
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน                        
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ บทสรุปผู้บริหาร                             
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คณะกรรมการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ในคราวประชุมครัง้ที่ 3/2564 วนัพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564 

 
 

 
 
 
 
 

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์
 

คณะครศุาสตร ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
คณะวิทยาการจดัการ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
คณะเทคโนโลยกีารเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

ส านักงานอธิการบด ี
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 



 

398 หมู่ 9 ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมออง จังหวัดนครสวรรค์ 60000                                                               
โทร. 0-5621-9100-29 โทรสาร 0-5688-2522-23 
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ค ำน ำ 
 
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลได้ด าเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล

งานของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดย
จัดท ารูปเล่มรายงานผลการประเมินติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 7 เล่ม ประกอบด้วย 
 1.  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 2.  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะครุ ศาสตร์ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 3.  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 4.  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 5.  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 6.  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 7. รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของส านักงานอธิการบดี ส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักศิลปะและวัฒนธรรม  
สถาบันวิจัยและพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ได้จัดท าเล่มรวมบทสรุป
ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานขึ้นเพ่ือความสะดวกในการพิจารณาของสภามหาวิทยาลัย 
 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 
        มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

                            13 มีนาคม 2564 
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สำรบัญ 

 

 หน้ำ 

กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 1 
   วัตถุประสงค์ 1 

   รายการที่ประเมิน 1 

   เครื่องมือ วิธีการ เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินและน้ าหนักในการประเมิน 1 

สรุปผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำน 3 
   1.  มหาวิทยาลัย 3 
   2.  คณะครุศาสตร์ 6 
   3.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 7 

   4.  คณะวิทยาการจัดการ 8 

   5.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 10 

   6.  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 11 

   7.  ส านักงานอธิการบดี 12 

   8.  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน 13 

   9.  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 14 

   10. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 15 
   11. สถาบันวิจัยและพัฒนา 16 
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กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

  การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
มีวัตถุประสงค์เพ่ือติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี คณะและคณบดี 
ส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบันและผู้อ านวยการ โดยคณะผู้ประเมินเก็บรวบรวมข้อมูลผลการด าเนินงาน
จากเอกสารต่าง ๆ คือ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี เอกสารหลักสูตร รายงานผลการ
ด าเนินงานตามพันธกิจ รายงานผลการบริหารความเสี่ยง รายงานประจ าปี รายงานการประกันคุณภาพภายใน
และเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย  อธิการบดี รอง
อธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ ผู้แทนประธานสาขาวิชา ผู้แทนอาจารย์ ผู้แทนเจ้าหน้าที่ ผู้แทนผู้ใช้บัณฑิต  
ผู้แทนชุมชนรอบมหาวิทยาลัย ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้แทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  ท าการวิเคราะห์ข้อมูลและ
สรุปเป็นผลการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด  

วัตถุประสงค ์
  1.  เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและอธิการบดี คณะและคณบดี 
ส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน และผู้อ านวยการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  2. เพ่ือจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะและ 
ส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

รำยกำรที่ประเมินและติดตำม    
 1.  การติดตามการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
 2. การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะและส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน 
 3. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย คณะ ส านักงาน
อธิการบดี ส านัก/สถาบัน 
  3.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์   
  3.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
  3.3  การบริหารงบประมาณ    
 4.  ภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจในการบริหารของอธิการบดี  คณบดี และ
ผู้อ านวยการ 

เครื่องมือ วิธีกำร เกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมินและน  ำหนักในกำรประเมิน 
  เครื่องมือ 
    เครื่องมือที่ใช้ในการวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เก่ียวข้องประกอบด้วย   
   1.   แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย  คณะ ส านักงาน
อธิการบดี ส านัก/สถาบัน   
   2.  แบบสัมภาษณ์ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย  อธิการบดี รองอธิการบดี  ผู้แทนผู้ใช้
บัณฑิต  ผู้แทนชุมชนรอบมหาวิทยาลัย  ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนนักศึกษาของมหาวิทยาลัย  คณบดี ผู้แทนประธาน
สาขาวิชา ผู้แทนอาจารย์ ผู้อ านวยการ และผู้แทนบุคลากรในส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน    
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   3. แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรของมหาวิทยาลัย คณะ ส านักงานอธิการบดี ส านัก/
สถาบัน  เกี่ยวกับภาวะผู้น า  ธรรมาภิบาลและความพึงพอใจในการบริหารของอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ 
   4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านักงานอธิการบดี ส านัก/
สถาบัน ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการประจ าปี รายงานประจ าปี รายงานการประกันคุณภาพ
การศึกษา เอกสารหลักสูตร รายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ และส านักงาน/สถาบัน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 วิธีกำร 
  1.  รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจ/ตัวชี ้ว ัด และแผน
ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของมหาวิทยาลัย คณะ ส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน  
  2. วิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ ส านักงานอธิการบดี ส านัก/
สถาบัน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  3. วิเคราะห์เอกสาร ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี รายงานประจ าปี  
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา เอกสารหลักสูตร แบบติดตามและประเมินตนเองตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการของมหาวิทยาลัย คณะ ส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
  4. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย อธิการบดี รอง
อธิการบดี ผู้แทนผู้ประกอบการ ผู้แทนชุมชน ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนนักศึกษา คณบดี ผู้แทนประธานสาขาวิชา 
ผู้แทนอาจารย์ ผู้อ านวยการ และผู้แทนบุคลากรในส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน  
  5. วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจ
ในการบริหารของอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน    
  6. จัดท าแบบรายงานข้อมูลผลการด า เนินงานประจ าปี งบประมาณ พ.ศ.  2563                     
ของมหาวิทยาลัย คณะ และส านัก/สถาบัน   
 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 
                      คณบดี และผู้อ านวยการ 
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สรุปผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำน 
1. มหำวิทยำลัย 

