
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

รายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน                        

คณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ในคราวประชุมคร้ังที่ 3/2564 วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564 



 

 

 

398 หมู่ 9 ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000                                                               

โทร. 0-5621-9100-29 โทรสาร 0-5688-2522-23 
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 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 2 ว่าด้วยการด าเนินงาน มาตรา 39 
ให้มีการประเมินผลการด าเนินงานของคณะและคณบดี โดยน าหลักการวิธีการในมาตรา 49 และมาตรา 50 มา
ใช้โดยอนุโลม ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดีและผู้อ านวยการ ให้ท าหน้าที่ประเมินผลการด าเนินงาน
ของคณบดี โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสาร สัมภาษณ์ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และนักศึกษา 
 

 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงาน ได้รับความร่วมมือด้วยดีในการจัดท าเอกสาร
การศึกษาตนเองของคณะ และการให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ คณบดี ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และนักศึกษา 
จึงขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง 
 

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน 
13 มีนาคม 2564 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร  

 

 คณะครุศาสตร์ เป็นคณะที่มีความเก่าแก่ถือก าเนิดเป็นคณะแรก เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม           
พ.ศ. 2465  โดยมี ช่ือเดิมว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรม”  ประจ ามณฑลนครสวรรค์  ต่อมา
กระทรวงศึกษาธิการขอให้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าวิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยผลิต
บัณฑิตในสาขาต่าง ๆ เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา จึงเห็นสมควรขอพระราชทานช่ือวิทยาลัยครูว่าสถาบันราชภัฏ
และได้รับการจัดตั้งให้เป็นมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน  2547  คณะเปิดสอนหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
การศึกษา  สาขาวิชาพลศึกษา  สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และ 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 
 

วัตถุประสงค์   
 1.  เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและคณบดี    
 2.  เพื่อจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ   
 
 

กรอบกำรประเมิน 
 รำยกำรท่ีประเมินและติดตำม   
 1.  การติดตามการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
 2. การด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ 
 3. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณของคณะ  
  3.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์   
  3.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
  3.3  การบริหารงบประมาณ   
 4.  ภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนนิงานประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 

เครื่องมือ วิธีกำร เกณฑ์ท่ีใช้ในกำรประเมินและน  ำหนักในกำรประเมิน 
  เครื่องมือ 
      เครื่องมือที่ใช้ในการวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย   
   1.   แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ   
   2.  แบบสัมภาษณ์คณบดี  ผู้แทนประธานสาขาและผู้แทนอาจารย์ 
   3. แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรของคณะเกี่ยวกับภาวะผู้น า  ธรรมาภิบาล และ
ความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
   4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะ  ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  รายงานประจ าปี  รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร รายงานผลการด าเนินงาน
ของคณบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 



 
 

ค 
 

 วิธีกำร 
  1.  รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจ/ตัวชี้วัด  และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะ   
  2. วิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานของคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  3. วิเคราะห์เอกสาร  ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ รายงานประจ าปี  รายงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร  แบบติดตามและประเมินตนเองตามตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการของคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  4. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์คณบดี  ผู้แทนประธานสาขาและผู้แทนอาจารย์ 
  5. วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรในคณะเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และ
ความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
  6. จัดท าแบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะ 
 เกณฑ์ท่ีใช้ในกำรประเมิน 
  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 าเนินงานตามพันธกิจ       ร้อยละ  50  
  2.  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ  ร้อยละ 40 
   2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ ร้อยละ 20 
   2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ  
     จากสภามหาวิทยาลัย ร้อยละ 10 
   2.3  การบริหารงบประมาณ ร้อยละ 10 
  3.  ภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี  ร้อยละ 10 
 
 ผลกำรประเมินผลงำน 
 1.   ผลการด าเนินงานตามพันธกิจคณะด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 4.23 อยู่ในระดับ ดี  

2.  การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ คณะด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 2.96 
อยู่ในระดับ ปานกลาง จ าแนกเป็น  
   2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์   
     การพัฒนาคณะครุศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ประกอบด้วย 5  ยุทธศาสตร์  จ านวน 12 ตัวช้ีวัด  มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดในแผน
ยุทธศาสตร์ จ านวน 6 ตัวช้ีวัด  (ร้อยละ 50.00)  คิดเป็นระดับคะแนนได้ 2.50 อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง 
 
 
 



 
 

ง 
 

   2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
     คณะได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ  จ านวน 74 โครงการ ด าเนินการได้ จ านวน 43  
โครงการ  (ร้อยละ 58.11)  คิดเป็นระดับคะแนนได้ 2.91 อยู่ในระดับ ปานกลาง 
   2.3  การบริหารงบประมาณ 
 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จ านวน 24,992,657 บาท  สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ 
จ านวน 19,552,508 บาท  คิดเป็น  (ร้อยละ 78.23)  คิดเป็นระดับคะแนนได้ 3.91 อยู่ในระดับ ดี 
 การประเมินผลงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สรุปได้ดังนี ้
ท่ี รำยกำรท่ีประเมิน น  ำหนัก คะแนน ระดับ 
1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ 50 4.23 ดี 
  1.1 ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนตลอดจนครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 3.35 ปานกลาง 

  1.2 ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  4.64 ดีมาก 
  1.3 ด้านการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  5.00 ดีมาก 
  1.4 ด้านการบริการวิชาการ  4.50 ดี 
  1.5 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  3.25 ปานกลาง 
  1.6 ด้านการบรหิาร    4.50 ดี 
2 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ 40 2.96 ปำนกลำง 
  2.1 การบรรลเุป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ 20 2.50 ควรปรับปรุง 

  
2.1 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ 
     จากสภามหาวิทยาลัย 10 2.91 ปานกลาง 

  2.3 การบรหิารงบประมาณ 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 สนองพระบรมรา
โชบายในการพัฒนาท้องถ่ินของได้อย่างชัดเจนต่อเนื่อง ทั้งในด้านการส่งเสริมการพัฒนาท้องถ่ิน การพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาและการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  2.  คุณภาพของคณาจารย์ของคณะครุศาสตร์พัฒนาข้ึนตามล าดับ โดยเฉพาะต าแหน่งทางวิชาการ 
กล่าวคือ อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 40.32 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นร้อยละ 
50.79  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แม้ว่าจะเป็นเพิ่มข้ึนในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ก็ตาม 
   
 
 



 
 

จ 
 

 ข้อเสนอแนะ 
  1.   การบริหารจัดการนักศึกษาออกกลางคัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญ ในปีที่ผ่านมาคณะครุศาสตร์
ด าเนินการได้ดี อัตราการออกกลางคันรวมช้ันปีที่ 1-4 ร้อยละ 8.19 แต่ในปีนี้อัตราการออกกลางคันกลับ
เพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 9.52 ดังนั้นคณะครุศาสตร์ต้องให้ความส าคัญในเรื่องนี้ให้มากขึ้น วิเคราะห์หาสาเหตุและ
แนวทางการแก้ไข โดยมีการก ากับตามอย่างใกล้ชิด 
  2. คณะครุศาสตร์ได้รับงบประมาณเพื่อการวิจัยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา แต่งบประมาณส่วนใหญ่มา
จากงบประมาณแผ่นดิน แต่แนวโน้มที่จะได้รับการสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินจะยากขึ้น  ดังนั้น 
คณะครุศาสตร์ควรวางแผนกลยุทธ์ในการแสวงหางบประมาณเพื่อการวิจัยจากแหล่งทุนภายนอกอื่นให้มากขึ้น 
โดยประสานกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวกให้อาจารย์ที่มีศักยภาพสูง หรือ
มีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เขียนโครงการขอรับทุนจากแหล่งทุนภายนอกอื่นอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 
 
หมำยเหตุ 

1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษา ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ส่งผลให้การบริหารงบประมาณและการขับเคลื่อนโครงการของ
มหาวิทยาลัย ด าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไป
พลางก่อน จนถึงไตรมาสที่ 2 และระหว่างปีงบประมาณส านักงบประมาณปรับลดงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 9,452,700 บาท   

2. จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการ 
ไม่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงานขอยุติการด าเนินโครงการ บางส่วนขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อให้
สามารถขับเคลื่อนได้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
        ประกอบกับสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อสภาวะทางเศรษฐกิจท าให้นักศึกษาขาดแคลนทุน
ทรัพย์ ในการช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง การ
เก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาในช่วงระยะเวลาการระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
โดยเรียกเก็บค่าเงินค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายในอัตราร้อยละเก้าสิบ และให้แบ่งจ่ายเป็นงวด โดยงดเว้น
ค่าปรับการช าระเงินหลังก าหนด 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 49 ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 39 และ
มาตรา 50  สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
อธิการบดี คณะ คณบดี ส านัก/สถาบัน และผู้อ านวยการ  ซึ่งการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย  ถือว่าเป็นเครื่องมือทางการบริหารอย่างหนึ่งส าหรับองค์การที่จะสะท้อนภาพของการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองค์กรของคณะผู้บริหาร  ภายใต้แนวนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้  
ดังนั้น การติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานนั้น  จ าเป็นต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากบุคคลภายใน
องค์การที่มีมุมมองต่อมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่มองมหาวิทยาลัย โดยการเช่ือมโยงและสะท้อนให้เห็น
ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ  ซึ่งจะประเมินได้เป็นค่าความส าเร็จ และจุดอ่อนที่ควรได้รับการพัฒนาให้
สามารถด าเนินงานได้บรรลุภารกิจที่ตั้งไว้ 
 

วัตถุประสงค์   
 1.  เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและคณบดี    
 2.  เพื่อจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ   
 
รำยกำรท่ีประเมินและติดตำม   
 1.  การติดตามการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
 2. การด าเนินงานตามพันธกิจ 
 3. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ  
  3.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์   
  3.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
  3.3  การบริหารงบประมาณ   
 4.  ภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
 
เครื่องมือ วิธีกำร เกณฑ์ท่ีใช้ในกำรประเมินและน  ำหนักในกำรประเมิน 
  เครื่องมือ 
      เครื่องมือที่ใช้ในการวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย   
   1.   แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ   
   2.  แบบสัมภาษณ์คณบดี  ผู้แทนประธานสาขาและผู้แทนอาจารย์ 
   3. แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรของคณะเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และความ
พึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
   4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะ  ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการประจ าปี   
รายงานประจ าปี  รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร รายงานผลการด าเนินงานของคณบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 วิธีกำร 
  1.  รวบรวมและตรวจสอบข้อม ูลผลการด า เนินงานตามพันธก ิจ/ต ัวชี ้ว ัด   และแผน
ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะ     
  2. วิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานของคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  3. วิเคราะห์เอกสาร  ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ รายงานประจ าปี  รายงาน
การประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร  แบบติดตามและประเมินตนเองตามตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และ
เอกสารที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการของคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  4. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์คณบดี  ผู้แทนประธานสาขาและผู้แทนอาจารย์ 
  5. วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรในคณะเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และ
ความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
  6. จัดท าแบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะ 
 
 เกณฑ์ท่ีใช้ในกำรประเมิน 
  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 าเนินงานตามพันธกิจ  ร้อยละ  50  
  2.  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ  ร้อยละ 40 
   2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ ร้อยละ 20 
   2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ  
     จากสภามหาวิทยาลัย ร้อยละ 10 
   2.3  การบริหารงบประมาณ ร้อยละ 10 
  3.  ภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี ร้อยละ 10 
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บทท่ี 2 

ข้อมูลพื นฐำน 
 

 คณะครุศาสตร์ เป็นคณะที่มีความเก่าแก่ถือก าเนิดเป็นคณะแรก เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม           
พ.ศ. 2465  โดยมี ช่ือเดิมว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรม”  ประจ ามณฑลนครสวรรค์  ต่อมา
กระทรวงศึกษาธิการขอให้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าวิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยผลิต
บัณฑิตในสาขาต่าง ๆ เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา จึงเห็นสมควรขอพระราชทานช่ือวิทยาลัยครูว่าสถาบันราชภัฏ
และไดร้ับการจัดต้ังให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่15 มิถุนายน  2547  คณะเปิดสอนหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
การศึกษา  สาขาวิชาพลศึกษา  สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และ 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 
ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ   
 ปรัชญำ 
  ศูนย์พลังปัญญำ  พัฒนำวิชำชีพครู  สู่มำตรฐำนคุณภำพ 
 วิสัยทัศน์  
  เป็นผู้น าแห่งการผลิตและพัฒนาครูมาตรฐานวิชาชีพ 
 พันธกิจ   
  1.  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพครู 

  2.  สร้างงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
  3.  บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
  4.  ท านุบ ารงุศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
  5.  พัฒนาคณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

  6.  บรหิารจัดการอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์   

 ผู้บริหำร  
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร  ทรัพยร์วงทอง คณบดีคณะครุศาสตร ์
 2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา  หอมบปุผา รองคณบดฝี่ายวิชาการ 
 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชญานิษฎ์  สุระเสนา รองคณบดฝี่ายบริหาร 
 4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทิตย์  ยะฟู รองคณบดฝี่ายกจิการนกัศึกษา 
 5.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล  ศัยยกุล ผู้อ านวยการโรงเรียนสาธิตฯ 
 6.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภากร  โพธ์ิดง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 7.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทินกร  ชอัมพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 8. อาจารย์วัชรศักดิ์  มาเกิด  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
 9.  นางสาวพงษ์ลดา  คงหอม  หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 
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บุคลำกร 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะมีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 63 คน และสายสนับสนุน จ านวน 
11 คน รวม จ านวน  74 คน 
 

ต ำแหน่ง 
วุฒิกำรศึกษำ 

รวม ต่ ำกว่ำ  
ป.ตร ี

ป.ตร ี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก 

บุคลำกรสำยวิชำกำร - - - 31 32 63 
   พนักงำนมหำวิทยำลัย - - - 18 18 36 
      อาจารย ์ - - - 13 7 20 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - - - 5 11 16 
      รองศาสตราจารย ์ - - - - - 0 
      ศาสตราจารย ์ - - - - - 0 
   ข้ำรำชกำร - - - 6 12 18 
      อาจารย ์ - - - 1 1 2 
      ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - - - 4 10 14 
      รองศาสตราจารย ์ - - - 1 1 2 
      ศาสตราจารย ์ - - - - - 0 
ลูกจ้างช่ัวคราว - - - 7 2 9 
บุคลำกรสำยสนับสนุน - 5 - 6 - 11 
   พนักงานมหาวิทยาลัย - 4 - 3 - 7 
   พนักงานราชการ - - - 1 - 1 
   ลูกจ้างช่ัวคราว - 1 - - - 1 
   ลูกจ้างประจ า - - - 1 - 1 
   ข้าราชการ - - - 1 - 1 

รวม - 5 - 37 32 74 
ที่มา : คณะครุศาสตร์  ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
 
หลักสูตรและสำขำวิชำท่ีเปิดสอน 
 ในปีการศึกษา 2562 คณะครุศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 

ท่ี หลักสูตร สำขำวิชำ 
1 ครุศาสตรบัณฑิต การศึกษาปฐมวัย 
2 ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์ 
3 ครุศาสตรบัณฑิต เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา 
4 ครุศาสตรบัณฑิต พลศึกษา 
5 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาไทย 
6 ครุศาสตรบัณฑิต ภาษาอังกฤษ 
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ท่ี หลักสูตร สำขำวิชำ 
7 ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาศาสตร์ทั่วไป 
8 ครุศาสตรบัณฑิต สังคมศึกษา 
9 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 
10 ครุศาสตรมหาบัณฑิต การบริหารการศึกษา 
11 ครุศาสตรมหาบัณฑิต หลักสูตรและการสอน 
12 ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา 

ที่มาข้อมลู : คณะครุศาสตร ์
 

จ ำนวนนักศึกษำ 
 ในปีการศึกษา 2562 คณะ มีนักศึกษาภาคปกติทุกช้ันปี จ านวน 2,032  คน ดังนี้ 

