการมอบนโยบายให้กับฝ่ายบริหารเพียงอย่างเดียว อาจไม่เห็นผลการ
ด าเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้มอบหมายให้ฝ่ายบริหารน าเสนอผลการด าเนินงานต่อสภาเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  
 3.  มหาวิทยาลัยได้ปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับการที่รัฐบาลปรับลดงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 และการปรับลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างไร   
  มหาวิทยาลัยได้ปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพักนักศึกษาลงร้อยละ 10 เพ่ือลดภาระ
ค่าใช้จ่ายของนักศึกษา และปรับลดงบประมาณของหน่วยงานเพื่อให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รับจากรัฐบาล   
 4.  เนื่องจากสภาพปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เศรษฐกิจ และ
สังคม ความต้องการของตลาดแรงงาน เป้าหมายในการศึกษาเปลี่ยนไป และจ านวนนักศึกษาในภาพรวมที่มี
แนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน นักศึกษาที่ออกกลางคันมีอัตราค่อนข้างสูง บัณฑิตที่จบออกไปไม่สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และไม่มีพ้ืนฐานที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพอิสระ มหาวิทยาลัย/คณะมีแนวทางการ
ด าเนินงาน หรือปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเพื่อแก้ไขหรือลดปัญหาดังกล่าวอย่างไร   
  สภามหาวิทยาลัยเห็นความส าคัญของการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบัน เช่น 
  4.1 พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะดิจิทัลผ่านการฝึกอบรมโดยส านักวิทยบริการ  
  4.2 ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรให้หลากหลาย เน้นการบูรณาการ และตอบสนองกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานปัจจุบัน 
  4.3 ให้ข้อเสนอแนะในการดูแลนักศึกษาเพ่ือลดการออกกลางคัน 
  4.4 ให้ข้อเสนอแนะในการสร้างหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือพัฒนาศิษย์เก่า 
 5. ในปัจจุบัน อาจารย์ที่มีคุณภาพและทักษะที่สามารถท างานได้หลากหลาย เป็นความต้องการจ าเป็น
ส าหรับมหาวิทยาลัยไทยที่ต้องพัฒนาให้พร้อมส าหรับบริบทที่เปลี่ยนไป มหาวิทยาลัย/คณะ มีแนวทางการพัฒนา
อาจารย์ให้มีคุณภาพและทักษะที่หลากหลายมากขึ้น อย่างไร 
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  มหาวิทยาลัยประสบปัญหาจ านวนนักศึกษาลดลงอย่างต่อเนื่อง แนวทางหนึ่งในการแก้ปัญหา
ดังกล่าว คือการเปิดหลักสูตรใหม่ๆ เพ่ือให้ตอบสนองต่อความต้องการของนักศึกษามากขึ้น ส่งผลให้ในบางคณะ
จ าเป็นต้องจ้างอาจารย์เพ่ิม ซึ่งไม่สอดคล้องกับการลดลงของนักศึกษา สภามหาวิทยาลัยให้ข้อเสนอแนะในการ
แก้ปัญหาดังกล่าว โดยให้คณะและหลักสูตรเน้นการท างานแบบบูรณาการข้ามศาสตร์ เพ่ือให้อาจารย์ได้ท างาน
อย่างเต็มศักยภาพ ผลักดันให้อาจารย์ท างานวิจัยโดยเสนอขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอกมากขึ้น   
 6.  ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร เพ่ือให้มหาวิทยาลัยน าผลงานวิจัยหรือทฤษฎีจากการเรียนการสอน
น าไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน   
  มหาวิทยาลัยควรมุ่งเน้นการพัฒนาฐานข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือรวบรวมผลงานวิจัย ทฤษฎีจากการเรียน
การสอนของอาจารย์ และผลงานวิชาการต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ เพ่ือให้สามารถน าข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์
ต่อไป   
 7.   ท่านเห็นว่าปัญหาที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยคืออะไร และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร   
  ปัญหาส าคัญของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ได้แก่ จ านวนนักศึกษาที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง การมี
โครงสร้างองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งเป็นภาระด้านงบประมาณ ทั้งด้านบุคลากร และอาคารสถานที่ รวมถึงการขาดการ
สื่อสารที่ดีภายในองค์กร ลักษณะโครงสร้างองค์การตามแนวดิ่งในปัจจุบันไม่สอดคล้องกับการแสวงหาความร่วมมือ
ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ควรเปลี่ยนเป็นโครงสร้างองค์กรตามแนวนอน เพ่ือให้การแก้ปัญหาต่าง ๆ เป็น
ลักษณะของความร่วมมือและเป็นทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร 
 กำรสัมภำษณ์กรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ประธำนสภำคณำจำรย์ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้   
 1. สภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดแนวทางอย่างไรในการด าเนินการ เพ่ือน้อมน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
  สภามหาวิทยาลัยได้ให้นโยบายแก่ผู้บริหารในการน้อมน าพระบรมราโชบายมาก าหนดเป็นแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและถือเป็นพันธกิจหลักอีกหนึ่งพันธกิจของมหาวิทยาลัย   
 2.  ในรอบปีที่ผ่านมา สภามามหาวิทยาลัยมีข้อสังเกตในการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยที่น านโยบาย
สภามหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติของมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้าง   
  ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยทุกครั้งจะต้องมีวาระแจ้งเพ่ือทราบส าหรับให้มหาวิทยาลัยได้รายงาน
ผลการด าเนินงานตามนโยบายสภามหาวิทยาลัย และมีการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ของมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงาน ให้เร่งรัดด าเนินงานตามท่ีระยะเวลาที่วางแผนไว้ในโครงการ   
 3.  มหาวิทยาลัยได้ปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับการที่รัฐบาลปรับลดงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 และปรับลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างไร   
  มหาวิทยาลัยได้ให้คณะและหน่วยงานท าการปรับลดงบประมาณลง 10% จากที่ประมาณการไว้แต่
แรกเพ่ือให้สอดรับกับการปรับลดของรัฐบาล และมีการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนที่ 3/2563 และ
ภาคเรียนที่ 1/2563 พร้อมทั้งปรับลดค่าธรรมเนียมค่าเช่าหอพักของมหาวิทยาลัยลงเพ่ือช่วยเด็กนักศึกษาจาก
ภาวะโรคโควิด-19   
 4.  เนื่องจากสภาพปัจจุบันของสังคมในระดับประเทศและระดับโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้ง
ทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เศรษฐกิจสังคม ความต้องการตลาดแรงงาน เป้าหมายในการศึกษาเปลี่ยนไป และ
จ านวนนักศึกษาในภาพรวม ที่มีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน นักศึกษาที่ออกกลางคันมีอัตราค่อนข้างสูง บัณฑิตที่จบ
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ไปไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และไม่มีพ้ื นฐานที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพอิสระ 
มหาวิทยาลัย/คณะมีแนวทางการด าเนินงาน หรือปรับการเรียนการสอนเพ่ือแก้ไขหรือลดปัญหาดังกล่าวอย่างไร   
  อธิการบดีได้แจ้งในที่ประชุมกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเรื่องแนวนโยบายในการแก้ปัญหานี้ โดย
จะมีการตั้งงบประมาณจัดท าหลักสูตรใหม่ที่สามารถบูรณาการศาสตร์และตรงกับความต้องการในตลาดแรงงาน
ปัจจุบัน โดยปีนี้ตั้งไว้ 8 หลักสูตร ๆ ละ 500,000 บาท และมอบรองอธิการบดีและ ผู้อ านวยการส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียนไปศึกษากาจัดการเรียนการสอนแบบ Credit bank และส่งเสริมให้อาจารย์สอนออนไลน์
มากขึ้น   
 5.  ในปัจจุบัน อาจารย์ที่มีคุณภาพและมีทักษะที่สามารถท างานได้หลากหลาย เป็นความต้องการจ าเป็น
ส าหรับมหาวิทยาลัยที่ต้องพัฒนาให้พร้อมส าหรับบริบทที่เปลี่ยนไป มหาวิทยาลัย/คณะ มีแนวทางการพัฒนา
อาจารย์ให้มีคุณภาพและทักษะที่หลากหลายมากขึ้นอย่างไร   
  ส าหรับค าถามข้อนี้ ยังไม่เห็นนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน พอจะมองเห็นบ้างก็จะมีการตั้ง
งบประมาณของแต่ละสาขาที่ให้อาจารย์ไปอบรมพัฒนาตัวเอง ประมาณ 5,000 -8,000 บาทต่อหัวต่อปี  ซึ่งก็เห็น
ตั้งไว้แบบนี้มานานหลายปีมากแล้ว   
 6.  ท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร เพ่ือให้มหาวิทยาลัย น าผลงานวิจัย หรือ ทฤษฎีจากการเรียนการสอน
น าไปปฏิบัติเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน   
  อันดับแรกต้องเปลี่ยนวิสัยทัศน์และทัศนคติของผู้บริหารและอาจารย์ก่อนให้เขามีอุดมการณ์ในการ
ท างานเพ่ือท้องถิ่นและชุมชนในท้องถิ่นถือว่าเป็นพันธกิจอย่างหนึ่งของอาจารย์ไม่ใช่ท าก็ได้ไม่ท าก็ได้ และผู้บริหาร
ต้องมีความยุติธรรมโปร่งใสในการประเมินผลการท างานของอาจารย์ ไม่เลือกเอาเฉพาะพวกพ้องหรือผลประโยชน์
ของตนเองอย่างเดียว เมื่อมีโครงการมีงบประมาณมาต้องกระจายไปสู่อาจารย์ในคณะให้เขาได้มีโอกาสท างาน โดย
จัดทีมท าโครงการเพื่อให้คนเก่งเป็นผู้น าและท่านอื่น ๆ ได้เรียนรู้งานไปด้วย เพราะปัจจุบันนี้จะเห็นว่าโครงการต่าง 
ๆ ของบางคณะมีทีมท างานอยู่ชุดเดียวเพราะเป็นคนของผู้บริหาร (หรือบางครั้งผู้บริหารท าเองแต่ใส่ชื่อคนอ่ืน) มัน
ท าให้อาจารย์เขาขาดศรัทธาและขวัญก าลังใจในการท างาน บางครั้งงานนั้นผู้ที่ท าโครงการไม่ใช่เป็นผู้ที่ถนัดหรือ
เชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ แต่ได้ท างานพอลงไปท างานก็ไม่สามารถสร้างความรู้ให้กับชาวบ้านได้ (ชาวบ้านรู้จริง
มากกว่า) จึงท าให้ชาวบ้านไม่เลื่อมใสศรัทธา พาลไม่เข้าร่วมโครงการในปีต่อไป เหมือนที่มีกรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิท่านไปเปิดงาน แล้วเจอว่าโครงการแก้ปัญหาความยากจน ส่งเสริมอาชีพให้ชาวบ้าน
เลี้ยงสัตว์เพ่ือเป็นอาชีพเสริมแต่ปรากฏว่ากระชังและอาหารที่น าไปให้ไม่ใช่ส าหรับสัตว์ประเภทที่อาจารย์เข้าไป
ส่งเสริม มันท าให้อาจารย์ไม่ได้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น ๆ แล้วจะไปสอนเขาได้อย่างไร ควรใช่ คนที่มี
ความรู้ให้เขาได้ท างานไม่ใช่เอาแต่พวกของตนผลประโยชน์แบ่งกัน   
 7.  ท่านเห็นว่าปัญหาที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยคืออะไร และท่านมีข้อเสนอแนะอย่างไร   
  ยั้งย้ าว่าปัญหาของมหาวิทยาลัยที่ส าคัญคือเรื่องธรรมาภิบาล เพราะองค์กรใดขาดหลักธรรมาภิบาล
องค์อรนั้นย่อมไม่มีความเจริญก้าวหน้า คนในองค์กรจะแตกความสามัคคี ผู้บริหารทุกระดับต้องท างานโดยความ
สุจริตโปร่งใส ตรวจสอบได้โดยการท างานที่ยึดหลักธรรมาภิบาล 
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 กำรสัมภำษณ์อธิกำรบดี สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้    
 1.   สภำมหำวิทยำลัยได้ก ำหนดแนวทำงในกำรน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว ไปสู่ปฏิบัติดังนี    
  ประเด็นเชิงนโยบาย สภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดแนวทางในการน้อมน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปสู่ปฏิบัติโดยการก าหนดไว้เป็นนโยบายส าคัญของมหาวิทยาลัยซึ่ง
ปรากฏอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยระยะที่ 1 โดยเฉพาะยุทธศาสตร์ด้านการสร้างสรรค์การวิจัย พัฒนา
นวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ซึ่งก าหนดไว้ในกลยุทธ์การยกระดับคุณภาพการ
บริการวิชาการ และการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการน้อมน าแนวพระราชด าริไปใช้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
  ประเด็นเชิงปฏิบัติ สภามหาวิทยาลัยได้ก ากับติดตามการปฏิบัติพันธกิจของมหาวิทยาลัยโดย
ก าหนดให้มีคณะอนุกรรมการติดตามการปฏิบัติงานและก ากับติดตาม  
  2.  กำรประสำนเพื่อน ำนโยบำยจำกสภำมหำวิทยำลัยไปสู่กำรปฏิบัติของมหำวิทยำลัย มีวิธีกำร
ด ำเนินกำร    
  น านโยบายจากสภามหาวิทยาลัยมาก าหนดเป็นแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2579) และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 1 (ปี พ.ศ. 2561-
2564) และถ่ายทอดให้หน่วยงานภายใน จัดท าแผนปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะท่ี 1 (ปี พ.ศ. 2561-2564) ดังนี้ 
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1. บัณฑิตมศีักยภาพ  
และทักษะการท างาน
ในอนาคตที่สอดคล้อง
กับการพัฒนาท้องถิ่น
และสามารถ
สร้างสรรค์สังคม 
และประเทศชาติ 

 
 

 

1. การยกระดับคุณภาพ
และมาตรฐานการผลิต
บัณฑิต  
แบบการพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย 
(Reinventing 
Universities)   
ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์
สังคมและประเทศชาติ  
 

 ปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย  
(Reinventing Universities)  ให้ทันสมัยและตอบสนองต่อการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ 
 พัฒนาหลักสูตรแบบการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing 
Universities)  เพ่ือสร้างทางเลือกของชุมชนท้องถิ่น  และ
ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก 
 พัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตให้ตอบสนองต่องานใน

อนาคต  
ความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ 
4.  พัฒนาอาจารย์ให้มีสมรรถนะท่ีตอบสนองต่อการพัฒนา
ประเทศและได้มาตรฐานสากล 
5. สร้างและบูรณาการระบบการเรียนรู้เชิงประสบการณ์  
(Experience) และการแก้ปัญหาตามสภาพจริง  (Hand-on) 
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6. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพ
ของบัณฑิต 
7. สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนากลไกกระบวนการรับ
นักศึกษาใหม่ 

2.  ชุมชนท้องถิ่นมี
ความเข้มแข็งและมี
ศักยภาพในการปรับตัว
ได้เท่าทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม
โลก 
 

2.  การสร้างสรรค์การ
วิจัยเชิงพาณิชย์ พัฒนา
นวัตกรรมและพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

1. ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมเพ่ือสร้างขีด
ความสามารถ ของท้องถิ่นและขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ 
2. พัฒนาขีดความสามารถทางด้านการวิจัยของคณาจารย์ให้มี

ศักยภาพเพ่ิมสูงขึ้น 
3. ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการ และการถ่ายทอด

เทคโนโลยี โดยการ  
น้อมน าแนวพระราชด าริไปใช้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ยั่งยืน 
4. ส่งเสริมและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์เพ่ือ

ประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น  
3. บัณฑิตครู และ
บุคลากรทางการ
ศึกษามีคุณภาพ และ
มีสมรรถนะตาม
มาตรฐานสากลสู่
ศตวรรษที่ 21 
 

3. การยกระดับ
มาตรฐานการผลิตและ
พัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาเพ่ือการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต  
 
 

1. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูให้มีคุณภาพและ
สมรรถนะตาม มาตรฐานสากลหลังสถานการณ์การระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  2019 

2. ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตครูสู่ศตวรรษที่ 21  
3. สร้างระบบการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือพัฒนานวัตกรรมการผลิต

และพัฒนาครูให้สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ 

4. ปฏิรูประบบบริหาร
จัดการให้มี
ประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามหลักธรร
มาภิบาลที่ส่งเสริมต่อ
การเป็นมหาวิทยาลัย
แห่ง 
นวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่น   
 

4.  การพัฒนา
ประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการให้เป็น
มหาวิทยาลัยแห่ง
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น 
สู่มาตรฐานสากล     
 

1. พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการเชิงรุกตามหลัก               
ธรรมาภิบาล 

2. พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและจัดเส้นทางการท างาน
ใหม่เพ่ือส่งเสริมให้มีสมรรถนะการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
3. พัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพ และพัฒนา
กระบวนการท างานให้เป็นดิจิทัลที่เหมาะสมในการท างาน  
4. พัฒนาระบบการบริหารจัดการเพื่อเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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5.   มหาวิทยาลัยมี
คุณภาพสอดคล้องกับ
ทิศทางการพัฒนา
และแนวนโยบายแห่ง
รัฐและมีศักยภาพใน
การแข่งขันเป็นที่
ยอมรับในระดับ
นานาชาติ 
 

5. การยกระดับและ
การ 

พลิกโฉมมหาวิทยาลัย 
(Reinventing 
Universities)  ให้เป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่มี
คุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
 

1. สร้างภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ
ทั้งในระดับท้องถิ่นระดับประเทศและนานาชาติ  

2. วางรากฐานการพัฒนามหาวิทยาลัยเพ่ือเตรียมพร้อมสู่การ
เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวตักรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่
มาตรฐานสากล 

3. การสร้างเครือข่ายพันธมิตรความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย 
องค์กรในระดับชาติและนานาชาติเพ่ือยกระดับคุณภาพของ
มหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล 

4. พัฒนามหาวิทยาลัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมตาม
เกณฑ์คุณภาพในระดับนานาชาติ  