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 

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 
  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 างานตามความต้องการของบุคลากร และสถานประกอบการ 
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 2.  เนื่องจากสัดส่วนนักศึกษาออกกลางคัน รวมทุกคณะ ทุกชั้นปี ในปีการศึกษา 2562 สูงถึงร้อยละ 26.42 
เพ่ิมขึ้นจากปีการศึกษา พ.ศ. 2562 ร้อยละ 1.96 ซึ่งเหตุปัจจัยหลักส าคัญจะเกิดจากความพร้อมของนักศึกษา เช่น 
ความพร้อมทางด้านการเงิน ความพร้อมในการเรียนระดับอุดมศึกษา โดยเฉพาะการเรียนออนไลน์ตามสถานการณ์
โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงความเข้มแข็งของระบบอาจารย์ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยต้องให้ความส าคัญกับ
เรื่องดังกล่าวข้างต้น โดยก าหนดกลยุทธ์ที่เหมาะสมในการแก้ไข และมีการก ากับติดตามผลอย่างใกล้ชิด 
 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 าวิจัยได้มี
ความรู้ ความเข้าใจในการเขียนโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของหน่วยงานที่สนับสนุนทุนวิจัย  
  2. จากผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์พบว่าส่วนใหญ่มีการน าไปใช้ในการเรียนการสอนร้อยละ 
63.87 มีการน าไปใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นร้อยละ 14.29 มหาวิทยาลัยควรเน้นให้ผู้ท าวิจัยน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในการการพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้นเพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 มิติที่ 3 ด้ำนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
 จุดเด่น 

คณะและหน่วยงานของมหาวิทยาลัยได้บูรณาการการท างานร่วมกันในการด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นอย่างชัดเจน 
 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.  ควรสร้างชุมชนต้นแบบด้านส่งเสริมความรักความสามัคคีและขยายผลไปสู่พื้นที่อื่น  เช่น 
ชุมชนบ้านบางเดื่อ อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ชุมชนบ้านพูนสุข อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี เป็นต้น 
 4.  มิติด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
      จุดเด่น 
                -  
  ข้อเสนอแนะ 
  1. เนื่องจากงบประมาณที่เป็นความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกและรายได้ ที่เกิดจากการให้บริการวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 5,213,668 บาท ซึ่งลดลงมากเมื่อเปรียบเทียบกับปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 จ านวน 11,788,380 บาท ซึ่งอาจเกิดจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ดังนั้นมหาวิทยาลัยควรพุ่งเป้า
การให้บริการวิชาการกับวัยคนท างานและเน้นพัฒนาทักษะ (Reskills Upskills) เน้นทักษะอาชีพโดยเฉพาะ โดยอาจ
เป็นรูปแบบความร่วมมือกับภาคเอกชน ชุมชนเพ่ือจัดท าหลักสูตรระยะสั้นที่เน้นทักษะน าไปท างานได้จริง   
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  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 ให้ครอบคลุมด้ าน
ศิลปวัฒนธรรมทุกด้านของมหาวิทยาลัย จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง 
 6.  มิติด้ำนกำรบริหำร  
     จุดเด่น 
               - 
  ข้อเสนอแนะ 
     1. เนื่องจากบัณฑิตของมหาวิทยาลัยในปัจจุบันต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ มีทักษะและสมรรถนะ 
(Competency) มีประสบการณ์ และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี เพ่ือให้มีงานท าตรงตามความ
ต้องการของตลาดแรงงาน หรือสามารถเป็นผู้ประกอบการได้เอง ดังนั้นมหาวิทยาลัยจ าเป็นต้องทบทวนวิธีคิด
เพ่ือสร้างให้บัณฑิตมีคุณลักษณะดังกล่าว รวมทั้งควรเลือกสร้างความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ องค์กร
ภาคเอกชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เหมาะสม 
    2. ในปัจจุบัน (1) ประเทศต่างๆ ได้ประสบภัยจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 
ซึ่งส่งผลกระทบมากต่อทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ทุกประเทศให้ความส าคัญในการแก้ปัญหา
ดังกล่าว (2) โลกยุคดิจิทัล (Digital Era) มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว มหาวิทยาลัยควรต้อง
เปลี่ยนรูปแบบไปจากเดิมมาเป็นระบบ On-line หรือใช้เทคโนโลยีรูปแบบอ่ืนแทน และเลือกสาขาวิชาที่จะ
ร่วมมือให้เหมาะสม เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับมหาวิทยาลัย 
      3. มหาวิทยาลัยควรพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดจากปัจจัยภายนอก ที่อาจส่งผลต่อการด าเนินงาน 
เช่น แนวโน้มของงบประมาณที่ลดลง หรือสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
จ านวนนักศึกษา การเปลี่ยนแปลงเรื่องการจัดการเรียนการสอน รวมถึงด้านอ่ืน ๆ จึงควรน าปัจจัยภายนอก
ดังกล่าวเข้ามาพิจารณาในการวางแผนและสร้างความเข้มแข็งให้มหาวิทยาลัย 
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2.  คณะครุศำสตร์ 
ที ่ รำยกำรที่ประเมิน น  ำหนัก คะแนน ระดับ 
1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกจิ 50 4.23 ดี 
  1.1 ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนตลอดจนครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 3.35 ปำนกลำง 