ที่ สาขา หลักสูตร จ านวนนักศึกษา รวม 
ปี1 ปี2 ปี3 ปี4 ปี5 

1 การศึกษาปฐมวัย คบ.5 ปี - 51 42 46 44 183 
2 คณิตศาสตร์ คบ.5 ปี - 58 49 42 51 200 
3 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

การศึกษา 
คบ.5 ปี - 

   57 50 43 54 204 

4 พลศึกษา คบ.5 ปี - 50 55 42 40 187 
5 ภาษาไทย คบ.5 ปี - 60 55 48 55 218 
6 ภาษาอังกฤษ คบ.5 ปี - 54 44 48 54 200 
7 วิทยาศาสตร์ทั่วไป คบ.5 ปี - 58 44 39 48 189 
8 สังคมศึกษา คบ.5 ปี - 53 56 51 53 213 
9 การศึกษาปฐมวัย คบ.4 ปี 59 - - - - 59 
10 คณิตศาสตร์ คบ.4 ปี 58 - - - - 58 
11 เทคโนโลยีดิจิทลัเพื่อการศึกษา คบ.4 ปี 46 - - - - 64 
12 พลศึกษา คบ.4 ปี 52 - - - - 52 
13 ภาษาไทย คบ.4 ปี 57 - - - - 57 
14 ภาษาอังกฤษ คบ.4 ปี 55 - - - - 55 
15 วิทยาศาสตร์ทั่วไป คบ.4 ปี 55 - - - - 55 
16 สังคมศึกษา คบ.4 ปี 56 - - - - 56 

รวม 438 441 395 359 399 2,032 
 
ที่มา : ส านักสง่เสรมิวิชาการและงานทะเบียน ข้อมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
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แหล่งกำรเรียนรู้และทรัพยำกร 
 แหล่งกำรเรียนรู้ 
 1.  อาคาร 9 (ม.ใน) 
 2. อาคารโรงยิมเนเซียม (ม.ใน) 
 3.  อาคาร 9 (ม.ย่านมัทรี) 
 
 แหล่งทรัพยำกร 

ใช้งำนพื นท่ี จ ำนวนห้อง 
ห้องพกัอาจารย ์ 14 
ห้องเรียน 8 
ห้องผู้บริหาร 5 
ห้องประชุม 4 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์ 2 
ห้องสโมสรนกัศึกษา 1 
อื่นๆ ห้องส านักงานคณะ 2 
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บทท่ี 3 
กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำน 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานงานของมหาวิทยาลัยท าการวิเคราะห์ข้อมูล ผล
การด าเนินงานของคณะและคณบดีจากเอกสารต่างๆ ได้แก่ รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ แผน
กลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี รายงานการประเมินตนเอง รายงานการประเมินคุณภาพภายใน เอกสาร
หลักสูตรและเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์คณบดี ผู้แทนประธานสาขาวิชาและผู้แทน
อาจารย์ ตลอดจนข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดีและความ
พึงพอใจในการบริหารของคณบดีจากบุคลากรในคณะ  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล ได้น ามาสรุ ปเป็นผลการ
ประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ในรายงานนี้แบ่งการประเมินเป็นสามส่วนคือ การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  และการประเมินผลงานของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
กำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของ 
มหำวิทยำลัยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร กำรด ำเนินงำนและผลท่ีได้รับ ปัญหำ/อุปสรรค 
1 .  ด้ านง าน วิ จั ย  สิ่ ง ปร ะดิษ ฐ์ แล ะงาน
สร้างสรรค์ ที่ยังอยู่ในระดับที่ไม่น่าพอใจ ทั้ง
ในเรื่ องเ งินสนับสนุนงานวิจัยฯ ที่ ใ ช้เงิน
สนับสนุนจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย
ทั้งหมด โดยเฉลี่ย 11,557.38 บาทต่อคน ซึ่ง
เป็นจ านวนที่น้อย และจ านวนอาจารย์ที่ได้รับ
ทุนสนับสนุนดังกล่าวเพียง 14 คน (ร้อยละ 
22.95) ประกอบกับนโยบายในการจัดสรร
งบประมาณด้านการวิจัยของกระทรวง
อุ ดม ศึกษาฯ เปลี่ ย นแปลง เป็นการจั ด
งบประมาณในลักษณะกองทุนส่ ง เสริ ม
วิท ย าศาส ตร์  วิ จั ย แล ะน วัตก ร ร ม  ให้
มหาวิทยาลัยเสนอโครงการวิจัยฯ ขอรับ
งบประมาณสนับสนุน ในลักษณะของการ
แข่งขันในด้านคุณค่าของโครงการวิจัยฯ คณะ
ครุศาสตร์ต้องวางแผนก าหนดกลยุทธ์ในการ
ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารย์มี ศักยภาพที่
สูงข้ึนในการแข่งขันขอรับงบประมาณจาก
กองทุนดังกล่าว และสามารถแสวงหาแหล่ง
ทุนสนับสนุนจากภายนอกได้มากข้ึน 

มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเผยแพร่งานวิจัย
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันถึงแนวทางการ
จัดท าวิจัย ซึ่งท าให้มีอาจารย์ในคณะได้ทราบถึง
เทคนิคในการเขียนเสนอขอทุนวิจัยในโครงการ
ส่งเสริมการสร้างผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ของคณะครุศาสตร์ซึ่งท าให้มีอาจารย์คณะครุ
ศาสตร์สามารถเขียนขอทุนงานวิจัยของคณะ
จ านวน 28 ทุนมีการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ด้านงานวิจัยเรื่องการพัฒนาศักยภาพอาจารย์
ด้านงานวิจัย และมีงบประมาณสนับสนุน โดย
เฉลี่ยอยู่ที่ 11,984.13 บาทต่อคน 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร กำรด ำเนินงำนและผลท่ีได้รับ ปัญหำ/อุปสรรค 
2. ด้านการท านุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม ที่มี
โครงการเพียง 4 โครงการ เป็นโครงการ
ร่วมมือกับชุมชนเพียง 1 โครงการ ซึ่งเป็น
จ านวนน้อย และโครงการทั้งหมดยังไม่มีความ
โดดเด่นเพียงพอที่สร้างช่ือเสียงให้แก่คณะครุ
ศาส ตร์ ไ ด้ จ ริ ง  คณะครุ ศาส ตร์ ค ว ร ให้
ความส าคัญกับพันธกิจด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม โดยสร้างความร่วมมือกับ
ชุมชนท้องถ่ินในลักษณะเครือข่ายให้มากข้ึน 
เ พื่ อ ใ ห้ เ กิ ด ต่ อ เ นื่ อ ง  โ ด ย รั บ ผิ ด ช อ บ
งบประมาณในการด าเนินงานร่วมกัน 

คณะครุศาสตร์ได้ปรับลักษณะการด าเนินงาน
ด้านการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมุ่งเน้นไป
ที่การร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและนอก
มหาวิทยาลัย ท าให้มีกิจกรรมเพิ่มข้ึนเป็น 12 
กิจกรรม 

 

3. คณะครุศาสตร์ควรก าหนดมาตรการในการ
บริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ มีการ
ก ากับติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้สามารถ
เบิก-จ่ายงบประมาณได้ในสัดส่วนที่สูงข้ึน 
ส่งผลต่อการด าเนินโครงการและการบรรลุ
เป้าหมายตามตัวช้ีวัดได้ดียิ่งขึ้น 

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID 19 ท า
ให้การด าเนินงานชะงักและหยุดไปหลายเดือน
จึงท าให้มีเวลาจ ากัดในการด าเนินงานอีกทั้งยงัมี
ข้อก าหนดจากการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด
เพิ่มข้ึนส่งผลให้การจัดโครงการกิจกรรมต้องมี
การปรับกระบวนการท างานและไม่สามารถ
เบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผนได้ 