  
 3.  มหำวิทยำลัยได้ปรับแผนปฏิบัติกำรให้สอดคล้องกับกำรปรับลดงบประมำณของรัฐและกำรปรับ
ลดค่ำธรรมเนียมต่ำงๆของมหำวิทยำลัยดังนี       
  มหาวิทยาลัยได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ าปี และสถานการณ์ต่างที่ส าคัญได้เกิดขึ้น
อาทิ สถานการณ์การแพร่ระบาดระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบกับมหาวิทยาลัยทั้ง
ทางตรง และทางอ้อม กอปรกับรัฐบาลมีมาตรการกระตุ้นการเบิกจ่าย ก่อหนี้ผูกพันได้ตามก าหนด และน า
งบประมาณมาตั้งเป็นงบกลาง หรือรายการเงินส ารองจ่ายเพ่ือกรณีฉุกเฉินหรือจ าเป็น จึงท าให้มีมหาวิทยาลัยถูก
ปรับลดงบประมาณลงตามพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2563 แต่ด้วยสภามหาวิทยาลัยมอบ
นโยบายหลักเกณฑ์ วิธีการและแนวทางในการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  ให้
มหาวิทยาลัยได้ถือปฏิบัติ พร้อมน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นกรอบแนวคิด โดยค านึงถึง
งบประมาณที่มีอยู่อย่างจ ากัด สภาวะเศรษฐกิจ ความจ าเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณ เพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายและเกิดผลสัมฤทธิ์ในการบริหารจัดการ  และอีกทั้งสามารถขับเคลื่อน
มหาวิทยาลัยให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ “เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือท้องถิ่นที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการด าเนินการตามพันธกิจ เพ่ือมุ่งสู่ความเป็นเลิศ” โดยน าประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 5 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2560-2564) และมหาวิทยาลัยมี
นโยบายส่งเสริมการจัดท าโครงการเพ่ือแสวงหารายได้ให้แก่มหาวิทยาลัยหน่วยงานอาจท าโครงการในลักษณะการ
บริการวิชาการเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ือเลี้ยงตัวเอง ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงมีการเตรียมรับปรับตัวเปลี่ยนแปลงกับการปรับ
ลดงบประมาณของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว และอีกด้านท่ีเป็นการช่วยเหลือนักศึกษา 
  มหาวิทยาลัยมีการปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน โดยปรับโครงการ/
กิจกรรมที่ไม่สามารถด าเนินการได้อันเนื่องมาจากสถานการณ์ และออกประกาศการเก็บเงินบ ารุงการศึกษาและ
ค่าธรรมเนียมนักศึกษาในระดับปริญญาตรีภาคปกติ และระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. ในช่วงระยะเวลาการ
ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่าย ในอัตราร้อยละ 
90 ของอัตราเงินบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายในอัตราปกติ โดยให้แบ่งจ่ายเป็นงวดได้ไม่เกิน 4 งวดในแต่ละภาค
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การศึกษา และมหาวิทยาลัยงดเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ดังนี้ 1) ค่าขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา 2) ค่าปรับ
การช าระเงินบ ารุงการศึกษาหลังก าหนด 3) ค่าออกเอกสารต่างๆ ได้แก่ ใบแทนเอกสารที่มหาวิทยาลัยเคยออกให้
แล้ว หนังสือรับรองต่างๆ การออกเอกสารฉบับภาษาอังกฤษ และใบรายงานผลการศึกษา ยกเว้นค่าออกหนังสือ
รับรองการเป็นนักศึกษา และ 4) ค่าสมัครเข้าศึกษา   
 4.   บริบททำงด้ำนเศรษฐกิจและสังคมเปลี่ยนแปลงไป ท ำให้ส่งผลกระทบต่อมหำวิทยำลัยใน
หลำยๆด้ำน ซึ่งผลกระทบดังกล่ำวก่อให้เกิดปัญหำที่ส ำคัญหลำยประกำร ซึ่งทำงมหำวิทยำลัยได้วำงแผน
เตรียมกำรปรับเปลี่ยนแนวทำงกำรด ำเนินกำรไว้ดังต่อไปนี    
  การปรับเปลี่ยนยุทธศาสตร์ในการด าเนินงาน โดยมุ่งเน้นการสร้างวิ สัยทัศน์ของผู้บริหารและ
คณาจารย์ รวมทั้งบุคลากรทุกภาคส่วน ให้เป็นจุดเปลี่ยนของมหาวิทยาลัย โดยจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยนตัวเองเพ่ือ
สร้างโอกาส  ซึ่งต้องปรับเปลี่ยนการท างานของมหาวิทยาลัย ให้มีศักยภาพในการสร้างและพัฒนานวัตกรรม ที่
สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ โดยมุ่งเน้นการสร้าง
หรือผลิตบัณฑิต เพ่ือให้ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ รวมทั้งการเน้นการวิจัยและการ
บริการวิชาการที่ทันสมัย ตอบโจทย์การพัฒนาในทุกมิติ โดยเฉพาะเรื่องของชุมชนท้องถิ่น และ ก าหนดนโยบาย
เชิงรุก เพ่ือปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการที่เปิดกว้างมากขึ้น ยึดผลประโยชน์มหาวิทยาลัยเป็นหลัก รวมทั้ง
มองประโยชน์ส่วนรวมโดยเฉพาะเป้าหมายของชาติเป็นส าคัญ และสิ่งส าคัญอีกประการหนึ่งคือ การสร้างการมี
ส่วนร่วมของทุกฝ่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเพ่ือสร้างสรรค์พันธกิจและสร้างผลงานของมหาวิทยาลัย
ให้ดีที่สุด   
 5.   แนวทำงกำรพัฒนำคุณภำพอำจำรย์และบุคลำกรให้มีสมรรถนะที่หลำกหลำยมำกขึ นเพื่อ
ตอบสนองต่อกำรเปลี่ยนแปลงต่ำง ๆ มหำวิทยำลัยมีกระบวนกำรในกำรด ำเนินงำนดังนี    
  แนวทางการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพและทักษะ มิติเพ่ิมเติมของแนวทางการพัฒนาอาจารย์  
 1.  มิติด้านคุณภาพอาจารย์  
   -  สนับสนุนให้อาจารย์มีคุณวุฒิที่สูงขึ้น โดยให้การสนับสนุนการศึกษาต่อทั้งในหลักสูตรที่มี
ปริญญาและการส่งเสริมให้อาจารย์ได้เข้าร่วมการฝึกอบรมในหลักสูตรระยะสั้น ๆ ที่ไม่มีปริญญา เพ่ือเพ่ิมศักยภาพ
ในการรับผิดชอบหลักสูตรใหม่ ๆ ที่จะเกิดขึ้นตามความต้องการของตลาดในสถานการณ์ปัจจุบัน  พร้อมผลักดันให้
คณาจารย์ที่ส่งผลงานซึ่งอยู่ในระหว่างการด าเนินการ ในปี พ.ศ. 2563 อยู่ 34 ท่าน ซึ่งได้รับผลการพัฒนาแล้ว
ทั้งหมดในเดือนมกราคม 2564   
   -   สนับสนุนให้อาจารย์ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น  
   - สนับสนุนให้อาจารย์สร้างสรรค์ผลงานวิชาการทั้งในรูปแบบบทความวิชาการ บทความวิจัย 
รวมทั้งงานสร้างสรรค์ และเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในระดับที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ กพอ. หรือสนับสนุนให้อาจ
อาจารย์มีการจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร หรือลิขสิทธิ์ของผลงาน 
  2. มิติด้านความเป็นครู   
   -   ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมอบรม สัมมนา หรือเข้ารับการฝึกปฏิบัติในเรื่องการสอน เช่น 
วิธีการสอนในรูปแบบต่างๆ การผลิตสื่อการสอน การออกข้อสอบ การเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เป็นต้น เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมพูนความรู้ทักษะเกี่ยวกับการสอนให้มีความช านาญมากยิ่งข้ึน 
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  3. มิติด้านนักวิชาการและวิชาชีพ 
   - ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าร่วมอบรม สัมมนา ประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือเป็นกรรมการหรื อ
สมาชิกในองค์วิชาชีพ หรือเป็นผู้ทรงคุณวุฒิให้หน่วยงานภายนอก หรือเป็นที่ปรึกษาให้กับหน่วยงานภายนอกเพ่ือให้
อาจารย์มีความลุ่มลึกในวิชาชีพเฉพาะสาขาและทันต่อความก้าวหน้าทางวิชาการที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  
  4. มิติด้านการเป็นนักวิจัยและนักบริการวิชาการ 
   - ส่งเสริมให้อาจารย์มีทักษะในด้านการวิจัยที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
   - ส่งเสริมให้อาจารย์มีทักษะการสื่อสารและการให้ค าปรึกษาด้านวิชาการแก่หน่วยงาน
ภายนอก โดยสนับสนุนให้อาจารย์เป็นวิทยากรให้ความรู้ทางวิชาการทั้งภายในและภายนอก และสนับสนุนให้
อาจารย์มีทักษะทางด้านบริหารจัดการโครงการวิจัยหรือโครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
 6. จุดเด่นที่ส ำคัญของมหำวิทยำลัย มีดังนี    
  - ที่ตั้งและอาณาเขตของมหาวิทยาลัยตอบสนองยุทธศาสตร์ชาติ ท้องถิ่น จังหวัด และกลุ่ม
จังหวัดเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีระบบการขนส่งทางราง Logistics / เป็นศูนย์กลาง Hub Bio-Tech ในการฟ้ืนฟู – 
เกษตรอุดมสมบูรณ์ / ศูนย์คลินิกรักษานวัตกรรมแพทย์ทางเลือก  
  - มีการปรับหลักสูตรให้ตอบสนองกับท้องถิ่นเพ่ือให้เกิดประโยชน์กับชุมชนท้องถิ่น มีการพัฒนา
หลักสูตรใหม่เกิดขึ้น ท าให้มีนักศึกษาเพ่ิมขึ้น มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการผลิตครู โยเฉพาะสาขาปฐมวัย สังคม
ศึกษา คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการบริการวิชาการ งานวิจัย 
นวัตกรรม และด าเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏระยะ 20 ปี 
  - มหาวิทยาลัยก าลังด าเนินการพัฒนา ระบบ Credit Banks และมีระบบการนับจ านวนหน่วย
กิต รวมทั้งให้รับรองคุณวุฒิ เพ่ือสามารถปรับใช้ในการเข้าท างาน การศึกษาในระดับท่ีสูงขึ้นต่อไป 
 7. ควำมร่วมมือทั งในและต่ำงประเทศ มีดังนี    
  การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์กรการปกครองท้องถิ่นภายในประเทศ 
มหาวิทยาลัยด าเนินการได้ดีในระดับหนึ่ง อย่างไรก็ตามเพ่ือการผลิตบัณฑิตให้รองรับกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน หรือให้บัณฑิตสามารถออกไปประกอบอาชีพหรือประกอบธุรกิจเองได้ ควรปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตร
ใหม่ให้สอดคล้องกับทิศทางหรือความต้องการดังกล่าวในด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
มหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยควรมุ่งสร้างความเชียวชาญ ความเป็นมือ
อาชีพกับประเทศอาเซียน คือประเทศสิงคโปร์ ที่มีความโดดเด่น โดยมหาวิทยาลัยอาจเลือกสาขาท่ีประเทศมีความ
เชียวชาญและต้องการผลิตบัณฑิตในประเทศไทย ซึ่งควรต้องมีการท า MOU ระหว่าง 2 ประเทศในระยะยาว 
  การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยในเรื่องของการปรับปรุง/พัฒนาหลักสูตรใหม่ให้สอดคล้องกับ
ทิศทางหรือความต้องการแรงงาน ได้ด าเนินการดังนี้ 
  1.  มีการปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่แล้วทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิ้น 55 
หลักสูตร ประกอบด้วยระดับปริญญาตรี 49 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 6 หลักสูตร โดยมีการปรับปรุงเนื้อหา
รายวิชาให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน และทุกหลักสูตรมีการปรับแผนการจัดการเรียนในรูปแบบที่เน้น
บูรณากับการท างาน (แผนสหกิจศึกษา) และบางหลักสูตรมีการปรับปรุงในรูปแบบชุดวิชา (Modular system) 
เช่น หลักสูตรของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นต้น เพ่ือรองรับการหากลุ่มเป้าหมายใหม่    
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  2. มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพ่ือตอบสนองกับความต้องการของผู้เรียนและตลาดแรงงาน ซึ่ง
ประกอบด้วยหลักสูตรระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร ได้แก่ วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา คบ.
เคมี และ คอบ.ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟฟิก และหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ได้แก่ วทม.การสอน
คณิตศาสตร์ และ บธม.บริหารธุรกิจ 
  3.  อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรของคณะวิทยาการจัดการโดยเป็นการท าหลักสูตรที่มีความ
ร่วมมือกับบริษัทเอกชน ได้แก่ บริษัทซีพีออลล์ ซึ่งจัดเป็นหลักสูตรที่เน้นการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการกับการ
ท างาน (Work Integrated Learning :  WIL)  
  4. มหาวิทยาลัยอยู่ในระหว่างการปรับปรุงหลักสูตร/จัดตั้งวิทยาลัยการแพทย์แผนไทยและบริบท
ผู้สูงอายุ โดยยกระดับโครงการวิจัยและพัฒนา เพ่ือเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนให้มีทักษะในการ
ขับเคลื่อนหลักสูตรดังกล่าว โดยร่วมมือกับภาคเอกชน 
  ส่วนในด้านการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับมหาวิทยาลัย หน่วยงานภาครัฐ 
ภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการดังนี้ 
  1.  ความร่วมมือในประเทศ ได้แก่  
   -  โครงการความร่วมมือกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ 
   -  โครงการความร่วมมือกับต ารวจในสาขานิติศาสตร์ ใน 4 จังหวัด นครสวรรค์ อุทัยธานี 
ชัยนาท สิงห์บุรีและโครงการความร่วมมือกับบริษัทซีพีออลล์ ในสาขาเศรษฐศาสตร์เพ่ือการค้าปลีกยุคใหม ่
   -  โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา (Education and Community 
Improvement Center : ECI Center) ร่วมมือกับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 และโรงเรียน
ในเขตพ้ืนที่บริการในจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี จ านวน 35 แห่ง 
  2.  ความร่วมมือต่างประเทศ ได้แก่ 
   -  Macheng Boda School ประเทศจีน 
   -  Fuqing Branch of Fujian Normal University ประเทศจีน 
   -  Talent International College, Guangxi ประเทศจีน 
   -  National Pingtung University of Science and Technology ประ เทศ ไต้ ห วั น  จั ด
ประชุม Conference 3rd ปี 2564 กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ 
    และท่ีเตรียมด าเนินการได้แก่ โครงการความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น ในสาขาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม   
 8.  มหำวิทยำลัยได้ด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยดังนี     
  1. มีคณะท างาน เพ่ือขับเคลื่อนการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย NSRUOC และส่วน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ ย่านมัทรี มีการปรับปรุงอาคาร 10 เป็นอาคารอ านวยการฯ เพ่ือรองรับการใช้งานอย่างเต็ม
รูปแบบตามแบบแผนการพัฒนามหาวิทยาลัย   
  2. มีคณะท างานบูรณาการหลักสูตรครุศาสตร์ 
   - คณะท างานเก่ียวกับงานวิจัยและพัฒนาพืชสมุนไพร 
   - คณะท างานเก่ียวกับการจัดตั้งศูนย์บริการแพทย์ทางเลือกและสาธารณสุข 
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   - คณะท างานประเมินยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
   - คณะท างานเพ่ือแสวงหารายได้ของมหาวิทยาลัย 
  3. มีการเตรียมการย้ายส านักงานอธิการบดีไปอยู่ย่านมัทรี ในปี 2565 โดยในปี 2564 
มหาวิทยาลัยได้รับงบประมาณในการปรับปรุงอาคาร 10 ย่านมัทรี ให้เป็นส านักงานอธิการบดี โดยอาคาร 14 ชั้น
ล่าง มหาวิทยาลัยส่วนในเมือง จะจัดตั้งเป็นคลินิกแพทย์ทางเลือกและบริบาลผู้สูงอายุ ซึ่งในอนาคตจะขยายเป็น
วิทยาลัยการแพทย์ทางเลือกและบริบาลผู้สูงอายุ ประกอบด้วย 1.  แพทย์ทางเลือก/แพทย์แผนไทย 2. บริบาล
ผู้สูงอายุ   3. วิทยาศาสตร์ความงาม โดยร่วมมือกับภาคเอกชน 
 กำรสัมภำษณ์รองอธิกำรบดี สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้   
 1.  สภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดแนวทางการด าเนินการ เพ่ือน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษาของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน   
  1.1  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
  1.2  มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม 
  1.3 มีงานท ามีอาชีพ 
  1.4 เป็นพลเมืองที่ด ี
 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการน้อมน าพระราโชบายด้านการศึกษากับการพัฒนาท้องถิ่น โดยด าเนินการ
ขับเคลื่อนโครงการวิศวกรสังคม ซึ่งจะสร้างให้นักศึกษาคิดวิเคราะห์เป็นระบบมีเหตุและผล สามารถลงพ้ืนที่ใน
ชุมชนเพ่ือสร้างความเชื่อมโยงต่อชุมชน เพ่ือตอบสนองความต้องการบุคลากรในการพัฒนาประเทศ โดยมี
คุณลักษณะหลัก 4 ประการ คือ 1. นักศึกษาต้องมีทักษะในการคิดวิเคราะห์ เห็นความเชื่อมโยงระหว่างเหตุและ
ผลเห็นปัญหาเป็นเรื่องท้าทาย 2. คือการน าความรู้ที่เรียนไปใช้ประโยชน์ให้กับชุมชนได้อย่างไร สามารถสื่อสาร
องค์ความรู้ที่เรียนไปเพ่ือน าไปแก้ปัญหาให้กับชุมชนได้ 3. คือ การท างานร่วมกับผู้อ่ืนโดยปราศจากข้อขัดแย้ง 
สามารถที่จะระดมก าลังไม่ว่าจะภายในท้องถิ่นหรือนอกท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นได้ และ 4. 
คือต้องมีทักษะในการสร้างนวัตกรรม เพ่ือแก้ปัญหาให้กับชุมชนท้องถิ่นได้  
 2. มหาวิทยาลัยได้มีการจัดประชุมกรรมการชุกต่าง ๆ โดยเฉพาะคณะกรรมบริหารมหาวิทยาลัยเป็น
ประจ าทุกเดือนเพ่ือหารือและสื่อสารเรื่องของนโยบายต่าง ๆ ที่ได้รับจากสภามหาวิทยาลัยเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติ 
อีกท้ังการประชุมสภามหาวิทยาลัยแต่ละครั้งจะมีการถ่ายบทอดสดให้คณาจารย์ทั้งมหาวิทยาลัยรับชมเพ่ือเป็นการ
สร้างการรับรู้ถึงนโยบายต่าง ๆ จึงเป็นช่องทางหนึ่งในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยไปด้วยกัน   
 3.  มหาวิทยาลัยได้ปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับการที่รัฐบาลปรับลดงบประมาณ ประจ าปี 
2563 และการปรับลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยดังนี้   
  3.1  ในช่วงสถานการณ์ระบาดของเขื้อไวรัสโคโรน่า 2019 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการปรับลด
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยได้แก่ 
   - การลดค่าเทอมแบบเหมาจ่าย ร้อยละ 10 ในภาคเรียนที่ 3/2562 และ 1/2563 ส าหรับ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 
   - การลดยกเว้นค่าปรับและค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในภาคเรียนที่ 3/2562 และ 1/2563 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่มีผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 
   - การผ่อนช าระค่าเทอมแบบเหมาจ่าย โดยการแบ่งจ่ายเป็นงวด ๆ  
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   - การลดค่าหอพักร้อยละ 30.00 
 4.  แนวทางการด าเนินการ หรือปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนในสภาพการณ์ปัจจุบัน โดย
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการในรอบปีท่ีผ่านมาและการแนวทางการด าเนินการต่อไปในประเด็นต่าง ๆ ดังนี้   
  4.1 มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่ให้ตรงตามความต้องการและมีความ
ทันสมัยต่อสถานการณ์ ซึ่งมีหลักสูตรทั้งระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา รวมทั้งสิ้น 55 หลักสูตร ประกอบด้วย
ระดับปริญญาตรี 49 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา 6 หลักสูตร 
   - การพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับปริญญาตรี 4 หลักสูตร ได้แก่ วท.บ.วิทยาศาสตร์การกีฬา 
คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา คบ.เคมี คอบ.ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟฟิก  
   - การพัฒนาหลักสูตรใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา 2 หลักสูตร ได้แก่ วทม.การสอนคณิตศาสตร์ 
บธม.บริหารธุรกิจ 
  4.2 การปรับปรุงหลักสูตรทั้งหมดให้อยู่ในรูปแบบที่เน้นบูรณาการระหว่างการเรียนรู้และการ
ท างาน เช่น สหกิจศึกษา หรือ CWIE เป็นต้น 
  4.3 การเตรียมพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือ Upskills/Reskills ให้กับบุคคลทั่วไป เพ่ือเป็นการ
หากลุ่มเป้าหมายใหม่เพ่ิมขึ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันทั้งในเรื่องการลดลงของจ านวนผู้เรียน 
การศึกษาตลอดชีวิต การให้ความส าคัญกับใบปริญญาที่น้อยลง  
  4.4 การเตรียมการจัดการเรียนการสอนในระบบคลังหน่วยกิต โดยเน้น การท าระบบชุดวิชา 
(Modular system) เพ่ือให้ใบประกาศนียบัตร (Non-degree) ที่สามารถสะสมในระบบคลังหน่วยกิต (Credit 
bank) และการขอรับปริญญาในระบบคลังหน่วยกิต  
 5. แนวทางการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพและทักษะ โดยมหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการส่งเสริม
และสนับสนุนให้อาจารย์พัฒนาตนเองให้มีสมรรถนะและประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอน โดยเน้น 
องค์ประกอบหลักคือ  
  5.1 องค์ความรู้ ทั้งในเรื่องของศาสตร์สาขาวิชา และศาสตร์ด้านการสอนและการเรียนรู้  
  5.2 สมรรถนะ ที่ท าให้เกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพต่อผู้เรียน ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ การ
วางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ การด าเนินกิจกรรมการเรียนรู้ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้  
  5.3 ค่านิยม ทั้งในเรื่องของคุณค่าการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง และการธ ารงไว้ซึ่งจรรยาบรรณ
แห่งวิชาชีพอาจารย์ 
  ซึ่งทางมหาวิทยาลัยได้จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ไว้เป็นประจ าทุกปีเพ่ือให้อาจารย์ได้
มีโอกาสพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ  
 6. จุดเด่นที่ส าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คือ   
  6.1  สถานที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนครสวรรค์ 
  6.2 อาจารย์ส่วนใหญ่คุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาที่เปิดสอน และจบปริญญาเอก รวมทั้งมีผลงานทาง
วิชาการ ทั้งระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และ รองศาสตราจารย์ 
  6.3 เก็บค่าเล่าเรียนไม่แพง และใกล้ชุมชน 
  6.4 เป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นเพ่ือการพัฒนาชุมชน 
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 7. โครงการความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่   
  7.1  ความร่วมมือในประเทศ ได้แก่  
   - โครงการความร่วมมือกับวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสวรรค์ประชารักษ์ 
   และที่ก าลังเตรียมด าเนินการ ได้แก่ โครงการความร่วมมือกับต ารวจในสาขานิติศาสตร์ และ
โครงการความร่วมมือกับบริษัทซีพีออล์ในสาขาเศรษฐศาสตร์เพื่อการค้าปลีกยุคใหม่ 
  7.2 ความร่วมมือต่างประเทศ ได้แก่ 
   - Macheng Boda School ประเทศจีน 
   - Fuqing Branch of Fujian Normal University ประเทศจีน 
   - Talent International College, Guangxi ประเทศจีน 
   และที่เตรียมด าเนินการได้แก่ โครงการความร่วมมือกับประเทศญี่ปุ่น ในสาขาการท่องเที่ยว
และการโรงแรม 
 8. มหาวิทยาลัยได้น าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ 2562 มาด าเนินการดังต่อไปนี้   
  8.1  มิติด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคน ในปีงบประมาณ 2563 มีอาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาเอกเพ่ิมขึ้น รวมทั้งต าแหน่งทางวิชาการระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ และรองศาสตรารย์ที่ เ พ่ิมขึ้น 
นอกจากนั้นในด้านการผลิตบัณฑิตทางมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพ่ือตอบสนองความต้องการ
เพ่ิมขึ้น เช่น หลักสูตร คบ.(ฟิสิกส์) คบ.(เคมี) คบ.(ดนตรี) คอ.บ.(อุตสาหกรรม) วท.บ.(วิทยาศาสตร์การกีฬาและ
ส่งเสริมสุขภาพ) ท าให้จ านวนนักศึกษาในปีการศึกษา 2563 เพ่ิมข้ึนจากปีการศึกษาที่ผ่านมาร้อยละ 20.00 
  8.2 มิติด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยได้น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการวิจัย ได้แก่  ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน (DRMS) ระบบ
สารสนเทศ NSRU-MIS เพ่ือรวบรวมข้อมูลด้านต่าง ๆ 
  8.3 มิติด้านการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเช่น  
   - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยการท างานได้ยึดพ้ืนที่
และความต้องการเป็นตัวตั้ง และพยายามปรับกิจกรรมให้เกิดความสอดคล้องกับบริบท โดยมีขั้นตอนประกอบด้วย
การปรับฐานคิดและทัศนคติของกลุ่มเป็นหมาย การร่วมสร้างกิจกรรมการพัฒนาตามความต้องการ การติดตาม
เสนอแนะในกิจกรรมการพัฒนา และการสรุปประเมินผลและขยายผล 
   -  โครงการพัฒนาและแปรรูปสมุนไพร ฯ ได้สร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างอาจารย์
สาขาต่างๆ เช่น เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีพืชและการเพาะปลูก วิศวกรรมโรงงาน การตลาดและคอมพิวเตอร์
การสื่อสาร เป็นต้น ซึ่งเป็นสร้างระบบนิเวศการพัฒนาอาจารย์อีกทางหนึ่ง 
   -  โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ผ่านโครงการ Talent mobility เป็นความร่วมมือ
ระหว่างสถานประกอบการ มหาวิทยาลัย และแหล่งทุน เพ่ือให้เกิดการเคลื่อนย้ายอาจารย์สู่สถานประกอบการ ได้
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสถานการณ์จริงโดยเป้าหมายผลส าเร็จของสถานประกอบการเป็นตัวชี้วัด และอีกทั้งยังเป็น
การรองรับภาระการสอนที่ลดลงในอนาคต การพัฒนาศักยภาพอาจารย์และนักศึกษา และแก้ปัญหางานวิจัยที่ไม่
เกิดประโยชน์ 
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   -   โครงการพัฒนาตลาดคลองคาง ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์และวัดคลองคาง(ชุมชนบึงเสนาท) โดยมีพระปลัดสุทัศน์  ธมฺมธีโป อยากให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้มีพ้ืนที่
ในการท าอาชีพ และรวมกลุ่มกันท ากิจกรรม และมีหน่วยงานที่เข้ามาสนับสนุน ได้แก่ ธนาคารทหารไทย จ ากัด 
(มหาชน) ในประเด็น การจัดการขยะในตลาดฯ  กิจกรรมภาพเก่าเล่าเรื่องเสน่ห์ท่าเรือคลองคาง ปลูกพืชผักสวน
ครัวปลอดสารพิษ  ส านักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ สนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาให้เป็นตลาดต้องชม 
การปรับปรุงร้านค้า  การสร้างจุดเช็คอิน ที่ว่าการอ าเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์  
   การส่งเสริมความรู้เข้าใจในการปฏิบัติตนของร้านค้าผู้ประกอบการ และคณะกรรมการตลาด 
ในช่วงการแพร่ระบาด COViD – 19 2.ส่งเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการใช้เพ่ือให้บริการนักท่องเที่ยวในการ
ป้องกันการแพร่ระบาด COVID – 19 และหน่วยงานสื่อสารมวลชน เช่น ละครทุ่งเสน่หา  รายการเช้านี้ที่หมอชิต  
Kapook   และ Tripadvisor ให้ข้อมูลในการถ่ายท ารายการต่าง ๆ กรมเจ้าท่า ได้สนับสนุนในเรื่องดูดทรายใน
แม่น้ าปิงข้ึนมาบริเวณตลาดท่าเรือคลองคาง 
  8.4  มิติด้านบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการจัดอบรมเพ่ือให้บริการแก่ชุมชนในเรื่องต่าง 
ๆ และมีการเตรียมกากรจัดท าหลักสูตรระยะสั้นเพ่ือหารายได้ และการรองรับการศึกษาตลอดชีวิตของคนทุกช่วง
วัย รวมทั้งเตรียมการออกข้อบังคับในเรื่องการสะสมในระบบคลังหน่วยกิต  
  8.5  มิติด้านท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยได้ให้ความร่วมมือกับทางจังหวัดในการจัด
งานตรุษจีนเป็นประจ าทุกปี และจัดงานสืบสานศิลปวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง 
  8.6  มิติด้านบริหาร มหาวิทยาลัยได้จัดหาทุนการศึกษาและหาแหล่งเงิน เช่น จากสมาคมศิษย์เก่า 
1,000,000 บาท (จัดวิ่งมาราธอน) ธนาคารกรุงไทย 200 ,000 บาท และได้ด าเนินการแก้ไขปัญหาความยากจน 
โดยร่วมมือกับชุมชนตามโครงการต่างๆ ตามพระราโชบายของรัชกาลที่ 10 ซึ่งได้จัดสรรงบประมาณ 30,000,000 บาท  