  1.2 ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  4.64 ดีมำก 
  1.3 ด้านการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  5.00 ดีมำก 
  1.4 ด้านการบริการวิชาการ  4.50 ดี 
  1.5 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  3.25 ปำนกลำง 
  1.6 ด้านการบริหาร    4.50 ดี 
2 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ 40 2.96 ปำนกลำง 
  2.1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 20 2.50 ควรปรับปรุง 

  
2.1 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ 
     จากสภามหาวิทยาลัย 

10 2.91 ปำนกลำง 

  2.3 การบริหารงบประมาณ 10 3.91 ดี 
รวม 90 3.67 ดี 

3 ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำล 10 
 
 

2.59 ปำนกลำง 
  ภาวะผู้น า  2.62 ปานกลาง 
  ธรรมาภิบาล  2.52 ปานกลาง 
4 ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของคณบดี 

 
- 2.63 ปำนกลำง 

กำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำน 
 จุดเด่น 
  1.  คณะครุศาสตร์สามารถด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดี สนองพระบรมราโชบาย
ในการพัฒนาท้องถิ่นของได้อย่างชัดเจนต่อเนื่อง ทั้งในด้านการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  2.  คุณภาพของคณาจารย์ของคณะครุศาสตร์พัฒนาขึ้นตามล าดับ โดยเฉพาะต าแหน่งทางวิชาการ 
กล่าวคือ อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 40.32 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นร้อยละ 
50.79 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แม้ว่าจะเป็นเพ่ิมข้ึนในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ก็ตาม 
 ข้อเสนอแนะ 
  1.   การบริหารจัดการนักศึกษาออกกลางคัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญ ในปีที่ผ่านมาคณะครุศาสตร์
ด าเนินการได้ดี อัตราการออกกลางคันรวมชั้นปีที่ 1-4 ร้อยละ 8.19 แต่ในปีนี้อัตราการออกกลางคันกลับ
เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 9.52 ดังนั้นคณะครุศาสตร์ต้องให้ความส าคัญในเรื่องนี้ให้มากขึ้น วิเคราะห์หาสาเหตุและ
แนวทางการแก้ไข โดยมีการก ากับตามอย่างใกล้ชิด 
  2. คณะครุศาสตร์ได้รับงบประมาณเพ่ือการวิจัยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา แต่งบประมาณส่วนใหญ่มา
จากงบประมาณแผ่นดิน แต่แนวโน้มที่จะได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินจะยากขึ้น ดังนั้น 
คณะครุศาสตร์ควรวางแผนกลยุทธ์ในการแสวงหางบประมาณเพ่ือการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกอ่ืนให้มากขึ้น 
โดยประสานกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวกให้อาจารย์ที่มีศักยภาพสูง หรือ
มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เขียนโครงการขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกอ่ืนอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
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3.  คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 

ที ่ รำยกำรที่ประเมิน น  ำหนัก คะแนน ระดับ 
1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกจิ 50 3.74 ดี 
  1.1 ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนตลอดจนครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 3.32 ปานกลาง 

  1.2 ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  2.86 ปานกลาง 
  1.3 ด้านการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  4.44 ดี 
  1.4 ด้านการบริการวิชาการ  2.50 ปานกลาง 
  1.5 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  4.00 ดี 
  1.6 ด้านการบริหาร    5.00 ดีมาก 
2 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ 40 3.35 ปำนกลำง 