 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
     คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะได้ดีเป็นส่วนใหญ่ แม้จะอยู่ในสถานการณ์โรคระบาด 
COVID 19  ยกเว้นเรื่องการบรหิารงบประมาณ ที่ด าเนินการหยุดชะงกัไปหลายเดือน ท าให้ต้องมีการปรบั
กระบวนการท างานและการเบิกจ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 
กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์คณะครุศำสตร์   
  คณะครุศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นเงินงบประมาณแผ่นดิน 
5,020,514 บาท เงินรายได้ 19,972,143 บาท รวมเป็นเงิน 24,992,657 บาท เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาคณะตามแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  2563  ประกอบด้วย 5  ยุทธศาสตร์  
จ านวน 12 ตัวช้ีวัด  มีผลผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดในแผนนวน 6 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 
50.00 ดังนี ้

ประเด็นยุทธศำสตร์คณะครุศำสตร์ ตัวชี วัด 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 1 3 1 33.33 2 66.67 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 2 3 2 66.67 1 33.33 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 3 1 1 100.00 0 0.00 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 4 2 1 50.00 1 50.00 
ประเด็นยุทธศาสตรท์ี่ 5 3 1 33.33 2 66.67 

รวม 12 6 50.00 6 50.00 
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 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร ์ ดังนี้ 
 

ตัวชี วัด/ตัวบ่งชี  
หน่วย
นับ 

เป้ำหมำย  
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
บรรลุ

เป้ำหมำย 
ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 1 ผลิตบัณฑิตครูทีม่ีคุณภาพ และได้มาตรฐานสูร่ะดบัชาติและนานาชาติ 
1. ระดับคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

คะแนน 3.20 4.57  บรรล ุ

2. คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 

คะแนน 4.2 3.63  ไม่บรรล ุ

3. ร้อยละของภาวะผู้มีงานท า ร้อยละ 85 81.41  ไม่บรรล ุ
ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 2 การพัฒนางานวิจัย การบริการวิชาการ เพื่อพฒันาท้องถ่ิน และสง่เสริมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
1. จ านวนชุมชนหรือท้องถ่ินที่ได้รบับริการวิชาการ
สามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือต่อยอด 

โครงการ 2 3  บรรล ุ

2.จ านวนกิจกรรมทีเ่กี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญัญา
ท้องถ่ินทีส่ร้างองค์ความรู้และน าไปถ่ายทอดหรอืสามารถ
สร้างคุณค่าต่อสังคมชุมชน 

กิจกรรม 2 3  บรรล ุ

3. ร้อยละของผลถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารยป์ระจ า  
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ข้ึนไป) 

ร้อยละ 18 10.4  ไม่บรรล ุ

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 3 การพัฒนาศักยภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ 
1. ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รบัการ
พัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 

ร้อยละ 80 80  บรรล ุ

ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 4 การบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อให้เกิดประสทิธิภาพและประสิทธิผลตามหลัก
ธรรมาภิบาล 
1. ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ คะแนน 4.1 4.11  บรรล ุ
2. ร้อยละความพงึพอใจของบุคลากรทุกระดับ ร้อยละ  85 N/A N/A 
ประเด็นยุทธศำสตร์ท่ี 5 การยกระดับคณะครุศาสตร์ให้เป็นที่ยอมรบัในระดับชาติ นานาชาติ 
1. ร้อยละของผลถ่วงน้ าหนักของผลงานทางวิชาการของ
อาจารยป์ระจ า  
(คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ข้ึนไป) 

ร้อยละ 18 10.4  ไม่บรรล ุ

2. จ านวนรางวัลในการแข่งขันของนักศึกษา จ านวน 10 18  บรรล ุ

3. ร้อยละการรับนักศึกษาทีเ่ป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 94.79 ไม่บรรล ุ
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กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ 
 มิติท่ี 1 ด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและพัฒนำก ำลังคนตลอดจนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
 ตัวชี วัดท่ี 1.1 ผลประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร  
 คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในทุกหลักสูตร  3.63 คะแนน ระดับผล 
การประเมิน ดี 
 คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละหลักสูตร 

ล ำดับ หลักสูตร วันที่ประเมิน 
เกณฑ์ก ำกับ
มำตรฐำน 

คะแนน 
ระดับผล 

กำรประเมิน 
1 ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 13 ก.ค.2563 ผ่าน 3.69 ดี 
2 ค.บ.คณิตศาสตร ์ 23 ก.ค.2563 ผ่าน 3.97 ดี 
3 ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทลัฯ 5 ส.ค.2563 ผ่าน 3.40 ดี 
4 ค.บ.พลศึกษา 3 ก.ค.2563 ผ่าน 3.80 ดี 
5 ค.บ.ภาษาอังกฤษ 29 ก.ค.2563 ผ่าน 3.49 ดี 
6 ค.บ.ภาษาไทย 27 ก.ค.2563 ผ่าน 3.87 ดี 
7 ค.บ.วิทยาศาสตรท์ั่วไป 28 ก.ค.2563 ผ่าน 3.37 ดี 
8 ค.บ.สงัคมศึกษา 31 ก.ค.2563 ผ่าน 3.64 ดี 
9 ป.วิชาชีพครู 30 ก.ค.2563 ผ่าน 3.08 ดี 
10 ค.ม.หลักสูตรและการสอน 27 ก.ค.2563 ผ่าน 3.95 ดี 
11 ค.ม.บริหารการศึกษา 23 ก.ค.2563 ผ่าน 3.75 ดี 
12 ค.ด.บรหิารการศึกษา 22 ก.ค.2563 ผ่าน 3.52 ดี 

คะแนนเฉลี่ยรวม  3.63 ดี 
ตัวชี วัดท่ี  1.2  ผลกำรบริหำรจัดกำรนักศึกษำออกกลำงคัน  
 สัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันรวมทุกช้ันปี ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 9.52  สัดส่วนนักศึกษาออก
กลางคันรวมทุกช้ันปี ปีการศึกษา 2561 ร้อยละ  8.19  สัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2562 เทียบ
กับสัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2561 เพิ่มข้ึนร้อยละ 16.24 ดังนี้ 

ปีกำรศึกษำ จ ำนวนนักศึกษำปีกำรศึกษำ 25611 จ ำนวนนักศึกษำปีกำรศึกษำ 25622 
 แรกเขำ้   ออก   ร้อยละ   แรกเขำ้   ออก  ร้อยละ 

2562    459 34 7.41 
2561 464 23 4.96 464 43 9.27 
2560 441 34 7.71 441 52 11.79 
2559 400 40 10.00 400 39 9.75 
2558 440 46 10.45    
รวม 1,745 143 8.19 1,764 168 9.52 

สัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2562 เทียบกับสดัส่วนนักศึกษาออก
กลางคันปกีารศึกษา 2561  เพิ่มข้ึนร้อยละ 

16.24 

    ที่มา : 1 รายงานการศึกษาตนเอง (Self Study Review) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
    ที่มา : 2 ส านักสง่เสรมิวิชาการและทะเบียนข้อมลู ณ วันที่  11 พฤศจิกายน 2563 
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  ตัวชี วัดท่ี 1.3 กำรประเมินคุณภำพกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์ 
 คณะครุศาสตร์ส่งเสริมให้อาจารย์น าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอน
ของอาจารย์มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โดยระบุใน มคอ. 3 
เพื่อวางแผนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป โดยในปีการ ศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย์คณะครุศาสตร์ โดยแยกแต่ละสาขาวิชาได้ดังนี้ 
 สาขาการศึกษาปฐมวัย มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ เท่ากับ 4.70  
คะแนน 
 สาขาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ เท่ากับ  4.53   คะแนน 
 สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของ
อาจารย์ เท่ากับ   4.79   คะแนน 
 สาขาพลศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ เท่ากับ   4.87   คะแนน 
 สาขาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ เท่ากับ   4.63   คะแนน 
 สาขาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ เท่ากับ 4.77   คะแนน 
 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ เท่ากับ          4.79  
คะแนน 
 สาขาสังคมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ เท่ากับ  4.69   คะแนน 
 สาขาพื้นฐานทางการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ เท่ากับ   
4.76   คะแนน 
 สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของ
อาจารย์ เท่ากับ   4.66   คะแนน 
 สาขาจิตวิทยา มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ เท่ากับ    4.73  คะแนน 
 สาขาทดสอบและวิจัย มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ เท่ากับ          4.84  
คะแนน 
 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย์คณะครุศาสตร์ เท่ากับ    4.75   คะแนน 
 