 กำรสัมภำษณ์ผู้แทนชุมชน สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  
 1. ท่ำนคำดหวังว่ำมหำวิทยำลัยกับชุมชนควรร่วมมือกันด ำเนินโครงกำรหรือกิจกรรมเพื่อพัฒนำ
ชุมชนในด้ำนใดบ้ำง   
  1.1  ด้านส่งเสริมอาชีพ  
   -  มีโครงการของมหาวิทยาลัยไปลงพ้ืนที่ เพ่ือช่วยเหลือชุมชนเกี่ยวกับโครงการเลี้ยงหมู เลี้ยง
ปลา และเลี้ยงไก่ คอยติดตามส่งเสริมอาชีพ ผลท าให้ชุมชนมีรายได้เพ่ิมขึ้นมาก  มีการส่งเสริมการท าฝายทดน้ า 
ส่งเสริมอาชีพการแปรรูปอ้อยเป็นน้ าตาลปึก และการท าน้ าพริกปลาร้าเพ่ือถนอมอาหาร มีโครงการเกี่ยวกับการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ประเภทถุงหอมสมุนไพรมะกรูดและสมุนไพรอ่ืน ได้ออกรายการมูดดี้ ช่วยให้มีชื่อเสียง ทาง
มหาวิทยาลัยสอนให้ขายออนไลน์ และขายทางเว็ปไซต์ ประสบความส าเร็จในการจ าหน่ายสร้างรายได้ได้มาก ทั้งนี้
มหาวิทยาลัยมีการให้ค าปรึกษาแนะน า และแก้ปัญหาให้ชุมชน 
   -   มีโครงการวิจัยแนวทางการพัฒนาเครือข่ายตลาดสีเขียว ท าให้มีองค์ความรู้ในการท า
เกษตรอินทรีย์ ซึ่งเดิมชุมชนมีปัญหาหนี้สิน แต่เมื่อได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ต่าง ๆ จากงานวิจัย ท าให้สามารถ
ท าเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยได้ไปช่วยสร้างความรู้ด้าน การแปรรูป การท าโลโก้ ตราสินค้า การออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ และการท าคิวอาร์โค้ด เพ่ิมช่องทางขายผ่านตลาดออนไลน์ มีการเชื่อมโยงเครือข่าย “ ท าความดีด้วยวิถี
พอเพียง ” 
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   -   มีโครงการที่พัฒนาส่งเสริมให้ชุมชนท าน้ าหมักจุลินทรีย์ ท าเกษตรอินทรีย์ใช้ถ่าน ไม้ไผ่ผสม
ปุ๋ยอินทรีย์ ส่งผลให้เพ่ิมมูลค่า ส่งเสริมการปลูกมะขามป้อม ซึ่งต่อยอดแปรรูปเป็นอาหาร ยา เครื่ องส าอาง และมี
การสอนท าบัญชีเกษตรกร ตลอดจนหาตลาดให้แก่ชุมชน 
  1.2 ชุมชนมีความคาดหวังให้มหาวิทยาลัยติดตาม และให้ค าแนะน าในเรื่องต่าง ๆ ที่ส่งเสริมอาชีพ 
และสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างต่อเนื่อง   
 กำรสัมภำษณ์ผู้แทนผู้ประกอบกำร  สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้   
 1.   บัณฑติที่ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรของท่ำนมีคุณลักษณะต่อไปนี อย่ำงไรบ้ำง   
  1.1  คุณธรรม จริยธรรม 
   - มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานที่ดี 
   - มีความตั้งใจท างาน มีจิตอาสา มีน้ าใจต่อเพ่ือนร่วมงาน และมีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
  1.2 ความรู้ ทักษะทางปัญญา 
   - มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการปฏิบัติงานดี สามารถพัฒนาตนเองให้แก้ปัญหา
ในการท างานได้มาก 
   - มีพ้ืนฐานความรู้ และทักษะทางปัญญาที่สามารถน ามาปรับกับการท างานได้เป็นอย่างดี 
และช่วยส่งเสริมให้ประสบความก้าวหน้าในการท างาน 
  1.3 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
   - นักศึกษามีมนุษย์สัมพันธ์ดีในการท างานและสามารถปรับตัวเข้ากับเพ่ือนร่วมงานได้เป็น
อย่างดี 
   - มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลดี และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
ดีมาก 
  1.4 ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลข 
   - มีความสามารถ และทักษะในการวิเคราะห์ตัวเลขดี 
   - มีความสามารถในการพัฒนาใช้ทักษะการวิเคราะห์ตัวเลขในการท างานได้เป็นอย่างดี 
  1.5 การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
   - มีการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้ดี โดยสามารถน าไปประยุกต์กับการ
ท างานได้อย่างมาก 
   - นักศึกษามีความเก่งด้านคอมพิวเตอร์ ใช้ทักษะทางเทคโนโลยีมาใช้ได้กลมกลืนกับงาน เช่น 
ท า VTR ให้กับครูที่เกษียณ 
   - เป็นบุคคลที่มีความใฝ่เรียนรู้ และค้นหาความรู้ใหม่ ๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศจากการ
ฝึกอบรมเพ่ิมเติม ค้นหาจากยูทูปมาช่วยการท างาน เช่น การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ 
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 2. บัณฑิตที่ปฏิบัติงำนในสถำนประกอบกำรของท่ำนมีคุณภำพเป็นอย่ำงไร มีจุดอ่อนอย่ำงไร และ
ท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไร   
  2.1 บัณฑิตมีความตั้งใจท างาน มีคุณภาพดี สู้งาน มีความขยันและอดทน ซื่อสัตย์  มีคุณธรรมดี 
ใฝ่เรียนรู้ 
  2.2 บัณฑิตของมหาวิทยาลัยมีทักษะการท างานดี มีความรู้สามารถพัฒนาการท างานได้ แต่ควร
พัฒนาในเรื่อง ความกล้าแสดงออก เรื่องความเชื่อมั่นในตนเอง เรื่องการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ความเป็นผู้น า 
ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมคือ ให้มีการฝึกการน าเสนอ และการสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้แก่นักศึกษา 
 สรุปผลกำรสัมภำษณ์นักศึกษำปัจจุบัน 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีผู้แทนนักศึกษาที่เข้าร่วมให้การสัมภาษณ์จ านวน 129 คนจากทุกคณะผล
การสัมภาษณ์นักศึกษามีข้อเสนอแนะแบ่งได้เป็น 4 ด้านส าคัญๆ คือ   
 1.  ด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน   
  1.1  ควรหาอุปกรณ์หรือเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการผลิตสื่อที่มีคุณภาพในการเรียนการสอน 
  1.2 ควรมีจ านวนกล้องถ่ายวีดีทัศน์ที่เพียงพอในการเรียนท าสื่อวีดีทัศน์ 
  1.3 ควรจัดหาคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยมาใช้ในการเรียนการสอนให้ดีกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน 
  1.4 ควรให้ความส าคัญมากข้ึนในการเอาใจใส่ดูแล และบ ารุงรักษาอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการ
สอนในห้องเรียนไม่ให้เก่าและช ารุด เช่น ปลั๊กไฟ พัดลม ฯลฯ เป็นต้น 
  1.5 ควรจะมีระบบสารสนเทศท่ีสามารถเขียนค าร้อง On-line ได ้
 2. ด้านการจัดหลักสูตร   
  2.1 ควรเลิกเรียนวิชาศึกษาทั่วไปของบางชั้นปี เช่น วิชาคณิตศาสตร์ วิชาประวัติศาสตร์ เป็นต้น 
แต่ควรเน้นที่วิชาที่จะสร้างความเชี่ยวชาญ หรือวิชาเอกให้แก่นักศึกษา 
  2.2 ควรเรียนการท าสื่อวีดีทัศน์ การตัดต่อวีดีทัศน์ ตั้งแต่ชั้นปีที่2 จะท าให้ได้ใช้  program ที่
ทันสมัย  (ในหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง) 
  2.3 อาจารย์บางท่านยังมีความรู้และประสบการณ์ไม่ตรงกับวิชาที่สอนท าให้การเรียนการสอนขาด
คุณภาพจึงควรสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ที่มีท้ังความรู้และประสบการณ์ในวิชาที่สอน 
  2.4 มีอาจารย์บางท่านแทนที่จะสอน  อาจารย์ไปนั่งอ่านหนังสือให้นักศึกษาฟัง อาจารย์ควร
พัฒนาเทคนิคในการสอนให้เป็นที่น่าสนใจเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดี 
  2.5 เพ่ือให้การเรียนการสอนที่มีคุณภาพควรมีจ านวนอาจารย์ที่เพียงพอในบางสาขา 
  2.6 อาจารย์บางท่านควรใช้วาจาที่เหมาะสมในการสอน 
 3. ด้านการบริการ 
  3.1 กองพัฒนานักศึกษาควรพัฒนาบริการด้านการสื่อสารโดยเฉพาะการพูดควรไพเราะและนิ่ม
นวลกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน และพัฒนาด้านการให้บริการข้อมูลต่างๆให้ดียิ่งขึ้น 
  3.2 การจัดรถรับ-ส่งนักศึกษาย่านมัทรี ควรจัดรถให้ออกตรงเวลา และควรดูจ านวนนักศึกษาด้วย 
และหากเป็นไปได้ควรบริการรถรับส่งนักศึกษาโดยไม่คิดค่าโดยสาร 
  3.3 ห้องสมุดควรพัฒนาการยืมหนังสือให้ดีกว่าเดิมโดยไม่จ าเป็นต้องใช้บัตรคิว ส่วนห้องคาราโอ
เกะก็ควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น 
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  3.4 ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาใช้สนาม DOME เล่นกีฬาอย่างเป็นอิสระโดยไม่ต้องขออนุญาต 
  3.5 การจองห้องเรียนมีปัญหามาก ควรน าระบบสารสนเทศมาใช้ในการจองห้องเรียนและการจอง
ห้องเรียนควรใช้แบบ On-line  
 4. ด้านอาคารสถานที ่
  4.1 อาคารเรียนที่ช ารุดทรุดโทรมซึ่งก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัย ฝ้าเพดานหลุด บางแห่งน้ าไหล
เมื่อฝนตกหนัก มีความสกปรกจากมูลนกและอ่ืนๆ ควรเพ่ิมความใส่ใจในเรื่องการดูแลและบ ารุงรักษาในเรื่อง
ดังกล่าวให้มากยิ่งขึ้น 
  4.2 อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในห้องเรียน เช่น ไฟฟ้า พัดลม เครื่องปรับอากาศ ควรได้รับการดูแล
บ ารุงรักษาให้ดีกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
  4.3 ห้องน้ าบางแห่งมีความสกปรก มีกลิ่นเหม็น มีกลิ่นบุหรี่ ควรเพิ่มการดูแลรักษาความสะอาดใน
ภาพรวมให้ดียิ่งข้ึนกว่าเดิม 
  4.4 หอพักย่านมัทรีบางแห่งที่ช ารุดและหอพักโดยรวมควรได้รับการดูแล และบ ารุ งรักษาอย่าง
สม่ าเสมอและรวดเร็ว และควรพัฒนาคุณภาพที่เหมาะสมกับราคาด้วย 
  4.5 ควรมีสถานที่ท้ิงสารเคมีที่ใช้แล้วเพ่ือความปลอดภัย 
  4.6 ควรมีบ่อก าจัดน้ าเสียที่ใช้แล้วจากห้องทดลอง 

 กำรส ำรวจควำมคิดเห็นและควำมพอใจของนักศึกษำ   
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นและความพึงพอใจของนักศึกษา จ านวน  143 คน        
(จากแบบสอบถาม) สรุปได้ว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับ มาก จ าแนกเป็นด้านกิจการนักศึกษา  
ด้านการเงินและอาคารสถานที่ นักศึกษามีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง  ด้านการบริการของมหาวิทยาลัย  
และความพึงพอใจโดยภาพรวมของนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย ในระดับมาก โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
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ข้อ ควำมพึงพอใจในด้ำนต่ำง ๆ คะแนน ระดับ 
  1.  ด้ำนกิจกำรนักศึกษำ 3.51 ปานกลาง 
1.1 การบริการของเจ้าหน้าที่มีความสุภาพเต็มใจให้บริการ 3.55 มาก 
1.2 การแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจการนักศึกษาทั่วถึงและสม่ าเสมอ 3.42 ปานกลาง 
1.3 จุดให้และรับบริการนักศึกษาเพียงพอและเหมาะสม 3.41 ปานกลาง 

1.4 
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในความเป็นไทยให้แก่
นักศึกษา 

3.52 มาก 

1.5 
กิจกรรมส่งเสริมความมีน้ าใจ ความรับผิดชอบ จิตอาสา และรักษส์ิ่งแวดล้อม
ให้แก่นักศึกษา 

3.63 มาก 

1.6 
กิจกรรมที่นักศึกษาเข้าร่วมมีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสร้างความ
เป็นผู้น า 

3.66 มาก 

1.7 กิจกรรมการ Upskillss, Reskillss ให้แก่นักศึกษา หรือศิษย์เก่า 3.35 ปานกลาง 
  2. ด้ำนกำรเงินและอำคำรสถำนที่ 3.45 ปำนกลำง 
2.1 การบริการของเจ้าหน้าที่ สุภาพ และเต็มใจให้บริการ 3.29 ปานกลาง 
2.2 จุดบริการด้านการเงินแก่นักศึกษาเพียงพอและเหมาะสม 3.31 ปานกลาง 
2.3 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเหมาะสมเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา 3.51 มาก 
2.4 การดูแลรักษาความปลอดภัยของ รปภ. มีความสุภาพ และมีคุณภาพ 3.52 มาก 
2.5 การจัดสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยร่มรื่น น่าอยู่ และส่งเสริมการเรียนรู้ 3.64 มาก 
  3. ด้ำนกำรบริกำรของมหำวิทยำลัย 3.59 มำก 
3.1 การบริการหอสมุดตอบสนองการใฝ่รู้ได้ดี 3.88 มาก 
3.2 การบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต กว้างขวางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 3.31 ปานกลาง 
3.3 ระบบการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยมีความสะดวกและรวดเร็ว 3.57 มาก 
3.4 การบริการด้านสุขภาพและอนามัยของมหาวิทยาลัย 3.61 มาก 
  4. ควำมพึงพอใจโดยภำพรวมของนักศึกษำต่อมหำวิทยำลัย 3.72 มำก 
4.1 คุณภาพอาจารย์ของสาขาวิชา 4.03 มาก 
4.2 การบริการนักศึกษาท้ังระบบ 3.56 มาก 
4.3 กิจกรรมทั้งระบบเพ่ือพัฒนาของตน 3.55 มาก 
4.4 ความพึงพอใจและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 3.75 มาก 