   2.1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 20 3.38 
 

ปานกลาง 

  
2.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ 
     จากสภามหาวิทยาลัย 

10 2.43 ปานกลาง 

  2.3 การบริหารงบประมาณ 10 4.21 ดี 
รวม 90 3.57 ดี 

3 ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำล 10 
 
 

4.76 ดีมำก 
  ภาวะผู้น า  4.79 ดีมาก 
  ธรรมาภิบาล  4.75 ดีมาก 
4 ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของคณบดี 

 
 4.76 มำกที่สุด

ที่สุดส. 
กำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำน 
 จุดเด่น 
 คณะมีการท างานเป็นทีมหรือ Co-Operation มีทีมงานที่เข้มแข็ง มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม
ระหว่างผู้บริหารคณะ อาจารย์และบุคลากรของคณะและนักศึกษาทุกสาขาต้องมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้
การด าเนินงานประสบผลส าเร็จตามพันธกิจของคณะ ตลอดจน ปฏิบัติงานตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย ประกอบกับคณะมีการสื่อสารหลายรูปแบบ  เพื่อถ่ายทอดความคิด แผนการด าเนินงาน จึงท าให้
การปฏิบัติงานในคณะและมหาวิทยาลัยเป็นไปตามเป้าหมายและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร นักศึกษา ภายใน
และภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ข้อเสนอแนะ 
 1.  จ านวนนักศึกษาของคณะมีแนวโน้มลดลงซ่ึงมีผลมาจากจ านวนประชากรในวัยเรียนของประเทศ
ลดลง  ดังนั้นคณะจึงควรปรับเปลี่ยนกลุ่มนักศึกษาเป้าหมายมาพุ่งเป้าที่คนวัยท างานในการทบทวนและพัฒนา
ทักษะ (Reskills, Upskills) เน้นทักษะอาชีพเฉพาะ  อาจเป็นรูปแบบความร่วมมือกับภาคเอกชน ชุมชน 
ภาครัฐ จัดท าหลักสูตรระยะสั้นเน้นทักษะที่สามารถน าไปท างานได้จริง ไม่เน้นทฤษฎี เช่น กลุ่มการแสดง 
(ดนตรี นาฎศิลป์ ศิลปะ) กลุ่มภาษา  นอกจากนี้สัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันมีแนวโน้มเพ่ิมมากขึ้น  ซึ่งคณะ
ได้พัฒนาหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 โปรแกรมวิชาไว้แล้วเป็น
กิจกรรมที่ด ี แต่ยังไม่เพียงพอเนืองจากเน้นการจัดหลักสูตรเพื่อรองรับนักศึกษาในระบบเท่านั้น 
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 2.  คณะควรพัฒนาการเรียนการสอนเน้นทักษะทางวิชาชีพ การฝึกปฏิบัติในสภาพการณ์จริงมากกว่า
เน้นการเรียนทฤษฎีโดยคณะได้ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงาน ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนการเรียน
การสอนที่ดี คณะควรพัฒนาการใช้เทคโนโลยีในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบใหม่
เพ่ิมขึ้น เช่น ออนไลน์ ดิจิตอล เป็นเวทีเรียนรู้บนเน็ต (Platform) ซึ่งมีความส าคัญทั้งกับการเรียนรู้และการ
ท างาน  รวมทั้งนักศึกษาสามารถเรียนนอกมหาวิทยาลัยได้ 
 3. คณะควรพัฒนาหลักสูตรตามแนวทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิตตามประกาศกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงวันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 และ  ประกาศลงวันที่ 22 
มิถุนายน พ.ศ. 2563 ซึ่งมหาวิทยาลัยควรเร่งท าประกาศแนวทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิต ซึ่งจะท า
ให้นักศึกษาและผู้เรียนวัยท างานสามารถสะสมผลการเรียนไว้ทั้งรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้ 
          4. ด้านการวิจัยคณะควรด าเนินการวิจัยเชิงพ้ืนที่โดยประสานกับท้องถิ่นท้ังภาครัฐ เอกชน และกองทุน
การวิจัยของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  เพ่ือขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
การวิจัย เพ่ือน าผลการวิจัยมาต่อยอดในการส่งเสริมชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตตลอดจนมีรายได้เพ่ิมขึ้น และ
อาจารย์อาจน าผลการวิจัยมาขอรับการประเมินต าแหน่งทางวิชาการ 

4.  คณะวิทยำกำรจัดกำร 
 

ที ่ รำยกำรที่ประเมิน น  ำหนัก คะแนน ระดับ 
1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกจิ 50 4.16 

 
ดี 

  1.1 ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนตลอดจนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 3.31 ปานกลาง 
  1.2 ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  4.09 ดี 
  1.3 ด้านการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  4.67 ดีมาก 
  1.4 ด้านการบริการวิชาการ  5.00 ดีมาก 
  1.5 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  3.25 ปานกลาง 
  1.6 ด้านการบริหาร    4.75 ดีมาก 
2 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ 40 3.14 ปำนกลำง 
  2.1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 20 3.24 ปานกลาง 
  2.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ 