  ตัวชี วัดท่ี 1.4  กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ   
 1.  คณะครุศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยรองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาและสโมสรนักศึกษาที่มาจากการเลือกตั้ง ด าเนินการจัดท าแผนกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งเสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 5 ด้าน +1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้ รวมไปถึงกิจกรรมเสริมความเป็นครูตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562 และมีการ
ประชุมจัดท าแผนร่วมกับสโมสรนักศึกษา โดยก าหนดโครงการ ตัวช้ีวัดความส าเร็จ ระยะเวลา งบประมาณ และ
ผู้รับผิดชอบ เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 2.  ด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
  2.1  กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่คณะครุศาสตร์ก าหนดคือ “รอบรู้วิชาการ 
เช่ียวชาญวิชาครู เชิดชูคุณธรรม ผู้น าเทคโนโลยี คืนวิถีสู่ชุมชน”  ด าเนินกิจกรรมดังนี้ 
   -  รอบรู้วิชาการ คณะได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการด้านต่างๆให้กับนักศึกษามีโครงการ ดังนี้ 
    โครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาการเพื่อเตรียมสอบบรรจุครู 
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    โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือผลิตครูภาคเหนือ 
    โครงการพัฒนาทักษะความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
    โครงการพัฒนานักศึกษาหอพัก กิจกรรมย่อยส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ  
    โครงการประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ 8 ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  
   นอกจากนี้ทางคณะยังจัดสรรงบประมาณส าหรับหลักสูตรเพื่อให้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม
ทักษะวิชาการเฉพาะศาสตร์ของนักศึกษาครูในแต่ละวิชาเอก 
   - เช่ียวชาญวิชาครู คณะได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาชีพครู ให้กับนักศึกษามีโครงการ ดังนี้ 
    โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
    โครงการพัฒนาครูเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
    โครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการจัดการเรียนการสอน 
    โครงการผู้ก ากับลูกเสือสามัญข้ันความรู้เบื้องต้น 
    โครงการประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ 8 ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 
   - เชิดชูคุณธรรม คณะได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาโดยมีโครงการ ดังนี้ 
    โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาวิชาชีพครู 
    โครงการพัฒนานักศึกษาหอพัก กิจกรรมย่อยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกเย็นวันอังคาร 
    โครงการอบรมผู้น านักศึกษาและแลกเปลี่ยนงานด้านกิจการนักศึกษา 
    โครงการผู้น าอาสา 
    โครงการครุศาสตร์อาสา 8 ราชภัฏภาคเหนือ 
   - ผู้น าเทคโนโลยี คณะได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางเทคโนโลยี โดยมีโครงการ ดังนี้ 
    โครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการจัดการเรียนการสอน 
   - คืนวิถีสู่ชุมชน คณะได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางเทคโนโลยี โดยมีโครงการ ดังนี้ 
    โครงการอบรมผู้น านักศึกษาและแลกเปลี่ยนงานด้านกิจการนักศึกษา 
    โครงการผู้น าอาสา 
    โครงการครุศาสตร์อาสา 8 ราชภัฏภาคเหนือ 
    โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  2.2 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ คณะได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ มีกิจกรรม/
โครงการ ดังนี้ 
   - กิจกรรมกีฬาน้องใหม่คณะครุศาสตร์ 
   - โครงการพัฒนานักศึกษาหอพัก กิจกรรมย่อยส่งเสริมสุขภาพทุกวันพุธ 
  2.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม คณะได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม มีโครงการ ดังนี้ 
   - โครงการอบรมผู้น านักศึกษาและแลกเปลี่ยนงานด้านกิจการนักศึกษา 
   - โครงการผู้น าอาสา 
   - โครงการครุศาสตร์อาสา 8 ราชภัฏภาคเหนือ 
  2.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม มีโครงการ ดังนี้ 
   - โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาวิชาชีพครู 
   - โครงการพัฒนานักศึกษาหอพัก กิจกรรมย่อยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในทุกเย็นวันอังคาร 
   - โครงการผู้ก ากับลูกเสือสามัญข้ันความรู้เบื้องต้น 
  2.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  มีโครงการ ดังนี้ 
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   - โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 3. กิจกรรมพัฒนานักศึกษาทุกโครงการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
และรายงานผลการด าเนินโครงการให้กับคณะและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้งต่อไป โดยมี
รายละเอียดในแต่ละโครงการตังนี้ 
ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี วัดตำมวัตถุประสงค์ ผลกำรประเมินควำมส ำเร็จ 

1. โครงการอบรมผู้น านักศึกษา
และแลกเปลี่ยนงานด้าน
กิจการนักศึกษา 

1. นักศึกษาได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ ฝึกการท างานตามระบบ 
PDSA ร้อยละ 80.00  
2. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ 
มีเจตคติที่ดี และมีทกัษะใน
ท างานร่วมกบัผู้อื่น ร้อยละ 
80.00 
3. นักศึกษาสโมได้รบัการพัฒนาใน
ด้านบุคลิกภาพ และภาวะผู้น า 
ร้อยละ 90.00 

1. นักศึกษาได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ ฝึกการท างานตามระบบ 
PDSA ร้อยละ 88.23  
2. นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจ มีเจตคติที่ดี และมี
ทักษะในท างานร่วมกับผู้อื่น 
ร้อยละ 91.40 
3. นักศึกษาสโมได้รบัการ
พัฒนาในด้านบุคลกิภาพ และ
ภาวะผู้น า ร้อยละ 96.67  

2. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่ 1. นักศึกษาเข้าใจในการใช้ชีวิตใน
รั้วมหาวิทยาลัยมากข้ึนรอ้ยละ 
80.00 
2. เพื่อเสรมิสร้างความศรัทธา 
มุ่งมั่นและรกัในอาชีพครูให้กบั
นักศึกษา 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80.00 

1. นักศึกษาเข้าใจในการใช้
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยมากข้ึน
ร้อยละ 89.73 
2. เพื่อเสรมิสร้างความศรัทธา 
มุ่งมั่นและรกัในอาชีพครูให้กบั
นักศึกษา 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 94.33 

3. โครงการอบรมพฒันาคุณธรรม 
จริยธรรม ของนักศึกษาวิชาชีพ
ครู 

1. นักศึกษาได้รับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกบั คุณธรรมและ
จริยธรรม รอ้ยละ 80.00 
2. นักศึกษาสามารถอธิบาย
เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมได้ 
ร้อยละ 80.00 

1. นักศึกษาได้รับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกบั คุณธรรมและ
จริยธรรมเพิ่มข้ึน ร้อยละ 87.67 
2. นักศึกษาสามารถอธิบาย
เกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรมได้ ร้อยละ 97.84 

4. โครงการพัฒนานกัศึกษาหอพกั 1.การแจง้ปญัหาการอยู่หอพัก
ของนักศึกษาใช้ลดลง ร้อยละ 
20.00 
2.นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ร้อยละ 80.00 
3.นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อหอพัก
นักศึกษา ร้อยละ 80.00 

1.การแจง้ปญัหาการอยู่หอพัก
ของนักศึกษาใช้ลดลง ร้อยละ 
29.52 
2.นักศึกษาสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ ร้อยละ 85.78 
3.เพื่อให้นกัศึกษามีเจตคติที่ดี
ต่อหอพักนกัศึกษา ร้อยละ 
89.39 
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ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี วัดตำมวัตถุประสงค์ ผลกำรประเมินควำมส ำเร็จ 
5. ประชุมวิชาการและแข่งขัน

ทักษะวิชาการและวิชาชีพครู 8  
ราชภัฏภาคเหนือ 

1. จ านวนรายการทีเ่ข้าร่วมการ
ประกวดแข่งขัน ไม่ต่ ากว่า 15 
รายการ 
2. จ านวนรายการที่ได้รับรางวัล
ทั้งหมด ไม่ต่ ากว่า 12 รายการ 
3. จ านวนรางวัลชนะเลิศและรอง
ชนะเลิศที่ได้รบัจากการประกวด 
ไม่ต่ ากว่า 7 รายการ 