รวม 3.57 มำก 
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ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของอธิกำรบดี 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของอธิการบดี จากการตอบบบสอบ
ถามของบุคลากร  จ านวน 533  คน จากบุคลากร จ านวน 577 คน หรือร้อยละ 92.37 ปรากฏดัง ตารางที่ 4.2 – 
ตารางที่ 4.4  

ตำรำงท่ี 4.2 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของอธิการบดี 
1. ภำวะผู้น ำ ค่ำเฉลี่ย ระดับ ล ำดับที่ 

1.1 
ความเป็นผู้น าในการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย คุณค่าและ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

3.84 ดี 1 

1.2 
ความสามารถในการสื่อสาร การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ให้ประชาคมของมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

3.74 ดี 6 

1.3 
ความสามารถในการบริหารงานได้ทันการเปลี่ยนแปลงของ 
สังคมโลก 

3.76 ดี 5 

1.4 ทักษะในการตัดสินใจและแก้ปัญหาการบริหารงาน 3.73 ดี 7 

1.5 
ทักษะในการคิดแสวงหาวิธีการหรือทางเลือกท่ีดีที่สุดส าหรับอนาคต
ของมหาวิทยาลัย 

3.79 ดี 3 

1.6 
ความมุ่งม่ันและความทุ่มเทในการท างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
แผนยุทธศาสตร์ 

3.78 ดี 4 

1.7 
ความสามารถในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อมหาวิทยาลัย 

3.65 ดี 8 

1.8 
ความสามารถในการแสวงหาทรัพยากรมาสนับสนุนการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย 

3.64 ดี 9 

1.9 การสร้างทีมและใช้แนวทางในการท างานเป็นทีมในการบริหารงาน 3.59 ดี 12 
1.10 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในมหาวิทยาลัย 3.61 ดี 10 
1.11 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคลและองค์การภายนอก 3.80 ดี 2 
1.12 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการในมหาวิทยาลัย 3.61 ดี 10 

รวม 3.71 ดี  
  
 จากตารางที่ 4.2 โดยภาพรวมบุคลากรเห็นว่า ภาวะผู้น าของอธิการบดี  อยู่ในระดับ “ดี” ทุกข้อ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดสามอันดับ คือ ความเป็นผู้น าในการก าหนดวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย คุณค่าและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคลและองค์การ
ภายนอก และทักษะในการคิดแสวงหาวิธีการหรือทางเลือกที่ดีที่สุดส าหรับอนาคตของมหาวิทยาลัย  อยู่ในระดับดี  
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยที่สุดสามอันดับ คือ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในมหาวิทยาลัย  
การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการในมหาวิทยาลัย  และการสร้างทีมและใช้แนวทางในการท างานเป็นทีมใน
การบริหารงาน  
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ตำรำงท่ี 4.3 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาลของอธิการบดี 
2. ธรรมำภิบำล ค่ำเฉลี่ย ระดับ ล ำดับที่ 

2.1 
หลักนิติธรรม : การใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกติกาต่างๆ อย่างเป็นธรรม
และเสมอภาค 

3.67 ดี 5 

2.2 
หลักคุณธรรม : การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความมี
ระเบียบวินัย 

3.71 ดี 2 

2.3 
หลักความโปร่งใส : การท าให้มหาวิทยาลัยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูล
อย่างตรงไปตรงมา มีระบบและกลไกการท างานที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ 

3.69 ดี 3 

2.4 

หลักการมีส่วนร่วม : เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความ
เข้าใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้อง 
ร่วมกันคิดแนวทางการท างาน ร่วมแก้ปัญหา ร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจและกระบวนการพัฒนา 

3.69 ดี 3 

2.5 
หลักความรับผิดชอบ : แสดงความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ก าหนดไว้ การแสดงถึงความ
ส านึกในความรับผิดชอบต่อความบกพร่องและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข 

3.77 ดี 1 

2.6 
หลักความคุ้มค่า : การใช้ทรัพยากรในการบริหารงานที่มีอยู่จ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ประหยัดและคุ้มค่า 

3.66 ดี 6 

 รวม 3.70 ดี  

  จากตารางที่ 4.3 โดยภาพรวมบุคลากรเห็นว่า ธรรมาภิบาลของอธิการบดี อยู่ในระดับ ”ดี” ทุกข้อ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีเฉลี่ยสูงสุดสองอันดับ คือ หลักความรับผิดชอบ: แสดงความรับผิดชอบ
และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ก าหนดไว้ การแสดงถึงความส านึกในความรับผิดชอบ
ต่อความบกพร่องและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข  และหลักคุณธรรม: การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อย
ที่สุดสองอันดับคือ หลักนิติธรรม: การใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกติกาต่างๆ อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค  และหลัก
ความคุ้มค่า: การใช้ทรัพยากรในการบริหารงานที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดและคุ้มค่า 

ตำรำงท่ี 4.4 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของอธิการบดี 
1 ภาวะผู้น า 3.71 ดี 1 
2 ธรรมมาภิบาล 3.70 ดี 2 

รวม 3.71 ดี  

 จากตารางที่ 4.4 โดยภาพรวมบุคลากรเห็นว่าภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของอธิการบดี อยู่ในระดับ  ”ดี”  
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ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของอธิกำรบดี 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการบริหารของอธิการบดี  จากการตอบ
แบบสอบถามของบุคลากร จ านวน 533 คน จากบุคลากร จ านวน 577 คน หรือร้อยละ 92.37 ปรากฏดังตารางที่ 4.5  

ตำรำงท่ี 4.5 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการบริหารของอธิการบดี 
 

ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของอธิกำรบดี 
ค่ำเฉลี่ย ระดับ 

ล ำดับ
ที ่

1. กำรบริหำร 3.73 มำก  
1.1 แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 3.76 มาก 1 
1.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีที่เกิดจากความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก

ระดับ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  
3.69 มาก 3 

1.3 มหาวิทยาลัยมีกลไกในการก ากับ ติดตาม และประเมินผล ให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน 

3.72 มาก 2 

2. บทบำทหน้ำที่ 3.70 มำก  
2.1 การก าหนดเป้าประสงค์และผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ โดยให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วน

ร่วมและอธิบายให้เข้าใจตรงกัน 
3.70 มาก 2 

2.2 การเป็นผู้อ านวยการ (Facilitator) หรือส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
ด าเนินงาน  

3.71 มาก 1 

3. กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในมหำวิทยำลัย 3.67 มำก  
3.1 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 3.67 มาก 2 
3.2 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารและการ

ปฏิบัติงาน 
3.69 มาก 1 

3.3 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริการ
นักศึกษาและศิษย์เก่า 

3.64 มาก 3 

4. แนวทำงกำรท ำงำน 3.71 มำก  
4.1 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคณาจารย์ บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน 

และนักศึกษา 
3.76 มาก 1 

4.2 การจัดหา การบริหารทรัพยากร และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

3.65 มาก 2 

รวม 3.70 มำก  
 จากตารางที่ 4.5 โดยภาพรวม บุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารงานของอธิการบดี อยู่ในระดับ “มาก” 
ทุกข้อ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
 1. ด้านการบริหาร ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์   
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   2.  ด้านบทบาทหน้าที่ ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ การเป็นผู้อ านวยการ (Facilitator) หรือ
ส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงาน   
 3. ด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ในมหาวิทยาลัย  ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ การใช้
ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงาน    
 4. ด้านแนวทางการท างาน ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคณาจารย์ 
บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน และนักศึกษา 
 สรุปควำมคิดเห็นต่ออธิกำรบดี 
 1. อธิการบดีมีความห่วงใยและมีความเอ้ืออาทรต่อบุคลากรของมหาวิทยาลัยและควรด าเนินการเช่นนี้
ต่อไป (ความถี่ 2) 
 2.  อธิการบดีควรรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรที่มีความคิดเห็นต่างบ้าง (ความถี่ 1) 

สรุปผลกำรประเมินผลงำน 
 1. กำรประเมินกำรด ำเนินผลงำนตำมพันธกิจ คะแนนประเมิน 4.27 ระดับผลการประเมิน ดี  จ าแนก
เป็นรายมิติ ได้ดังนี้ 
   มิติที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษา   คะแนน
ประเมิน 3.30 ระดับผลการประเมิน ปานกลาง   
   มิติที่ 2 ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  คะแนนประเมิน 4.13 ระดับผลการประเมิน ดี  
   มิติที่ 3 ด้านการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  คะแนนประเมิน 4.50 ระดับผลการ
ประเมิน ดี 
   มิติที่ 4 ด้านการบริการวิชาการ  คะแนนประเมิน 5.00 ระดับผลการประเมิน ดีมาก   
   มิติที่ 5 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  คะแนนประเมิน 5.00 ระดับผลการประเมิน ดีมาก   
   มิติที่ 6 ด้านการบริหาร  คะแนนประเมิน 4.50 ระดับผลการประเมิน ดี 
 2.  กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ   
  มหาวิทยาลัยด าเนินการคิดเปน็คะแนนได้ 3.71 ระดับผลการประเมิน ดี  จ าแนกเป็น 
   2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 
     มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้ด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ จ านวน  45  ตัวชี้วัด  
สามารถด าเนินการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ได้  จ านวน  37  ตัวชี้วัด  (ร้อยละ 82.22) คิดเป็น
ระดับคะแนนได้ 4.11 ระดับผลการประเมิน ดี   
   2.2  ความส าเร็จของโครงการที่ได้รับอนุมัติ 
     มหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ จ านวน 385 โครงการ ด าเนินการได้ จ านวน 207 
โครงการ  (ร้อยละ 53.77)  คิดเป็นระดับคะแนนได้ 2.69  ระดับผลการประเมิน ปานกลาง 
   2.3  การบริหารงบประมาณ 
     งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จ านวน 673,817,604  บาท  สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ 
จ านวน 527,405,075 บาท  (ร้อยละ 78.27)  คิดเป็นระดับคะแนนได้ 3.91 ระดับผลการประเมิน ดี  
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 การประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สรุปได้ดังตารางที่ 4.6 
 

ตำรำงท่ี  4.6  สรุปการประเมินผลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

ที ่ รำยกำรที่ประเมิน น  ำหนัก คะแนน ระดับ 
1 กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ 50 4.27  ดี 

  1.1 ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนตลอดจนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 3.30 ปานกลาง 
  1.2 ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  4.13 ดี 
  1.3 ด้านการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  4.50 ดี 
  1.4 ด้านการบริการวิชาการ  5.00 ดีมาก 
  1.5 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  5.00 ดีมาก 
  1.6 ด้านการบริหาร    4.50 ดี 
2 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ   40 3.71 ดี 

  2.1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 20 4.11 
 

ดี 
  2.2 ความส าเร็จของโครงการที่ได้รับอนุมัติ 10 2.69 ปานกลาง 
  2.3 การบริหารงบประมาณ 10 3.91 ดี 

รวม 90 4.02 ดี 
3 ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำล 10 3.71 ดี 

  ภาวะผู้น า  3.71 ดี 
  ธรรมาภิบาล  3.70 ดี 
4 ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของอธิกำรบดี  3.70 มำก 

 จากตารางที่ 4.6 พบว่า ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหาร
งบประมาณ อยู่ในระดับ ดี ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของอธิการบดี  อยู่ในระดับดี  และความพึงพอใจในการ
บริหารของอธิการบดี อยู่ในระดับ มาก 

 

กำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำน   
 1.  มิติด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและพัฒนำก ำลังคนตลอดจนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
  จุดเด่น  
  คุณภาพคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2563 เมื่อพิจารณาจากสัดส่วนอาจารย์วุฒิ
ปริญญาเอกและอาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ อยู่ในระดับที่น่าพอใจ เพ่ิมขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
เล็กน้อยในทั้งสองด้าน กล่าวคือ มีอาจารย์วุฒิปริญญาเอก ร้อยละ 35.86 เพ่ิมขึ้น 11 คน และมีอาจารย์ที่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ ร้อยละ 41.41 เพ่ิมขึ้น 13 คน เป็นระดับรองศาสตราจารย์ 3 คนและระดับผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ 10 คน 
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  ข้อเสนอแนะ 
  1. ปีการศึกษา 2562 จ านวนนักศึกษารวมของมหาวิทยาลัยลดลง เหลือเพียง 7,615 คน จาก 
10,254 คน  เมื่อปีการศึกษา 2561 (ลดลงร้อยละ 25.74) เป็นความเสี่ยงส าคัญของมหาวิทยาลัย สาเหตุส าคัญเกิด
จากจ านวนนักเรียนในวัยเรียนที่เป็นตัวป้อนของระบบอุดมศึกษาลดลง ดังนั้น การตั้งเป้าหมายที่จะเพ่ิมจ านวน
นักศึกษาจากนักเรียนในวัยเรียน อาจไม่เพียงพอ มหาวิทยาลัยต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการศึกษาให้
เหมาะสม การจัดการศึกษาเพ่ือปริญญาต้องเน้นให้บัณฑิต “รู้ชัด ปฏิบัติได้” ในสาขาที่ตรงกับความต้องการ
ก าลังคนของประเทศ เป็นบัณฑิตที่มีพ้ืนฐานสามารถประกอบอาชีพอิสระในสังคมดิจิทัลได้ รวมถึงการบริหาร
หลักสูตรที่สามารถเรียนและท างานไปพร้อมกันได้ ตลอดจนจัดให้มีหลักสูตรระยะสั้นหรือรายวิชาที่มุ่งพัฒนา
ประสิทธิภาพการท างานตามความต้องการของบุคลากรและสถานประกอบการ 
 2.  เนื่องจากสัดส่วนนักศึกษาออกกลางคัน รวมทุกคณะ ทุกชั้นปี ในปีการศึกษา 2562 สูงถึงร้อยละ 
26.42 เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา พ.ศ. 2561 ร้อยละ 1.96 ซึ่งเหตุปัจจัยหลักส าคัญจะเกิดจากความพร้อมของ
นักศึกษา เช่น ความพร้อมทางด้านการเงิน ความพร้อมในการเรียนระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะการเรียนออนไลน์
ตามสถานการณ์โรคระบาด รวมถึงความเข้มแข็งของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยต้องให้ความส าคัญกับ
เรื่องดังกล่าวข้างต้น โดยก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการแก้ไข และมีการก ากับติดตามผลอย่างใกล้ชิด 
 2. มิติด้ำนกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงำนสร้ำงสรรค์ 
  จุดเด่น  
  -  มหาวิทยาลัยได้ก าหนดเป้าหมายเชิงพ้ืนที่วิจัยและด าเนินการพัฒนาโจทย์วิจัยแบบมีส่วนร่วมกับ
พ้ืนที่ โดยการจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศ  เพ่ือก าหนดหัวข้อการท าวิจัยให้สอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของพ้ืนที่และน าข้อเสนอโครงการให้ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกช่วยพิจารณาและเติมเต็มให้ข้อเสนอวิจัย
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น   
  ข้อเสนอแนะ 
  1. แม้ว่ามหาวิทยาลัยได้ประสานหน่วยให้ทุนต่าง ๆ เช่น ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)  ส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ฯลฯ เป็นต้น  แต่จากเงินงบประมาณที่ใช้ในการสนับสนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย 
จ านวน 7,753,210 บาท  เป็นเงินงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอกเพียงจ านวน 1,190,000 บาท  
คิดเป็นร้อยละ 15.35 มหาวิทยาลัยควรจัดโครงการอบรมเพ่ือสนับสนุนให้ผู้ท าวิจัยได้มีความรู้ ความเข้าใจในการ
เขียนโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของหน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย  
  2. จากผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์พบว่าส่วนใหญ่มีการน าไปใช้ในการเรียนการสอนร้อยละ 
63.87 มีการน าไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นร้อยละ 14.29 มหาวิทยาลัยควรเน้นให้ผู้ท าวิจัยน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในการการพัฒนาทอ้งถิ่นให้มากข้ึนเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
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 มิติที่ 3 ด้ำนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
 จุดเด่น 

คณะและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยได้บูรณาการการท างานร่วมกันในการด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่าง
ชัดเจน 
 ข้อเสนอแนะ   
 1.  ควรน าผลิตภัณฑ์หรือองค์ความรู้ที่ได้จากการมีส่วนร่วมกับชุมชนมาต่อยอดเชิงพาณิชย์ หรือสร้าง
มูลค่าเพ่ิม และสร้างชื่อเสียงให้กับคณะและมหาวิทยาลัย เช่น การผลิตปลายข้าวกล้องผง ชุมชนกลุ่มผลิตข้าว
ปลอดสารพิษบ้านบางเดื่อ ต าบลน้ าทรง อ าเภอพยุหะคีรี  จังหวัดนครสวรรค์ การผลิตเห็ดนางแปรรูป ชุมชนคน
บ้านนอกท าตามพ่อ ต าบลวังม้า อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นต้น   
 2.  ควรสร้างชุมชนต้นแบบด้านส่งเสริมความรักความสามัคคีและขยายผลไปสู่พื้นที่อื่น  เช่น ชุมชน
บ้านบางเดื่อ อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ชุมชนบ้านพูนสุข อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เป็นต้น 
 4.  มิติด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
      จุดเด่น 
                -  
  ข้อเสนอแนะ 
  1. เนื่องจากงบประมาณท่ีเป็นความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกและรายได้ ที่เกิดจากการให้บริการ
วิชาการของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 5,213,668 บาท ซึ่งลดลงมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 11,788,380 บาท ซึ่งอาจเกิดจากสถานการณ์โควิด19 ดังนั้นมหาวิทยาลัยควร
พุ่งเป้าการให้บริการวิชาการกับวัยคนท างานและเน้นพัฒนาทักษะ (Reskills Upskills) เน้นทักษะอาชีพโดยเฉพาะ  
โดยอาจเป็นรูปแบบความร่วมมือกับภาคเอกชน ชุมชนเพ่ือจัดท าหลักสูตรระยะสั้นที่เน้นทักษะน าไปท างานได้จริง   
  2.  การจัดท าหลักสูตรระยะสั้นอาจจะปรับหลักสูตรเป็นโมดูล (Module) โดยเน้นสมรรถนะและทักษะ
วิชาชีพในการสร้างงานหรือพัฒนางานตามความต้องการของการประกอบวิชาชีพโดยสามารถน าเข้าระบบคลัง
หน่วยกิต ซึ่งมหาวิทยาลัยควรเร่งท าประกาศตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
เรื่อง แนวทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และ พ.ศ. 2563  
 5.  มิติด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
    จุดเด่น  
  มหาวิทยาลัยโดยส านักศิลปะและวัฒนธรรม คณะทั้งอาจารย์และนักศึกษามีการสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม ทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกทั้งภาคเอกชนและภาครัฐ ท าให้สามารถ
ร่วมมือสร้างองค์ความรู้ร่วมกันทางศิลปวัฒนธรรมและสร้างความเข้มแข็งด้านศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว
ของจังหวัดนครสวรรค์ 
  ข้อเสนอแนะ 
  1.  ควรพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมให้เพ่ิมข้ึนจากแหล่งเรียนรู้ของจังหวัด เพ่ือให้เกิดการ
ใช้ประโยชน์ของชุมชน   
  2.  ควรพัฒนาระบบออนไลน์ e-Service หรือระบบสารสนเทศอ่ืนๆ ให้ครอบคลุมด้านศิลปวัฒนธรรม
ทุกด้านของมหาวิทยาลัย จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง 
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 6.  มิติด้ำนกำรบริหำร  
     จุดเด่น 
               - 
  ข้อเสนอแนะ 
  1. เนื่องจากบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันต้องเป็นผู้ที่มี ความรู้  มีทักษะและสมรรถนะ 
(Competency) มีประสบการณ์  และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เพ่ือให้มีงานท าตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน หรือสามารถเป็นผู้ประกอบการได้เอง ดังนั้นมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องทบทวนวิธีคิดเพ่ือ
สร้างให้บัณฑิตมีคุณลักษณะดังกล่าว รวมทั้งควรเลือกสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ องค์กรภาคเอกชน และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เหมาะสม  
   2. ในปัจจุบัน (1) ประเทศต่าง ๆ ได้ประสบภัยจากโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)  ซ่ึง
ส่งผลกระทบมากต่อทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทุกประเทศให้ความส าคัญในการแก้ปัญหาดังกล่าว  (2) 
โลกยุคดิจิทัล (Digital Era)  มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว  มหาวิทยาลัยควรต้องเปลี่ยนรูปแบบไป
จากเดิมมาเป็นระบบ On-line หรือใช้เทคโนโลยีรูปแบบอ่ืนแทน และเลือกสาขาวิชาที่จะร่วมมือให้เหมาะสม 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัย 
      3. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน 
เช่น แนวโน้มของงบประมาณท่ีลดลง หรือสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบ
ต่อจ านวนนักศึกษา การเปลี่ยนแปลงเรื่องการจัดการเรียนการสอน รวมถึงด้านอ่ืน ๆ จึงควรน าปัจจัยภายนอก
ดังกล่าวเข้ามาพิจารณาในการวางแผนและสร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัย 
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เอกสำรอ้ำงอิง 
 
กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่.  ข้อมูลบุคลำกรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563. 
กองนโยบายและแผน.   ข้อมูลผลกำรด ำเนนิงำนและรำยงำนกำรเบิกจำ่ยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. 2563. 
……….. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณปีงบประมำณ พ.ศ. 2563. 
……….. แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ระยะที่ 1 (ปี พ.ศ. 2561–2564). 
……….. สรุปรำยงำนกำรใช้เงินปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์.  แบบรำยงำนข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ  
  พ.ศ. 2563. 
……….. รำยงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563. 
……….. สรุปผลกำรติดตำมและประเมินโครงกำรปีงบประมำณ พ.ศ. 2563.  
……….. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2563.  
……….. รำยงำนกำรศึกษำตนเองประจ ำปีกำรศึกษำ 2562. 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน.  ข้อมูลจ ำนวนนักศึกษำแต่ละชั นปี ปีกำรศึกษำ 2562. 
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ภำคผนวก ข 
โครงกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์   

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
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โครงกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์   
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 49 ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 39 และมาตรา 
50  สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี 
คณบดี และผู้อ านวยการ  ซึ่งการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ถือว่า เป็นเครื่องมือ
ทางการบริหารอย่างหนึ่งส าหรับองค์การที่จะสะท้อนภาพของการพัฒนาการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองค์กร
ของคณะผู้บริหาร  ภายใต้แนวนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้  ดังนั ้น การติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงานนั้น  จ าเป็นต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากบุคคลภายในองค์การที่มีมุมมองต่อมหาวิทยาลัย และ
บุคคลภายนอกที่มองมหาวิทยาลัย โดยการเชื่อมโยงและสะท้อนให้เห็นผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ  ซึ่งจะ
ประเมินได้เป็นค่าความส าเร็จ และจุดอ่อนที่ควรได้รับการพัฒนาให้สามารถด าเนินงานได้บรรลุภารกิจที่ตั้งไว้ 

วัตถุประสงค ์
1. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ คณบดี ส านัก/ 

สถาบัน และผู้อ านวยการ   
 2.  เพื่อจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และส านัก/สถาบัน 
หน่วยงำนที่รับกำรประเมิน 
 มหาวิทยาลัย  คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
 ส านักงานอธิการบดี  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผู้รับกำรประเมิน   
 อธิการบดี คณบดีและผู้อ านวยการของหน่วยงานที่รับการประเมิน   

รำยกำรที่ประเมินและติดตำม 
1. การติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ และส านัก/สถาบัน ตามข้อเสนอแนะของคณะ 

กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 2.  การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานที่รับการประเมิน              
           3.  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบรหิารงบประมาณของมหาวิทยาลยั คณะ และส านกั/สถาบัน   
  3.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์   
                3.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
                3.3  การบริหารงบประมาณ    
 4. ภาวะผู้น า ธรรมาภิบาลของผู้รับการประเมิน และความพึงพอใจในการบริหารของอธิการบดี คณบดี 
ผู้อ านวยการ 



 
 

113 
 

ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เครื่องมือ วิธีกำร เกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมินและน  ำหนักในกำรประเมิน 
 เครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

1. แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานที่รับการประเมิน 
 2. แบบสัมภาษณ์ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 3.  แบบสัมภาษณ์ผู ้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งผู ้มี ส่วนได้ส่วนเสีย  เช่น  
อาจารย์  เจ้าหน้าที่  นักศึกษา  ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต  ผู้แทนชุมชนรอบมหาวิทยาลัยหรือชุมชนที่ได้รับผลจากการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  
 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจในการ
บริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ 
 5.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับการประเมิน   ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี   รายงานประจ าปี  รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร รายงานผล
การด าเนินงานของคณบดี ผู้อ านวยการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฯลฯ 
  วิธีกำร 
 1.  รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจ/ตัวชี ้ว ัด  และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานที่รับการประเมิน  โดยมีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ช่วยประสานด าเนินการ 
 2.  วิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับการประเมิน ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
 3.  วิเคราะห์เอกสาร ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี รายงานประจ าปี  รายงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร  แบบติดตามและประเมินตนเองตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการของหน่วยงานที่รับการประเมิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 4.  วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย  
 5.  วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจใน
การบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ 
 6.  จัดท าแบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานที่รับการประเมิน   
 เกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมิน 
 การประเมินผลตามพันธกิจ ใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้   
 1. เกณฑ์ของหน่วยงานระดับชาติที่ท าหน้าที่ประเมินได้แก่ สมศ. และ สกอ.   
 2. เกณฑ์เป้าหมายที่หน่วยงานที่รับการประเมินก าหนด   
 3.  เกณฑ์ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
 4. เกณฑ์กระบวนการและหรือผลการด าเนินงานที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานก าหนด   
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 น  ำหนักในกำรประเมิน   
 1. การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานที่รับการประเมิน               ร้อยละ  50 
          2.  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย คณะ ร้อยละ 40 
   2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์  ร้อยละ 20 
               2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ  
  จากสภามหาวิทยาลัย     ร้อยละ 10 
               2.3  การบริหารงบประมาณ   ร้อยละ 10 
 3. ภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจในการบริหารของผู้รับการประเมิน ร้อยละ 10 

กำรค ำนวณคะแนนผลกำรประเมินและกำรแปลควำมหมำยของคะแนน 
 กำรค ำนวณคะแนนผลกำรประเมิน 
 คะแนนผลการประเมินแต่ละรายการ  ค านวณดังนี้ 
 1. การด าเนินงานตามพันธกิจ     (A1) 
  1.1  การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะ 

                  A1 =
คะแนนรวมที่ได้

จ านวนตัวช้ีวัด
  

     1.2  การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน  

    A1 =
A1.1x15+A1.2x25+A1.3x10

50
  

               A1.1 = คะแนนเฉลี่ยการด าเนินงานตามพันธกิจด้านการบริหาร 
               A1.2 = คะแนนเฉลี่ยการด าเนินงานตามพันธกิจด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
               A1.3 = คะแนนเฉลี่ยการด าเนินงานตามพันธกิจด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

 2. การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์  (A2) 

      A2 =
ร้อยละท่ีได้

100
 x 5 

 3. ความส าเร็จของโครงการที่ได้รับอนุมัติ  (A3) 

      A3 =
ร้อยละท่ีได้

100
 x 5 

 4. การบริหารงบประมาณ   (A4) 

      A4 =
ร้อยละท่ีได้

100
 x 5  

 5. การประเมินภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ  (A5) 

                 A5 =
  คะแนนรวมที่ได้

จ านวนข้อ
  

 กำรค ำนวณคะแนนเฉพำะผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนโดยรวม  (A) 

                A =
(A1x50)+(A2x20)+(A3x10)+(A4x10)

90
 

 



 
 

115 
 

 กำรแปลควำมหมำยของคะแนน 
 
 
 
 
 
 
 
 

กำรสรุปกำรประเมินผลงำน 
 กำรสรุปกำรประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย คณะ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ที ่ รำยกำรที่ประเมิน น  ำหนัก 
1 กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย คณะ 50 
2 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณของมหำวิทยำลัย คณะ 40 
 2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 

 
20 

 2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 10 

 2.3  การบริหารงบประมาณ 10 
รวม 

 
90 

3 ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของอธิกำรบดี คณบดี 10 
สรุปกำรประเมินผลงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดี ส ำนัก/สถำบัน  

ที ่ รำยกำรที่ประเมิน น  ำหนัก 
1 กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ 50 
 1.1 การบริหาร 15 
 1.2 ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 25 
 1.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ใช้ผลการประเมินในการประกันคุณภาพ   

    การศึกษาภายใน) 
10 

2 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยและกำรบริหำรงบประมำณ 
 

40 
 2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 

 
20 

  2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 10 
 2.3  การบริหารงบประมาณ 10 

รวม 
 

90 
3 ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำร 10 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1.  ผลประเมินการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  คณะ ส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน 
 2.  ข้อเสนอแนะที่เป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย  คณะ ส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน 

คะแนน ระดับกำรด ำเนินงำน ระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำล 

4.51 – 5.00          ดีมาก               ดีมาก 
3.51 – 4.50          ดี               ดี 
2.51 – 3.50          ปานกลาง               ปานกลาง 
1.51 – 2.50          ควรปรับปรุง               ควรปรับปรุง 
1.00 – 1.50          ต้องปรับปรุง               ต้องปรับปรุง 
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ภำคผนวก ค 
ตัวชี วัดและเกณฑ์กำรประเมินผลงำนตำมพันธกิจของคณะและมหำวิทยำลัย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
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ตัวชี วัดกำรประเมินผลงำนตำมพันธกิจของคณะและมหำวิทยำลัย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

มิติ และ ตัวชี วัด 
คณะ 

 มหำ 
วิทยำลัย 

ครุ 
ศำสตร์ 

มนุษย์ฯ กำร
จัดกำร 

วิทย์ฯ เทคโน
เกษตรฯ 

มิติที่ 1 ด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและพัฒนำก ำลังคน
ตลอดจนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

      

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับหลักสูตร   

* * * * * * 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 การบริหารจัดการนักศึกษาออก
กลางคัน 

* * * * * * 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 การประเมินคุณภาพการเรียนการ
สอนของอาจารย์  