     จากสภามหาวิทยาลัย 
10 2.35 ควรปรับปรุง 

  2.3 การบริหารงบประมาณ 10 3.73 ดี 
รวม 90 3.71 ดี 

3 ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำล 10 
 
 

4.26 ดี 
  ภาวะผู้น า  4.28 ดี 
  ธรรมาภิบาล  4.23 ดี 
4 ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของคณบดี 

 
 4.15 มำก 

กำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำน 
 จุดเด่น   
 1.  คณะได้รับความร่วมมืออย่างเข้มแข็งจากคณาจารย์และสายสนับสนุนในการด าเนินงานของคณะ
ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีการพัฒนาบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการแก่สังคมและงานวิจัยได้มากขึ้น ท าให้นักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนชุมชนมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้
ส่งผลให้สามารถเสริมสร้างอาชีพหรือสร้างงานให้กับนักศึกษาและชุมชนได้เป็นอย่างดี   
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 2.  คณะมีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
เช่น บริษัทแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) บริษัทไทยเบฟ รวมถึง ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เช่น 
มหาวิทยาลัยครูฝูเจี้ยน วิทยาเขตฝูชิง เป็นต้น  
 ข้อเสนอแนะ 
 1.  มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมผลักดันคณะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโครงการต่างๆ ของคณะให้
เกิดผลทางธุรกิจขนาดย่อม และควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น น าไปใช้ประโยชน์ในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยร่วมบูรณาการกับศาสตร์สาขาวิชา คณะต่างๆ ในการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ สัญลักษณ์สินค้า ประชาสัมพันธ์ พัฒนาเว็บไซต์และพัฒนาผลงานโครงการวิจัยประยุกต์ของคณะ
และมหาวิทยาลัย ซึ่งจะท าให้มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป 
 2. คณะควรบูรณาการ กับคณะอ่ืนเลือกพ้ืนที่และส่งเสริมชุมชนให้มีการพัฒนาครบทุกมิติ ตั้งแต่เริ่ม 
การวิเคราะห์ปัญหาหลักของชุมชน การก าหนดแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหา การประสาน และร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างให้เป็นต้นแบบการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเช่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
 3. คณะควรมีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเข้าสู่การมีงานท า จะต้องมุ่งเน้นทักษะการเรียนรู้  และ
นวัตกรรมทักษะชีวิตและอาชีพ ต้องรู้จักการปรับตัว ริเริ่มสิ่งใหม่และหาความรู้ตลอดเวลา   เข้าใจวัฒนธรรม
ในการท างาน สร้างคุณค่าร่วมกันเพ่ือพัฒนาตัวเองและส่วนรวม และต้องมีความเข้าใจ  ในการท างานและ
พ้ืนฐานในแต่ละอาชีพ และควรเน้นทักษะที่จ าเป็นส าหรับบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 
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5.  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลย ี
ที ่ รำยกำรที่ประเมิน น  ำหนัก คะแน

น 
ระดับ 

1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกจิ 50 4.09 ดี 
  1.1 ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนตลอดจนครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 3.46 ปานกลาง 

  1.2 ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  4.25 ดี 
  1.3 ด้านการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  4.44 ดี 
  1.4 ด้านการบริการวิชาการ  4.50 ดี 
  1.5 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  3.25 ปานกลาง 
  1.6 ด้านการบริหาร    4.50 ดี 
2 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ 40 2.34 ควรปรับปรุง 
  2.1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 20 1.11 ต้องปรับปรุง 

  
2.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ 
     จากสภามหาวิทยาลัย 

10 2.76 ปานกลาง 

  2.3 การบริหารงบประมาณ 10 4.38 ดี 
รวม 90 3.31 

 
..33.3

3 
 

ปำนกลำง 
3 ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำล 10 

 
 

3.84 ดี 
  ภาวะผู้น า  3.73 ดี 
  ธรรมาภิบาล  4.06 ดี 
4 ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของคณบดี 