1. จ านวนรายการทีเ่ข้าร่วม
การประกวดแข่งขัน จ านวน18 
รายการ 
2. จ านวนรายการที่ได้รับ
รางวัลทัง้หมด 18 รายการ 
3. จ านวนรางวัลชนะเลิศและ
รองชนะเลิศที่ได้รบัจากการ
ประกวด 17 รายการ 

6. โครงการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. จ านวนกิจกรรมที่นักศึกษา
สามารถบูรณาการในการจัดการ
เรียนการสอนรายวิชาการจัดการ
เรียนรู้สงัคมศึกษา 1 กิจกรรม 
2. นักศึกษาคณะครุศาสตร์มี
ความรู้ความเข้าใจ ตระหนกัถึง
คุณค่าศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกบั
ประเพณีลอยกระทง รอ้ยละ 
80.00 

1. มีกิจกรรมที่นักศึกษาสามารถ
บูรณาการในการจัดการเรียน
การสอนรายวิชาการจัดการ
เรียนรู้สงัคมศึกษา 1 กิจกรรม 
2. นักศึกษาคณะครุศาสตร์มี
ความรู้ความเข้าใจ ตระหนกัถึง
คุณค่าศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกบั
ประเพณีลอยกระทง รอ้ยละ 
91.72 

7. กิจกรรมกีฬาน้องใหม่คณะครุ
ศาสตร ์

1. ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีที่ 1 
เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90.00 

1. มีนักศึกษาช้ันปีที่ 1 เข้าร่วม 
โครงการ คิดเป็นร้อยละ 
96.94 

8 โครงการสมัพันธ์น้องพี่ยินดีพี่
บัณฑิตครุศาสตร ์

1. ได้ซุ้มแสดงความยินดีกับพี่
บัณฑิตจ านวน 9 ซุ้ม 

** ยังไม่ได้ด าเนินการเนือ่งจาก
การเลื่อนการรบัพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

9 โครงการค่ายครุศาสตร์อาสา 
8 ราชภัฏภาคเหนือ 

1. ร้อยละของความรู้และ
ประสบการณ์ในการท างานที่
นักศึกษาได้รับเพิม่ขึ้น ร้อยละ 
80.00 

1. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
ได้รับความรู้และประสบการณ์
ในการท างาน เพิ่มข้ึนร้อยละ 
100 

10 โครงการผู้น าอาสา 1. ร้อยละของทีมงานสโมสร
นักศึกษาที่ผ่านการเข้าร่วม
โครงการพัฒนาผู้น านักศึกษาและ
จัดท าแผนกิจการนักศึกษาเข้า
ร่วม ร้อยละ 90.00 
2. นักศึกษามีผลการทอดสอบ
หลงัการอบรมเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
80.00 

1. ทีมงานสโมสรนักศึกษาที่
ผ่านการเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาผู้น านกัศึกษาและจัดท า
แผนกิจการนักศึกษาเข้าร่วม 
ร้อยละ 100 
2. นักศึกษามีผลการทอดสอบ
หลงัการอบรมเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
92.40 

 

 



 
 

15 
 

ล ำดับ โครงกำร/กิจกรรม ตัวชี วัดตำมวัตถุประสงค์ ผลกำรประเมินควำมส ำเร็จ 
11 โครงการผูก้ ากับลูกเสือสามญั

ข้ันความรู้เบื้องต้น 
Scoutmaster in Unit 
Training Course (B.T.C.) ปี
การศึกษา 2562 

1. ร้อยละของนักศึกษาช้ันปีที่ 4 
ที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 90 
2. นักศึกษาเข้าใจในกิจกรรมการ
เรียนการสอนมากข้ึน ร้อยละ 
80.00 

1. นักศึกษาช้ันปีที่ 4 เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 85.71 
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกจิกรรม
เข้าใจในกิจกรรมการเรียนการ
สอนมากข้ึน รอ้ยละ 97.31 

 
 4. ด าเนินการประเมินความส าเร็จของแผนร่วมกับสโมสรนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2562 และสโมสร
นักศึกษาใหม่ที่ได้จากการเลือกตั้งเพื่อเป็นสโมสรนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563  
  4.1 ร้อยละของโครงการในกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 90.91 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 
100 ไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากโครงการสัมพันธ์น้องพี่ยินดีพี่บัณฑิตครุศาสตร์ ไม่มีการรับปริญญาจึงจัดไม่ได้ 
  4.2 ร้อยละความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่จัดทั้งหมด เฉลี่ยร้อยละ 95.48 จากค่าเป้าหมายร้อยละ 
80.00 บรรลุเป้าหมาย 
  4.3 ระดับคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากผู้ใช้บัณฑิต 
 5. ในแผนกิจการนักศึกษามีการปรับตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของโครงการ และ
ปรับปรุงกิจกรรมด้วยการเพิ่มกิจกรรมเข้าไปในโครงการพัฒนานักศึกษาหอ เพื่อดึงดูดความสนใจให้กับนักศึกษาหอพัก 
 มิติท่ี 2  ด้ำนกำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์และงำนสร้ำงสรรค์    
 ตัวชี วัดท่ี 2.1  เงินสนับสนุนกำรท ำวิจัย สิ่งประดิษฐ์หรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอก 
 1. เงินสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ จ านวน 2,843,100 บาท 
  1.1 เงินภายนอก - บาท 
  1.2 งบประมาณแผ่นดิน 1,930,000 บาท 
  1.3 เงินรายได้ 913,100 บาท  
 2. จ านวนอาจารย์ของคณะ 63 คน 
 3.  เฉลี่ยเงินสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ของคณะ จ านวน 45,128.57 บาทต่อคน 
 รายช่ือผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของ แต่ละสาขาวิชา ที่ได้รับงบประมาณในปี 2563  
แสดงในตารางที่ 2 
 ตัวชี วัดท่ี 2.2  จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีได้รับทุนท ำวิจัย สิ่งประดิษฐ์หรืองำนสร้ำงสรรค์ จำกภำยใน
และภำยนอกมหำวิทยำลัย 
 1.  จ านวนอาจารย์ที่ได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  33  คน 
 2. จ านวนอาจารย์ของคณะ 63 คน 
  คิดเป็นร้อยละ 52.38   
   รายช่ือผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของ แต่ละสาขาวิชา ที่ได้รับงบประมาณในปี 2563  แสดงในตารางที่ 2 
 ตัวชี วัดท่ี 2.3  โครงกำรวิจัยท่ีโจทย์กำรวิจัยได้มำจำกท้องถิ่น   
 1.  โครงการวิจัยที่โจทย์วิจัยได้มาจากท้องถ่ิน  จ านวน 3   เรื่อง 
 2. โครงการวิจัยทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 28 เรื่อง 
 คิดเป็นร้อยละ 10.71 
   รายช่ือผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของ แต่ละสาขาวิชา ที่ได้รับงบประมาณในปี 2563  แสดงในตารางที่ 2 
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     ตำรำงท่ี 2 รำยชื่อผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตำมศำสตร์ของแต่ละสำขำวิชำ ท่ีได้รับงบประมำณในปี 2563 
 
ท่ี        ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 

งบประมำณสนับสนุนกำรวิจัย โจทย์กำร
วิจัยได้มำ

จำกท้องถิ่น 
หน่วยงำน แหล่งทุน * จ ำนวนเงิน 

1 การพัฒนารูปแบบการควบคุมทางปญัหาเพื่อพฒันาครปูฐมวัย
ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะ
ครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

ผศ.ดร.ธีราพร กลุนานันท ์ คณะครุศาสตร ์ เงินรายได ้ 35,000  

2 รูปแบบการบรูณาการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้การคิดเชิง
อัลกอริทึมและบอร์ดสมองกลฝงัตัวที่มีต่อการสั่งด้วยเสียง
ภาษาอังกฤษและโครงงานปญัญาประดิษฐ์ด้วยตนเอง 