* * * * * * 

ตัวชี้วัดที่ 1.4 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา * * * * * * 
มิติที่ 2 ด้ำนกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงำน
สร้ำงสรรค์ 

      

ตัวชี้วัดที่ 2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอก 

* * * * * * 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับทุนท า
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย   

* * * * * * 

ตัวชี้วัดที่ 2.3 โครงการวิจัยที่โจทย์การวิจัยได้มาจาก
ท้องถิ่น 

* * * * * * 

ตัวชี้วัดที่ 2.4 การใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา (ด้าน
การเรียนการสอน การบริการวิชาการ การพัฒนา
ท้องถิ่น  หรือการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้  
นวัตกรรม หรือเชิงพาณิชย์)”  

* * * * * * 

มิติที่ 3 ด้ำนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์
มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

      

ตัวชี้วัดที่ 3.1 การส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 การพัฒนาครูหรือบุคลากรทาง
การศึกษาในสถานศึกษาหรือหน่วยงานทาง
การศึกษาอ่ืน ภายนอกมหาวิทยาลัย 

* * * * * * 
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มิติ และ ตัวชี วัด 
คณะ 

 มหำ 
วิทยำลัย ครุ 

ศำสตร์ 
มนุษย์ฯ กำร

จัดกำร 
วิทย์ฯ เทคโน

เกษตรฯ 
ตัวชี้วัดที่ 3.3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
ท้องถิ่น ให้ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 

* * * * * * 

มิติที่ 4 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร       
ตัวชี้วัดที่ 4.1 การจัดโครงการบริการวิชาการและ
ทรัพยากรสนับสนุนตามแผนในการให้บริการ
วิชาการ 

* * * * * * 

ตัวชี้วัดที่ 4.2 งบประมาณที่เป็นความร่วมมือจาก
หน่วยงานภายนอกหรือท้องถิ่นและรายได้ที่เกิดจาก
การให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย/คณะ 

* * * * * * 

มิติที่ 5 ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม       
ตัวชี้วัดที่ 5.1 การด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

* * * * * * 

ตัวชี้วัดที่ 5.2 การมีส่วนร่วมในโครงการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

* * * * * * 

มิติที่ 6 ด้ำนกำรบริหำร         
ตัวชี้วัดที่ 6.1 การบริหารองค์การ * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 6.2 ผลการบริหารงบประมาณ * * * * * * 
                 1. ร้อยละของการเบิกจ่าย
งบประมาณ 

* * * * * * 

                 2. ความสามารถในการหารายได้ * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 6.3 ผลการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย/คณะ 

* * * * * * 

ตัวชี้วัดที่ 6.4 การบริหารจัดการความเสี่ยง * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่  6.5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ * * * * * * 
                 (1)  ภายในประเทศหรือต่างประเทศ * * * * *  
                 (2)  ภายในประเทศและต่างประเทศ      * 

รวม 20 20 20 20 20 20 
*   หมำยถึง หน่วยงำนต้องส่งรำยงำนข้อมูลตำมเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรก ำหนด  
หมำยเหตุ ตัวชี วัดที่ 6.2 และตัวชี วัด 6.5  จะพิจำรณำให้สอดคล้องตำมสภำพกำรเปลี่ยนแปลงใน 
ระดับประเทศ  



 
 

119 
 

 

กณฑ์กำรประเมินผลงำนตำมพันธกิจของคณะและมหำวิทยำลัย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 
1.1 ผลประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร   
     ชนิดตัวชี วัด : ผลลัพธ์ 

เกณฑ์ 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายในแต่ละ
หลักสูตร 

1.  คณะ 
2.  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน  

   แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของ
คณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 

1.2 ผลการบริหารจัดการ
นักศึกษาออกกลางคัน 
 
     ชนิดตัวชี วัด : ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์ 
   สัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2562 (รวมทุก
ชั้นปี) เทียบกับสัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 
2561 (รวมทุกชั้นปี) ลดลงร้อยละ 5  
คะแนน 
คะแนน 5  :  ลดลงมากกว่าร้อยละ 5.00 
คะแนน 4  :  ลดลงมากกว่าร้อยละ 4.00 
คะแนน 3  :  ลดลงมากกว่าร้อยละ 3.00 
คะแนน 2  :  ลดลงมากกว่าร้อยละ 2.00 
คะแนน 1  :  ลดลงมากกว่าร้อยละ 1.00 
คะแนน 0  :  ลดลงไม่เกินร้อยละ 1.00 
 

1.  คณะ 
2.  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 
1.3 การประเมินคุณภาพการ

เรียนการสอนของอาจารย์  

     ชนิดตัวชี วัด : ผลลัพธ์ 

เกณฑ์ 
    คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการสอน
ของอาจารย์เป็นผลการประเมิน 
คะแนน  
   ใช้คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการ
สอนของอาจารย์ 

1.  คณะ 
2.  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

1.4  กิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษา 
 
     ชนิดตัวชี วัด : กระบวนการ 

 
 
 
 

เกณฑ์ 
1. มีแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาในภาพรวม
ของมหาวิทยาลัย/คณะ  โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผนและการจัดกิจกรรม 
2. มีการด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้  (ต้องมีกิจกรรมทุก
ประเภท) 
   - กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่
ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย/คณะ   
   - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
   - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
   - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
   - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
3. มีการประเมินผลการด าเนินการจัดกิจกรรม 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จตาม วัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 

1. คณะ 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 

102 

120 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 
   คะแนน 5  :  มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
   คะแนน 4  :  มีการด าเนินการ 4 ข้อ 
   คะแนน 3  :  มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
   คะแนน 2  :  มีการด าเนินการ 2 ข้อ 
   คะแนน 1  :  มีการด าเนินการ 1 ข้อ 

2.1 เงินสนับสนุนการท าวิจัย
สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอก 
 
     ชนิดตัวชี วัด : ปัจจัยน าเข้า 
 

 
2.2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่
ได้รับทุนท าวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรือ
งานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
ชนิดตัวชี วัด : ปัจจัยน าเข้า 

2.3 โครงการวิจัยที่โจทย์การ
วิจัยได้มาจากท้องถิน่ 
     ชนิดตัวชี วัด : ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์ 
1.สังคมศาสตร์ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 25,000 บาท 
ขึ้นไปต่อคน 
2.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 ท่ากับ 
60,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
คะแนน 
   ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
เกณฑ์ 
ร้อยละของอาจารย์ได้รับทุนท าวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรืองาน
สร้างสรรค์  ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 40 ขึ้นไป 
คะแนน      
ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

เกณฑ์ 
   ร้อยละของโครงการวิจัยที่โจทย์วิจัยได้มาจากท้องถิ่น 
เทียบกับจ านวนโครงการวิจัยทั้งหมดในปีนั้น  
คะแนน 
ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 15 ขึ้นไป 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. คณะ 
 
 
 
 
 
1. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. คณะ 
 

 
 
 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. คณะ 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 
2.4 การใช้ประโยชน์ของ
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา  
(ด้านการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ การพัฒนา
ท้องถิ่น  หรือการพัฒนาต่อยอด
องค์ความรู้  นวัตกรรม หรือเชิง
พาณิชย์)         

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 
 

 

เกณฑ์ 
   ร้อยละของการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์
หรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา 

ร้อยละ=
จ านวนผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์

หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์
จ านวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2561−2563

 

คะแนน 
          มากกว่าร้อยละ 50  =  5  คะแนน 
          ร้อยละ 46 – 50     =  4  คะแนน 
          ร้อยละ 41 – 45     =  3  คะแนน 
          ร้อยละ 36 – 40     =  2  คะแนน 
          น้อยกว่าร้อยละ 36  =  1  คะแนน 
หมำยเหตุ 
   จ านวนผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ที่
น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง จ านวนผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์
หรืองานสร้างสรรค์ท่ีแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2561-2563  
และมีการน าไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ 2563  ให้นับ
ทุกผลงาน  แม้ว่าผลงานนั้นจะมีการไปใช้ประโยชน์แล้วในปี
อ่ืน ๆ 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. คณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 
3.1 การส่งเสริมการพัฒนา
ท้องถิ่น 
 
     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 

 

เกณฑ์  
   ร้อยละของโครงการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น 
วิธีกำรค ำนวณ 

ร้อยละ

=
จ านวนการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น

จ านวนโครงการมบรกิารวิชาการตามแผนงบประมาณประจ าปี
x 100 

 
คะแนน 
  ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดให้ร้อยละ 25 เท่ากับ 
5 คะแนน 

1. คณะ 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

     แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

3.2 การพัฒนาครูหรือบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา
หรือหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์ 
   ร้อยละของโครงการการพัฒนาครูหรือบุคลากรทาง
การศึกษาในสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน 
วิธีกำรค ำนวณ 

ร้อยละ

=
จ านวนโครงการพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษา

จ านวนโครงการบริการวิชาการตามแผนงบประมาณประจ าปี
x 100 

คะแนน 
   ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 
5 คะแนน 

1. คณะ 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

102 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 
3.3 การยกระดับคุณภาพการ 
ศึกษาของท้องถิ่นให้ครอบคลุม
เศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
 
     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 

เกณฑ์  
   ร้อยละของโครงการการยกระดับคุณภาพการศึกษาของ
ท้องถิ่น 
วิธีกำรค ำนวณ 

ร้อยละ

=
จ านวนโครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของท้องถิ่น

จ านวนโครงการมบริการวิชาการตามแผนงบประมาณประจ าปี
x 100 

คะแนน 
   ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 
5 คะแนน 

1. คณะ 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

4.1 การจัดโครงการบริการ
วิ ช า ก า ร แ ล ะ ท รั พ ย า ก ร
ส นั บ ส นุ น ต า ม แ ผ น ใ นกา ร
ให้บริการวิชาการ 

     ชนิดตัวชี วัด :  
กระบวนการ 

 

เกณฑ์ 
1. จัดท าแผนการบริการวิชาการและทรัพยากรสนับสนุน 
2. ให้แนวทางแก่คณาจารย์ในการบริการวิชาการ 
3. ด าเนินโครงการการบริการวิชาการ 
    - โครงการ..... ฯลฯ 
4. การประเมินผลโครงการการบริการวิชาการ 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงโครงการบริการวิชาการ 
คะแนน  
   คะแนน 5  :  มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
   คะแนน 4  :  มีการด าเนินการ 4 ข้อ 
   คะแนน 3  :  มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
   คะแนน 2  :  มีการด าเนินการ 2 ข้อ 
   คะแนน 1  :  มีการด าเนินการ 1 ข้อ 

1. คณะ 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 

     แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 
4.2 งบประมาณท่ีเป็นความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก
หรือท้องถิ่น และรายได้ที่เกิด
จากการให้บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย/คณะ 
 
     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 
 

เกณฑ์ 
   ร้อยละของงบประมาณที่เป็นความร่วมมือจากหน่วย งาน
ภายนอกหรือท้องถิ่น และรายได้ท่ีเกิดจากการให้ บริการทาง
วิชาการของมหาวิทยาลัย คณะ กับงบประมาณการบริการ
วิชาการ 
วิธีกำรค ำนวณ 

ร้อยละ

=
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอกและรายได้ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด

งบประมาณการบริการวิชาการท้ังหมด
x 100 

คะแนน 
ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 
คะแนน 

1.  คณะ 
2.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 

     แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

102 

 

125 

 



 
 

126 
 

 
ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 

5.1 การด าเนินงานด้านท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

     ชนิดตัวชี วัด :   ปัจจัย
น าเข้า 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ 
   จ านวนโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ระดับมหำวิทยำลัย ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับจ านวน
โครงการ 20 โครงการขึ้น 
 ระดับคณะ  ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับจ านวน
โครงการ 10 โครงการขึ้นไป 
คะแนน 
ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
 

1. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
2. คณะ 
3. ส านักงานอธิการบดี 
4. กองพัฒนานักศึกษา 
 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 

5.2 การมีส่วนร่วมในโครงการ
ด้านศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น 

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์ 
ร้อยละของโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่
มหาวิทยาลัย/คณะมีส่วนร่วมกับท้องถิ่น เทียบกับจ านวน
โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย/คณะ 
คะแนน 
ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 
คะแนน 

1. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
2. คณะ 
3. ส านักงานอธิการบดี 
4. กองพัฒนานักศึกษา 
 
 
 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 

6.1 การบริหารองค์การ 

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ 
1. การก าหนดยุทธศาสตร์และแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ 
2. การมอบหมายแผนยุทธศาสตร์ให้คณะ ที่เก่ียวข้องไป
ด าเนินการ 
3. การประเมินแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ 
4. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานอย่าง
ทั่วถึงและเชื่อมโยงกับองค์การภายนอก 
5. การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับของ
มหาวิทยาลัย คณะ  
6. คะแนนระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  4.0 จาก
คะแนนเต็ม 5.0  
คะแนน 
   คะแนน 5  :  มีการด าเนินการ 6 ข้อ  
   คะแนน 4  :  มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
   คะแนน 3  :  มีการด าเนินการ 4 ข้อ 
   คะแนน 2  :  มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
   คะแนน 1  :  มีการด าเนินการไม่เกิน 2 ข้อ 
 

1.  คณะ 
2. มหาวิทยาลัย 
 

    1.  แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
     2. แบบประเมินความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่คณะกรรมการจัดท า 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 
6.2  ผลการบริหารงบประมาณ 
      6.2.1 ร้อยละการเบิก
จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย
ภาพรวม 
     
     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 
      6.2.2 ความสามารถใน 
การหารายได ้
 
     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ 
   ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  
คะแนน 
   คะแนน 5 : ร้อยละ 95.00  ขึ้นไป  
   คะแนน 4 : ระหว่างร้อยละ 93.00 – 94.99 
   คะแนน 3 : ระหว่างร้อยละ 91.00 – 92.99 
   คะแนน 2 : ระหว่างร้อยละ 89.00 – 90.99 
   คะแนน 1 : น้อยกว่าร้อยละ 89.00 
 
เกณฑ์ 
 ความสามารถในการหารายได้ของมหาวิทยาลัย เพ่ิมขึ้นร้อย
ละ 10 จากปีที่ผ่านมาได้ 5 คะแนน   
คะแนน 
   คะแนนใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์โดยก าหนดให้รายได้ที่
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 10 จากปีที่ผ่านมา เป็น 5 คะแนน  
หมำยเหตุ 
1. ตัวชี้วัดที่ 6.2.2 ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ก็บจากนักศึกษา 
2. ตัวชี้วัดที่ 6.2.2 ประเมินเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย   
   ระดับคณะให้รายงานผลการด าเนินงาน แต่ยังไม่น าผลมา
คิดเป็นค่าระดับคะแนน 
3. ระดับมหาวิทยาลัยให้รวมคะแนนตามตัวชี้วัด 6.2.1 และ 
ตัวชี้วัด 6.2.2 แล้วปรับให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

1.  คณะ 
2. มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 
 
 
 
1.  คณะ 
2. มหาวิทยาลัย 
 

      แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานตาม    พันธกิจของคณะ
ประจ าปีงบประมาณ    พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
      แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานตาม    พันธกิจของคณะ
ประจ าปีงบประมาณ    พ.ศ. 2563 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 
6.3  ผลการพัฒนาบุคลากร
ของมหาวิทยาลัย/คณะ 

     ชนิดตัวชี วัด : ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์  
   ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
 