 
 3.76 มำก 

กำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำน 
 จุดเด่น 
 -  คณะสามารถบริหารจัดการในเรื่องการออกกลางคันของนักศึกษาได้ดีพอสมควร  ท าให้สัดส่วนนักศึกษา
ออกกลางคันปีการศึกษา 2562 เทียบกับสัดส่วนนักศึกษาออกกลางคัน ปีการศึกษา 2561  ลดลงร้อยละ 1.48   
 ข้อเสนอแนะ   
 1.  นักศึกษาใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแนวโน้มลดลงทุกปี จากปีการศึกษา 2560 มีจ านวน 
359 คน ปีการศึกษา 2561 จ านวน 227 คน และในปีการศึกษา 2562 มีจ านวนเพียง 201 คน ซึ่งจะส่งผล
กระทบในเรื่องการจัดสรรงบประมาณ  คณะควรเพิ่มจ านวนนักศึกษาโดยมุ่งเน้นไปที่คนที่อยู่ในวัยท างาน เพ่ือ
มุ่งพัฒนาทักษะก าลังคนให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ (Reskills-Upskills) โดยมีความ
ร่วมมือกับภาคเอกชน จัดท าหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือน าเข้าระบบคลังหน่วยกิต ตามประกาศของกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยจัดท าหลักสูตรระยะสั้น ตามความรู้ความสามารถและ
ศักยภาพของอาจารย์ในคณะที่มีอยู่ เช่น หลักสูตรระยะสั้นด้านเทคโนโลยีมัลติมิเดีย เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ฯลฯ  
 2. จากข้อมูลการด าเนินงาน ตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ที่พบว่า บรรลุเป้าหมายเพียงร้อยละ 
22.22 ดังนั้น คณะควรศึกษาวิเคราะห์ให้ทราบถึงปัญหา/สาเหตุที่การด าเนินงานของคณะยังไม่บรรลุเป้าหมาย
ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพ่ือน ามาก าหนดเป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา การด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
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6.  คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
 

 
ที ่

รำยกำรที่ประเมิน น  ำหนัก คะแนน ระดับ 
1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกจิ 50 3.08 ปำนกลำง 
  1.1 ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนตลอดจนครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 2.62 ปานกลาง 

  1.2 ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  3.43 ปานกลาง 
  1.3 ด้านการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  1.67 ควรปรับปรุง 
  1.4 ด้านการบริการวิชาการ  2.39 ควรปรับปรุง 
  1.5 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  3.25 ปานกลาง 
  1.6 ด้านการบริหาร    4.50 ดี 
2 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ 40 3.90 ดี 
  2.1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 20 3.85 ดี 

  
2.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ 
     จากสภามหาวิทยาลัย 

10 3.50 ปานกลาง 

  2.3 การบริหารงบประมาณ 10 4.38 ดี 
รวม 90 3.44 

 
ปานกลาง 

3 ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำล 10 
 
 

3.43 ปำนกลำง 
  ภาวะผู้น า  3.42 ปานกลาง 
  ธรรมาภิบาล  3.46 ปานกลาง 
4 ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของคณบดี 

 
 3.46 ปำนกลำง 

กำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำน 
 จุดเด่น         
   - 
 ข้อเสนอแนะ   
 1.   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีคณาจารย์มีความเชี่ยวชาญทางด้าน
เทคโนโลยีหลายสาขา ดังนั้นจึงควรวิเคราะห์หาสาขาวิชาที่คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง และท าการ 
พัฒนาหลักสูตร Reskills และ Upskills เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านการบริหารสาธารณะ และพัฒนา
ชุมชน 
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมควรพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมในด้าน
ต่างๆ เช่น การแปรรูปการเกษตร เกษตรปลอดภัย อาหารเพ่ือสุขภาพฯลฯ เป็นต้น เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาดชุมชน และใช้ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 
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7.  ส ำนักงำนอธิกำรบดี 
ที ่ รำยกำรที่ประเมิน น  ำหนัก คะแนน ระดับ 
1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกจิ 50 4.19 ดี 
 1.1 ด้านการบริหาร    15 3.98 ดี 
 1.2 ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 25 4.36 ดี 
 1.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 10 4.08 มาก 
2 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ 40 3.54 ดี 
 2.1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 20 4.17 ดี 

  
2.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ 
     จากสภามหาวิทยาลัย 10 1.93 ควรปรับปรุง 

  2.3 การบริหารงบประมาณ 10 3.87 ดี 
รวม 90 3.90 ดี 

3 ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำล 10 3.99 ดี 
 ภาวะผู้น า  3.92 ดี 
 ธรรมาภิบาล  4.14 ดี 
4 ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของผู้อ ำนวยกำร 