อ.ดร.วุฒิชัย พิลกึ คณะครุศาสตร ์ เงินรายได ้ 35,000  

3 รูปแบบการบรูณาการการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล
สรรค์สร้างนวัตกรรมที่สง่เสรมิทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร ์

ผศ.ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร คณะครุศาสตร ์ เงินรายได ้ 35,000  

4 การพัฒนากิจกรรมฐานการเรียนรู้ค่ายคณิตศาสตรเ์พื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นครู ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

อ.พรรณี เหมะสถล คณะครุศาสตร ์ เงินรายได ้ 25,000  

5 การพัฒนากิจกรรมเพื่อเสรมิสร้างคุณลกัษณะบัณฑิตทีพ่ึง
ประสงค์ ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

อ.วัชรศักดิ์ มาเกิด 
อ.ดารารัตน์ ชัยพิลา 

คณะครุศาสตร ์ เงินรายได ้ 25,000  

6 ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็นฐานที่
มีต่อการคิดวิจารณญาณของเดก็ปฐมวัย 

อ.รวินันท์ สจัจาศิลป ์ คณะครุศาสตร ์ เงินรายได ้ 25,000  
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ท่ี        ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 

งบประมำณสนับสนุนกำรวิจัย โจทย์กำร
วิจัยได้มำ

จำกท้องถิ่น 
หน่วยงำน แหล่งทุน * จ ำนวนเงิน 

7 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อสภาพจริง ของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร ์

อ.เนรญัชลา จารุจิตร คณะครุศาสตร ์ เงินรายได ้ 25,000  

8 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาที่มีต่อความ
รับผิดชอบทางการเรียนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภักนครสวรรค์ 

อ.ทองแดง สุกเหลือง คณะครุศาสตร ์ เงินรายได ้ 25,000  

9 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้รูปแบบการ
สอน CRP ที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

อ.สุชาดา ตั้งศิรินทร ์ คณะครุศาสตร ์ เงินรายได ้ 25,000  

10 การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเครือข่ายสงัคมเพื่อสง่เสรมิการเรยีน
รู้เท่าทันสื่อส าหรบันักศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

อ.ไกรวิชญ์ ดีเอม 
ผศ.ดร.ดวงใจ พุทธเษม 

คณะครุศาสตร ์ เงินรายได ้ 25,000 (1) 

11 แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนของผู้บรหิาร 
โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

อ.ดร.หทัยทพิย์ สิขัณฑกสมิตร คณะครุศาสตร ์ เงินรายได ้ 25,000  

12 การจัดกจิกรรมกระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน (5STEPs) เพือ่
ส่งเสริมการเรียนรู้ดจิิทลัของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 

อ.ดร.กลุภัทร เทียมฑิพร คณะครุศาสตร ์ เงินรายได ้ 25,000  

13 รูปแบบการปรึกษากลุม่เพือ่พัฒนาจิตอาสาของนักศึกษา 
คณะครุศาสตร ์

ผศ.ดร.มงคล ศัยยกลุ คณะครุศาสตร ์ เงินรายได ้ 25,000  

14 ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการเลือกเรียนระดบับัณฑิตศึกษา ของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ผศ.ดร.สายทิตย์ ยะฟ ู คณะครุศาสตร ์ เงินรายได ้ 25,000  

15 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือทีม่ีต่อสมรรถนะทีจ่ าเปน็
ของนักศึกษาระดบัปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภักนครสวรรค์ 

อ.วัชราช ศรไชย คณะครุศาสตร ์ เงินรายได ้ 25,000  
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ท่ี        ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 

งบประมำณสนับสนุนกำรวิจัย โจทย์กำร
วิจัยได้มำ

จำกท้องถิ่น 
หน่วยงำน แหล่งทุน * จ ำนวนเงิน 

16 การพัฒนาศักยภาพการวิจัยของคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยั
ราชภัฏนครสวรรค์ 

ผศ.ดร.อาภากร โพธ์ิดง คณะครุศาสตร ์ เงินรายได ้ 25,000  

17 การศึกษาความต้องการในการศึกษาต่อระดับปรญิญาโท 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ผศ.ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์ 
ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง 
ผศ.ดร.ฐิตินันท์ ด้วงสุวรรณ 
ดร.หทัยทิพย์ สิขัณฑกสมิต 
ผศ.ดร.ทิปพพิัฒน์ สันตะวัน 

คณะครุศาสตร ์ เงินรายได ้ 20,000  

18 แนวทางการบรหิารจัดการความร่วมมือการฝกึประสบการณ์
วิชาชีพครู ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ในยุคดิจิทัล ของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 

ผศ.ดร.ทินกร ชอัมพงษ์ 
ผศ.ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์ 

ผศ.ดร.สายทิตย์ ยะฟ ู
ผศ.ดร.นันธวัช นุนารถ 
รศ.ดร.ธานี เกสทอง 

คณะครุศาสตร ์ เงินรายได ้ 20,000  

19 แนวทางการบรหิารเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่ม
ภาคเหนือ 

ผศ.ดร.ธีรพจน์ แนบเนียน 
ผศ.ดร.ทินกร ชอัมพงษ์ 

ผศ.ดร.ฐิตินันท์ ด้วงสุวรรณ 
ผศ.ดร.สายทิตย์ ยะฟ ู

ผศ.ดร.ทิปพพิัฒน์ สันตะวัน 

คณะครุศาสตร ์ เงินรายได ้ 20,000  

20 คุณลักษณะและแนวทางการพฒันาผูบ้รหิารสถานศึกษามือ
อาชีพในเขตจังหวัดนครสวรรค์สงักัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ผศ.ดร.นันธวัช นุนารถ 
ผศ.ดร.ธีรพจน์ แนบเนียน 
ดร.หทัยทิพย์ สิขัณฑกสมิต 

คณะครุศาสตร ์ เงินรายได ้ 20,000  
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ท่ี        ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 

งบประมำณสนับสนุนกำรวิจัย โจทย์กำร
วิจัยได้มำ

จำกท้องถิ่น 
หน่วยงำน แหล่งทุน * จ ำนวนเงิน 

รศ.ดร.ธานี เกสทอง 
21 รูปแบบการบริหารชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพของ

สถานศึกษาระดับข้ันพื้นฐานในยุคดจิิทลั 
ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง คณะครุศาสตร ์ เงินรายได ้ 20,000 (2) 

22 แนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาชาวิชาชีพครู (หลกัสูตร
ปรับปรงุ 2562) 

รศ.ดร.ธานี เกสทอง 
ผศ.ดร.ศุภชัย ทวี 

อ.ดร.กลุภัทร เทียมฑิพร 

คณะครุศาสตร ์ เงินรายได ้ 25,000  

23 การพัฒนาระบบตรวจจบัใบหน้าแบบ Real Time ในการเข้า
เรียนและแสดงผลผ่านระบบ Internet of things ส าหรับ
นักศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

อ.ดร.กลุภัทร เทียมฑิพร 
อ.ดร.วุฒิชัย พิลกึ 

ผศ.ดร.มงคล ศัยยกลุ 
 

คณะครุศาสตร ์ เงินรายได ้ 25,000  

24 การศึกษาสภาพและปญัหาการพฒันาหน่วยการเรียนรู้บรูณา
การท้องถ่ินตามการรับรู้ของครูผูส้อนโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

ผศ.ดร.สุธาทิพย์ งามนลิ คณะครุศาสตร ์ เงินรายได ้ 50,000 (3) 

25 การศึกษาแรงจูงใจใฝส่ัมฤทธ์ิของนกัศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ : การวิจัยแบบ
ผสมผสานวิธี 

ผศ.ดร.พรรณราย เทียมทัน คณะครุศาสตร ์ เงินรายได ้ 50,000  

26 การพัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์และ
การค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ 

ดร.บัณฑิตา อินสมบัต ิ คณะครุศาสตร ์ เงินรายได ้ 50,000  
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ท่ี        ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 