วิธีกำรค ำนวณวิธีกำรค ำนวณ 

ร้อยละ

=
จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

จ านวนบุคลากรของคณะ/มหาวิทยาลัย
x 100 

รูปแบบกำรพัฒนำบุคลำกร 
  1. การจัดสรรทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งใน
ประเทศ 
และต่างประเทศ 
(คณะสามารถใช้โครงการของมหาวิทยาลัยได้) 
  2. การศึกษาดูงานของอาจารย์และบุคลากร 
  3. การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้ งในประเทศหรือ
ต่างประเทศมาพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 
  4. โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และบุคลากร 
(คณะสามารถใช้โครงการของมหาวิทยาลัยได้) 
คะแนน 
  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
   คะแนน 5 : ร้อยละ 50.00 ขึ้นไป 
   คะแนน 4 : ร้อยละ 40.00 – 49.99 
   คะแนน 3 : ร้อยละ 30.00 – 39.99 
   คะแนน 2 : ร้อยละ 20.00 – 29.99 
   คะแนน 1 : น้อยกว่า ร้อยละ 20.00 

1. คณะ 
2. มหาวิทยาลัย 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

      แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 
6.4 การบริหารจัดการความ
เสี่ยง 
 
          ชนิดตัวชี วัด : 
ผลลัพธ์ 

เกณฑ์ 
1. มีคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับคณะ/
มหาวิทยาลัย 
2. มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงมีความเหมาะสม 
4.  แนวทางการแก้ไขความเสี่ยงมีความเหมาะสม 
5. ผลจากการแก้ไขความเสี่ยงท าให้ความเสี่ยงลดลงหรือหมดไป 
คะแนน 
   คะแนน 5  :  มีการด าเนินการ / ผลการด าเนินการ 5 ข้อ 
   คะแนน 4  :  มีการด าเนินการ / ผลการด าเนินการ 4 ข้อ 
   คะแนน 3  :  มีการด าเนินการ / ผลการด าเนินการ 3 ข้อ 
   คะแนน 2  :  มีการด าเนินการ / ผลการด าเนินการ 2 ข้อ 
   คะแนน 1  :  มีการด าเนินการ / ผลการด าเนินการ 1 ข้อ 

1. ส านักงานอธิการบดี 
2. หน่วยตรวจสอบภายใน 
3. คณะ 

      แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ
ประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2563 

6.5 การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ 
     (1) ภายในประเทศ 
หรือต่างประเทศ (ที่มีกำร
ด ำเนินกำรจริง) 
     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 

เกณฑ์ 
  1.  จ านวนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะกับ
มหาวิทยาลัย คณะภายในประเทศ 
  2.  จ านวนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ กับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  3.  จ านวนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ กับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในต่างประเทศ 
 
 
 

1. มหาวิทยาลัย 
2. คณะ 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

      แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานตาม    พันธกิจของคณะ
ประจ าปีงบประมาณ    พ.ศ. 2563 
 

130 

 

 



 
 

131 
 

ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 
คะแนน 
  คะแนน 5  :  มีความร่วมมือ 5 โครงการ 
  คะแนน 4  :  มีความร่วมมือ 4 โครงการ 
  คะแนน 3  :  มีความร่วมมือ 3 โครงการ 
  คะแนน 2  :  มีความร่วมมือ 2 โครงการ 
  คะแนน 1  :  มีความร่วมมือ 1 โครงการ 
หมำยเหตุ : 
1. ความร่วมมือ ของคณะ ใช้ผลความร่วมมือของ
มหาวิทยาลัยได้ 
2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือต้องเป็นความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาการศึกษา การผลิตบัณฑิต และพัฒนาครู 
ด้านพัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
3. ใช้ส าหรับคณะในการให้ข้อมูล 

6.5 การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ 
     (2) ภายในประเทศ 
และต่างประเทศ (ที่มีกำร
ด ำเนินกำรจริง) 

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 

เกณฑ์ 
  1.  จ านวนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะกับ
มหาวิทยาลัย คณะภายในประเทศ 
  2.  จ านวนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  3.  จ านวนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในต่างประเทศ 
 
 

1. มหาวิทยาลัย 
2. คณะ 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

      แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานตาม    พันธกิจของคณะ
ประจ าปีงบประมาณ    พ.ศ. 2563 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 
คะแนน 
  คะแนน 5  :  มีความร่วมมือ 5 โครงการ 
  คะแนน 4  :  มีความร่วมมือ 4 โครงการ 
  คะแนน 3  :  มีความร่วมมือ 3 โครงการ 
  คะแนน 2  :  มีความร่วมมือ 2 โครงการ 
  คะแนน 1  :  มีความร่วมมือ 1 โครงการ 

หมำยเหตุ : 
   1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือต้องเป็นความร่วมมือ
ด้านการพัฒนาการศึกษา การผลิตบัณฑิต และพัฒนาครู 
ด้านพฒันาระบบการบริหารจัดการ 
   2.  ใช้ส าหรับมหาวิทยาลัยในการให้ข้อมูล 
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ภำคผนวก ง 
แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำวะผู้น ำ ธรรมำภิบำลและ 

ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของอธิกำรบดี 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
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แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำวะผู้น ำ ธรรมำภิบำลและ 
ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของอธิกำรบดี 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ค ำชี แจง  
 แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมำภิบำลและควำม
พึงพอใจในกำรบริหำรของอธิการบดีจากผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลอันเป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย  
ดังนั้น จึงขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามสภาพที่เป็นจริง 
  

ช่วงเวลำกำรปฏิบัติหน้ำที่รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดี : 2 มีนำคม  – 14 มิถุนำยน 2563 
ช่วงเวลำกำรปฏิบัติหน้ำที่อธิกำรบดี : 15 มิถุนำยน 2563 – ปัจจุบัน 

 
 โปรดท ำเครื่องหมำย   ลงใน    ตามสภาพที่เป็นจริง 
             แบบสอบถำมมี 3 ตอน  คือ 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของอธิการบดี 
ตอนที่ 3  แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารของอธิการบดี 

ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถำม 

    1.  หน่วยงานที่ท่านสังกัด 
  1.  คณะครุศาสตร์         2.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
  3.  คณะวิทยาการจัดการ    4.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  5.  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
  6.  ส านักงานอธิการบดี  7.  ส านักส่งเสริมวิชาการฯ 
  8.  ส านักส านักวิทยบริการฯ  9.  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 
  10. สถาบันวิจัยและพัฒนา      11. อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) ............................................. 

    2.  ท่านปฏิบัติงานในสายงานใด     
  1.  สายวชิาการ                   2.  สายสนับสนุนวชิาการ 

    3.  ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์     
  1.  น้อยกว่า 1 ปี                  2. ตั้งแต่ 1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี   
  3.  3 - 5 ปี                         4.  มากกว่า 5 ปี   
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ตอนที่ 2 แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของอธิกำรบดี 
           ควำมหมำยของคะแนน 
      5  หมายถึง  ระดับดีมาก         (เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานท าให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
                            และเป็นตัวอย่างได้) 
 4  หมายถึง  ระดับดี            (เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานท าให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ) 
 3  หมายถึง  ระดับปานกลาง   (เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานท าให้บรรลุเป้าหมาย) 
 2  หมายถึง  ระดับควรปรับปรุง  (เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานท าให้บรรลุเป้าหมายบ้าง) 
 1  หมายถึง  ระดับต้องปรับปรุง  (เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานแต่ไม่บรรลุเป้าหมาย) 
 

รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ภำวะผู้น ำของอธิกำรบดี      
1.1 ความเป็นผู้น าในการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย คุณค่าและ

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
     

1.2 ความสามารถในการสื่อสาร การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ให้ประชาคมของมหาวิทยาลัยและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

     

1.3 ความสามารถในการบริหารงานได้ทันการเปลี่ยนแปลงของ 
สังคมโลก 

     

1.4 ทักษะในการตัดสินใจและแก้ปัญหาการบริหารงาน      
1.5 ทักษะในการคิดแสวงหาวิธีการหรือทางเลือกท่ีดีที่สุดส าหรับอนาคต

ของมหาวิทยาลัย 
     

1.6 ความมุ่งม่ันและความทุ่มเทในการท างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผน
ยุทธศาสตร์ 

     

1.7 ความสามารถในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อมหาวิทยาลัย 

     

1.8 ความสามารถในการแสวงหาทรัพยากรมาสนับสนุนการบริหารงานของ
มหาวิทยาลัย 

     

1.9 การสร้างทีมและใช้แนวทางในการท างานเป็นทีมในการบริหารงาน      
1.10 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในมหาวิทยาลัย      
1.11 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคลและองค์การภายนอก      
1.12 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการในมหาวิทยาลัย      
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รำยกำรประเมิน  
ระดับควำมคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

2. ธรรมำภิบำลของอธิกำรบดี      

2.1 
หลักนิติธรรม : การใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกติกาต่างๆ อย่างเป็น
ธรรมและเสมอภาค 

     

2.2 
หลักคุณธรรม : การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความมี
ระเบียบวินัย 

     

2.3 
หลักความโปร่งใส : การท าให้มหาวิทยาลัยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูล
อย่างตรงไปตรงมา มีระบบและกลไกการท างานที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ 

     

2.4 

หลักการมีส่วนร่วม : เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท า
ความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นส าคัญที่
เกี่ยวข้อง ร่วมกันคิดแนวทางการท างาน ร่วมแก้ปัญหา ร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจและกระบวนการพัฒนา 

     

2.5 

หลักความรับผิดชอบ : แสดงความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ก าหนดไว้ การแสดงถึง
ความส านึกในความรับผิดชอบต่อความบกพร่องและพร้อมที่จะ
ปรับปรุงแก้ไข 

     

2.6 
หลักความคุ้มค่า : การใช้ทรัพยากรในการบริหารงานที่มีอยู่จ ากัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดและคุ้มค่า 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของอธิกำรบดี 
           ควำมหมำยของคะแนน 
 5   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 4   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 3   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

2   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
1   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

 

รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1.  กำรบริหำร      
1.1  แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในแต่ละด้าน  

1) การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 

2) การสร้างสรรค์ การวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

3) การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

4) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็น
มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

5) การยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

     

1.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีที่เกิดจากความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกระดับ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

     

1.3 มหาวิทยาลัยมีกลไกในการก ากับ ติดตาม และประเมินผล ให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน 

     

2. บทบำทหน้ำที่       
2.1 การก าหนดเป้าประสงค์และผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการ โดยให้ผู้เกี่ยวข้องมี

ส่วนร่วมและอธิบายให้เข้าใจตรงกัน 
     

2.2 การเป็นผู้อ านวยการ (Facilitator) หรือส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
การด าเนนิงาน  
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รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
3. กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในมหำวิทยำลัย      

3.1 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ
สอน 

     

3.2 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารและ
การปฏิบัติงาน 

     

3.3 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริการ
นักศึกษาและศิษย์เก่า 

     

4. แนวทำงกำรท ำงำน      
4.1 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคณาจารย์ บุคลากรภายในและภายนอก

หน่วยงาน และนักศึกษา 
     

4.2 การจัดหา การบริหารทรัพยากร และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
อย่างมปีระสิทธิภาพ 

     

 

ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ก.   ด้ำนภำวะผู้น ำ............................................................................................................................. .............. 
........................................................ .........................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................ 

ข.  ด้ำนธรรมำภิบำล ............................................................................................................................... ........... 
................................................................... .................................................................................................................
............................................................................................................................. ........................................... 
ค.  ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของอธิกำรบดี
............................................................................................................................. .......................................................
......................................................................................................................................... ............................... 
................................................................................................... ........................................................................... 
ง.  ควำมคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ..............................................................................................................  
............................................................................................................................................................... .....................
.............................................................................................................. ......................................................................
............................................................................................................................. ..................................... 
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ภำคผนวก จ 
แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนักศึกษำ 
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แบบสอบถำมควำมพึงพอใจของนักศึกษำ 

ค ำชี แจง 
 แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาต่อคุณภาพการบริการของ
มหาวิทยาลัย ขอความร่วมมือจากนักศึกษาตอบแบบสอบถามตามสภาพที่เป็นจริง 
 แบบสอบถามนี้มี 2 ตอน 
     ตอนที่ 1 ข้อมูลนักศึกษา 
  ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษา 
 
ตอนที่ 1 ข้อมูลนักศึกษำ 
 ให้นักศึกษาท าเครื่องหมาย   ลงใน    ตามสภาพที่เป็นจริง 
 1.  ก าลังศึกษาในชั้นปีที่   
        1  ปีที่ 2              2  ปีที่ 3           3  ปีที่ 4        4  ปีที่ 5            
 2.  ก าลังศึกษาในคณะ 
    1.  คณะครุศาสตร์                   
    2.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
    3.   คณะวิทยาการจัดการ   
                 4.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
    5.  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 
ตอนที่ 2  ควำมพึงพอใจของนักศึกษำ 
 ให้นักศึกษาพิจารณาข้อความแต่ละข้อแล้วท าเครื่องหมาย ลงในช่องระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 
 ควำมหมำยของคะแนน 
 5   หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
 4   หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 3   หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 

2   หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย 
1   หมายถึง  ความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
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ข้อ 

ควำมพึงพอใจในด้ำนต่ำง ๆ 
ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1.  ด้ำนกิจกำรนักศึกษำ 
1.1 การบริการของเจ้าหน้าที่มีความสุภาพเต็มใจให้บริการ      
1.2 การแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจการนักศึกษาทั่วถึงและสม่ าเสมอ      
1.3 จุดให้และรับบริการนักศึกษาเพียงพอและเหมาะสม      
1.4 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และจิตส านึกในความเป็นไทยให้แก่

นักศึกษา 
     

1.5 กิจกรรมส่งเสริมความมีน้ าใจ ความรับผิดชอบ จิตอาสา และรักษ์
สิ่งแวดล้อมให้แก่นักศึกษา 

     

1.6 กิจกรรมที่นักศึกษาเข้าร่วมมีประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสร้าง
ความเป็นผู้น า 

     

1.7 กิจกรรมการ Upskillss Reskillss ให้แก่นักศึกษา หรือศิษย์เก่า      
2. ด้ำนกำรเงินและอำคำรสถำนที่ 
2.1 การบริการของเจ้าหน้าที่ สุภาพ และเต็มใจให้บริการ      
2.2 จุดบริการด้านการเงินแก่นักศึกษาเพียงพอและเหมาะสม      
2.3 ห้องเรียนและห้องปฏิบัติการเหมาะสมเพียงพอต่อจ านวนนักศึกษา      
2.4 การดูแลรักษาความปลอดภัยของ รปภ. มีความสุภาพ และมีคุณภาพ      
2.5 การจัดสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยร่มรื่น น่าอยู่ และส่งเสริมการเรียนรู้      

3. ด้ำนกำรบริกำรของมหำวิทยำลัย 
3.1 การบริการหอสมุดตอบสนองการใฝ่รู้ได้ดี      
3.2 การบริการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต กว้างขวางทั่วถึงและมี

ประสิทธิภาพ 
     

3.3 ระบบการลงทะเบียนเรียนของมหาวิทยาลัยมีความสะดวกและรวดเร็ว      
3.4 การบริการด้านสุขภาพและอนามัยของมหาวิทยาลัย      

4. ควำมพึงพอใจโดยภำพรวมของนักศึกษำต่อมหำวิทยำลัย 
4.1 คุณภาพอาจารย์ของสาขาวิชา      
4.2 การบริการนักศึกษาท้ังระบบ      
4.3 กิจกรรมทั้งระบบเพ่ือพัฒนาของตน      
4.4 ความพึงพอใจและชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย      

ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
............................................................................................................................. ................................................ 
...................................................................................................................................................................... ........ 
.......................................................................................................................... .......................................................... 