 
 4.00 มำก 

กำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำน 
 จุดเด่น 
 ส านักงานอธิการบดีมีการด าเนินงานที่ก้าวหน้าอย่างก้าวกระโดดในเรื่องการพัฒนาบุคลากรให้ท า
หน้าที่ให้การบริการได้อย่างมีคุณภาพ จากต้องปรับปรุง มาเป็นดีมาก ซึ่งส านักงานอธิการบดีต้องรักษาผลงาน
นี้ไว้และพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะหัวใจส าคัญของส านักงานอธิการบดีคือ งานบริการ  
 ข้อเสนอแนะ 
 1. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการถือเป็นเครื่องมือส าคัญของการ
ปฏิบัติงานของส านักงานอธิการบดี แม้ว่าส านักงานอธิการบดีจะมีการใช้เทคโนโลยีในการปฏิบัติงานบ้างแล้วก็
ตาม แต่อาจไม่เพียงพอและไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ส านักงานอธิการบดีควรมีการส ารวจความต้องการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศทั้งของบุคลากรและผู้ใช้บริการ ติดตามประเมินผลการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีอยู่ 
เพ่ือน าข้อค้นพบมาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานและบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 2. จากการด าเนินงานของส านักงานอธิการบดีพบว่าโครงการที่ด าเนินงานส าเร็จเพียงร้อยละ   
38.55 เป็นประเด็นที่ต้องศึกษาวิเคราะห์โดยละเอียดว่า ปัญหาหรือสาเหตุส าคัญท่ีส่งผลให้การด าเนินโครงการ
ไม่ส าเร็จคืออะไร หากไม่ใช่ปัญหาเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 ส านักงานอธิการบดีต้อง
หาแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงโดยด่วน เพ่ือให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายได้ดีข้ึน 
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8.  ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
 
 
     

ที ่

รำยกำรที่ประเมิน น  ำหนัก คะแนน ระดับ 
1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกจิ 50 4.86 ดีมำก 
 1.1 ด้านการบริหาร    15 5.00 ดีมำก 
 1.2 ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 25 5.00 ดีมำก 
 1.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 10 4.28 มำก 
2 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ 40 3.68 ดี 
 2.1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 20 4.17 ดี 

 
2.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ 
จากสภามหาวิทยาลัย 10 2.50 

ควร
ปรับปรุง 

 2.3 การบริหารงบประมาณ 10 3.88 ดี 
รวม 90 4.33 ดี 

3 ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำล 10 4.62 ดีมำก 
 ภาวะผู้น า  4.57 ดีมาก 
 ธรรมาภิบาล  4.71 ดีมาก 
4 ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของผู้อ ำนวยกำร 

 
 4.68 มำกที่สุด 

กำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำน 
 จุดเด่น 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน สามารถปฏิบัติหน้าที่ด าเนินงาน
ตามตัวชี้วัดได้ในระดับที่ดีมากเป็นส่วนใหญ่ ทั้งในด้านการบริหาร และความส าเร็จในการปฏิบัติงาน ส าหรับ
ด้านความพึงพอใจในการบริหารงานของผู้อ านวยการส านัก บุคคลากรในส านักมีความพึงพอใจในการ
บริหารงานของผู้อ านวยการอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 
 ข้อเสนอแนะ 
 1.  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มีพันธกิจหลักในการสนับสนุนการจัดการศึ กษาของ
มหาวิทยาลัย และด าเนินงานโดยมีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยงานการให้บริการวิชาการแก่
นักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอก ซึ่งแม้ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
สารสนเทศส่วนใหญ่มีความพึงพอใจระบบสารสนเทศของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบี ยนอยู่ในระดับ
มาก แต่ส านักควรน าผลการประเมินที่ได้รับมาปรับปรุงระบบสารสนเทศต่าง ๆ เพ่ิมเติม และอาจก าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 2. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนยังคงต้องให้ความส าคัญกับการพัฒนาเครือข่ายความ
ร่วมมือ ทั้งภายในและต่างประเทศ เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ความรู้ทางวิชาการ และเพ่ิมจ านวนนักศึกษา 
 3. ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ควรพัฒนาระบบงานใหม่ ๆ โดยน าเทคโนโลยีมาช่วย
สนับสนุนการปฏิบัติงาน และการให้บริการอย่างต่อเนื่องต่อไป 
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9.  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ที ่ รำยกำรที่ประเมิน น  ำหนัก คะแนน ระดับ 
1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกจิ 50 4.86 ดีมำก 

  1.1 ด้านการบริหาร    15 4.75 ดีมาก 
  1.2 ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 25 5.00 ดีมาก 
  1.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 10 4.67 มากที่สุด 
2 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ 40 3.53 ดี 

  2.1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 20 3.44 ดี 

  
2.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ 
     จากสภามหาวิทยาลัย 10 3.57 ดี 

  2.3 การบริหารงบประมาณ 10 3.65 ดี 
รวม 90 4.27 ดี 

3 ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำล 10 4.20 ดี 
  ภาวะผู้น า  4.17 ดี 
  ธรรมาภิบาล  4.26 ดี 
4 ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของผู้อ ำนวยกำร 

 
 4.25 มำก 

กำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำน 
 จุดเด่น         
 ส านักได้พัฒนาระบบสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารขึ้นมาใหม่                    
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือให้ส านักและหน่วยงานต่างๆ สามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น   
ระบบแจ้งซ่อมส าหรับฝ่ายอาคารสถานที่ และงานช่างไฟฟ้าประปา ระบบการจองห้อง e-Booking ระบบสร้าง
เอกสารออนไลน์ ( e-Document System ) เว็บไซต์กลุ่มงานนิติกร และระบบจัดการวัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นต้น 
 ข้อเสนอแนะ  
  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีหน้าที่ในการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
เพ่ือใช้ในมหาวิทยาลัยเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคต จ าเป็นต้องมีการ Up 
skills, Reskills และเตรียม Future Skills ส าหรับบุคลากร จึงควรที่จะมีการปรับโครงสร้างส านักวิทยบริการฯ
ทบทวนการก าหนดต าแหน่ง แล้วจัดท าค าบรรยายลักษณะงานพัฒนาบุคลากร และพัฒนาบุคลากรทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 
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10.  ส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
ที ่ รำยกำรที่ประเมิน น  ำหนัก คะแนน ระดับ 
1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกจิ 50 4.90 ดีมำก 
  1.1 ด้านการบริหาร    15 5.00 ดีมาก 
  1.2 ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 25 5.00 ดีมาก 
  1.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 10 4.51 มากที่สุด 
2 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ 40 4.26 ดี 
  2.1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 20 4.64 ดีมาก 

  
2.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ 
     จากสภามหาวิทยาลัย 10 2.81 ปานกลาง 

  2.3 การบริหารงบประมาณ 10 4.96 
 

ดีมำก 
รวม 90 4.62 ดีมำก 

3 ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำล 10 4.02 ดี 
  ภาวะผู้น า  3.96 ดี 
  ธรรมาภิบาล  4.13 ดี 
4 ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของผู้อ ำนวยกำร 

 
 4.03 มำก 

กำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำน 
 จุดเด่น 
 1.  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรม รวมทั้งเชื่อมโยงระบบสารสนเทศกับทุก
หน่วยงานของมหาวิทยาลัย หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น จังหวัดนครสวรรค์ 
องค์การบริหารส่วนต าบล เทศบาลนครสวรรค์ ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ศาลเจ้าพ่อเทพารักษ์ 
เจ้าแม่ทับทิม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ส านักศิลปะและวัฒนธรรมได้ด าเนินโครงการ จ านวน 19 โครงการ 
โดยได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเป็นอย่างดี แต่ละโครงการมีการประเมินผลลัพธ์ซึ่งพบว่าเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการ   
 2.  มีการจัดท าองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ท าให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทย จ านวน 8 
เรื่อง เช่น หัวโขนประยุกต์ : การเปลี่ยนผ่านงานประณีตศิลป์สู่พาณิชย์ศิลป์ยุคใหม่ ดนตรีในวิถีชีวิตของกลุ่ม
ชาติพันธุ์จีน จังหวัดนครสวรรค์ วัฒนธรรมพ้ืนบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ : ผืนผ้า สีสันและ
ลายเส้น แนวทางการยกระดับการพัฒนาศักยภาพการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์      
เป็นต้น 
 ข้อเสนอแนะ 
 ส านักศิลปะและวัฒนธรรมควรประสานกับคณะต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัย ส านักงานวัฒนธรรม จังหวัด
นครสวรรค์ส านักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครสวรรค์ จัดท าโครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยว
ชุมชนเชิงวัฒนธรรมและชาติพันธุ์จังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือขยายองค์ความรู้ของคณะไปสู่การปฏิบัติที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ทั้งในด้านการเผยแพร่ความรู้ การมีงานท าและรายไดข้องชุมชน 
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11.  สถำบันวิจัยและพัฒนำ  
 

ที ่ รำยกำรที่ประเมิน น  ำหนัก คะแนน ระดับ 
1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกจิ 50 4.67 ดีมำก 
  1.1 ด้านการบริหาร    15 5.00 ดีมาก 
  1.2 ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 25 4.70 ดีมาก 
  1.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ 10 4.10 มาก 
2 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ 40 3.88 ดี 
  2.1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 20 4.23 ดี 
  2.1 ความส าเร็จของโครงการที่ได้รับอนุมัติ 10 2.50 ปานกลาง 
  2.3 การบริหารงบประมาณ 10 4.55 ดีมำก 

รวม 90 4.32 ดี 
3 ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำล 10 4.05 ดี 
  ภาวะผู้น า  4.07 ดี 
  ธรรมาภิบาล  4.02 ดี 
4 ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของผู้อ ำนวยกำร 

 
 4.10 มำก 

กำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำน 
 จุดเด่น 
 สถาบันวิจัยและพัฒนาน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการด าเนินงานด้านการวิจัย 
หลายระบบ เช่น ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ ระบบบริหารจัดการงานวิจัยของหน่วยงาน ระบบ
สารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และระบบสารสนเทศเทศ NSRU e-Office เป็นต้น ท าให้สามารถ
อ านวยความสะดวกให้แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยได้เป็นอย่างดียิ่ง 
 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ พบว่าส่วนใหญ่น าไปใช้ในการเรียนการสอน สถาบันวิจัยและ
พัฒนาควรให้ค าแนะน าให้ผู้ท าวิจัยน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นให้มากขึ้นเพ่ือตอบสนอง
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 
 