งบประมำณสนับสนุนกำรวิจัย โจทย์กำร
วิจัยได้มำ

จำกท้องถิ่น 
หน่วยงำน แหล่งทุน * จ ำนวนเงิน 

27 ผลการจัดการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ที่มีต่อทักษะการ
สร้างความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ผศ.ดร.พรสิริ เอี่ยมแก้ว คณะครุศาสตร ์ เงินรายได ้ 50,000  

28 ปัจจัยเชิงสาเหตุทีส่่งผลต่อการท าวิจัยของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ผศ.ดร.นเิวศน์ ค ารัตน์ คณะครุศาสตร ์ เงินรายได ้ 50,000  

หมำยเหตุ  แหล่งทุน *  หมำยถึง เงินภายนอก  งบประมาณแผ่นดิน  หรือ เงินรายได้ 
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 ตัวชี วัดท่ี 2.4  กำรใช้ประโยชน์ของผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตำมศำสตร์ของแต่ละ
สำขำวิชำ  (ด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรบริกำรวิชำกำร กำรพัฒนำท้องถิ่น  หรือกำรพัฒนำต่อยอดองค์
ควำมรู้  นวัตกรรม หรือเชิงพำนิช)” 
 โครงการวิจัยที่แล้วเสร็จระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2563 จ านวน  62   โครงการ  
 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชาที่น าไปใช้ประโยชน์ จ านวน 62 ผลงาน 
 

ปีงบประมำณ 

จ ำนวนผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีน ำไปใช้ประโยชน์ ณ 
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

รวม
น ำไปใช้
ประโยชน์ โครงกำรวิจัย

แล้วเสร็จ 
กำรเรียน
กำรสอน 

บริกำร
วิชำกำร 

พัฒนำ
ท้องถิ่น 

ต่อยอดองค์
ควำมรู้นวัตกรรม
หรือเชิงพำนิช 

พ.ศ. 2561 19 13 4 2 - 19 
พ.ศ. 2562 15 8 5 2 - 15 
พ.ศ. 2563 28 19 - 4 5 28 

รวม 62 40 9 8 5 62 
 
 รายช่ือผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชาน าไปใ ช้ประโยชน์ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แสดงในตารางที่ 3 
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ตำรำงท่ี 3 รำยชื่อผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตำมศำสตร์ของแต่ละสำขำวิชำน ำไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  

  

 
ท่ี ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 

ปีท่ีงำนวิจัย
แล้วเสร็จ 

น ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรเรียนกำรสอน  กำร
บริกำรวิชำกำร กำรพัฒนำท้องถิ่น    กำรพัฒนำต่อ

ยอดองค์ควำมรู้นวัตกรรม  หรือเชิงพำนิช 

ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตำมศำสตร์ของแต่ละสำขำวิชำน ำไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2561 

1 เรื่อง  การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อเสรมิสร้าง
ทักษะการคิดค านวณของนักเรียน ที่มีความต้องการพิเศษผา่น
สื่อทีห่ลากหลาย         

ดร.กลุรภัส เทียมทพิร 2561 น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนวิชา: นวัตกรรม
และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ 
 

2 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกายที่
มีต่อความแข็งแรงของกล้ามเนื้อด้วยการฝึกแบบผสมผสาน 

อ.สุทธิกร แก้วทอง 2561 น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนวิชา: การฝกึ
ด้วยน้ าหนัก 

3 การจัดสภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านอินเทอร์เน็ตของ
สภาพสิ่งและเกษตรชาญฉลาดรุ่นเยาว์ในปริบทไทยแลนด์ 4.0 
ส าหรับเด็กระดับประถมศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก 

นางสาวณิชารีย์  ป้อมสมัฤทธ์ิ 2561 สถานที่ที่น าไปใช้ในการพัฒนาทอ้งถ่ิน อ าเภอเทโพ 
จังหวัดอทุัยธานี 

4 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาคอมพิวเตอร์โดย
บูรณาการแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต
นักเรียน 

ดร.ดวงใจ พุทธเษม 2561 น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนวิชา: หลักสูตร
และการจัดการเรียนรู้คอมพิวเตอร ์

5 ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบการออกแบบเป็นฐาน 
(Design based-learning) ตามแนวคิด STEM Education 
ร่วมกับจิตปัญญาศึกษาเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ทาง
วิทยาศาสตร์ 
 

อาจารย์ดารารัตน์  ชัยพิลา 2561 น ากิจกรรมการเรียนการสอนที่ได้ออกแบบตลอดจน
ผลวิจัยไปเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษาเพื่อพัฒนาการคิดของผู้เรียน และ
สามารถต่อยอดการวิจัยครั้งต่อไปโดยพัฒนากิจกรรม
การเรียนรู้ในงานวิจัยน้ีให้เป็นชุดกิจกรรม 
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ท่ี ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 

ปีท่ีงำนวิจัย
แล้วเสร็จ 

น ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรเรียนกำรสอน  กำร
บริกำรวิชำกำร กำรพัฒนำท้องถิ่น    กำรพัฒนำต่อ

ยอดองค์ควำมรู้นวัตกรรม  หรือเชิงพำนิช 

6 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้กระบวนการอา่น
ด้วยการถอดรหสัความสมัพันธ์ของค ากับเสียงตัวอักษร     

อ. เนรัญชลา จารจุิตร 2561 น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนวิชา: 
ภาษาอังกฤษส าหรบัครปูฐมวัย 

7 การพัฒนารูปแบบการสอนทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
ความเข้าใจระดับช้ันประถมศึกษา 

อ. นิพัทธา สังข์ยก 2561 น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนวิชา: การ
จัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 

8 แนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กตามนโยบายประเทศ
ไทย 4.0 

อ. ปพนสรรค์ โพธิพิทกัษ์ 2561 น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนวิชา: การ
บริหารจัดการในสถานศึกษา, หลักและทฤษฎีการ
บริหารการศึกษา และนักบริหารมืออาชีพ 

9 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท้องถ่ินตามแนวทางสะเต็มศึกษา
เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ใน ศตวรรษที่ 21 ส าหรับนักเรียน
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น         

นางพรรณี  เหมะสถล และ
นายวีรวัฒน์  ไทยข า 

2561 น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนวิชา : หลักการ
จัดการเรียนรู้  
น าไปใช้ประโยชน์ในการบรกิารวิชาการ : หลักสูตร
พัฒนาครูนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะ
เต็มศึกษาเพื่อพัฒนาเด็กไทยในยุค 4.0 

10 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องระบบจ านวน
เต็ม โดยใช้วิธีการสอนแบบเปิด 

นายวีรวัฒน์  ไทยข า 2561 น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนวิชา:พฤติกรรม
การสอนวิชาคณิตศาสตร์ 

11 การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์แบบมีส่วนร่วมของชุมชนด้าน
ภูมิปัญญาท้องถ่ินบนฐานพอเพียงของหมู่บ้านสินค้าหนึ่งต าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และบูรณาการสู่การเรียนการสอน 
 

ดร.ภราดร พิมพันธ์ุ 2561 สถานที่ที่น าไปใช้ในการพัฒนาท้องถ่ิน อ าเภอเทโพ 
จังหวัดอุทัยธานี 
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ท่ี ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 

ปีท่ีงำนวิจัย
แล้วเสร็จ 

น ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรเรียนกำรสอน  กำร
บริกำรวิชำกำร กำรพัฒนำท้องถิ่น    กำรพัฒนำต่อ

ยอดองค์ควำมรู้นวัตกรรม  หรือเชิงพำนิช 

12 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถ่ินแบบบูรณาการตามแนวคิด
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เยาว
เรศ ภักดีจิตร 

2561 น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนวิชา: การพัฒนา
หลักสูตร 
น าไปใช้ประโยชน์ในการบรกิารวิชาการ : จัดฝึกอบรม
ครูประจ าการ การพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา 

13 ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้การ
เรียนแบบวิจัยเป็นฐาน (Research-based Learning) ร่วมกับ
จิตปัญญาศึกษา ของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

อาจารย์วัชรศักดิ์ มาเกิด 2561   น าไปใช้ประโยชน์ ในการ เรียนการสอนวิชา : 
หลักการจัดการเรียนรู้ การฝึกปฏิบัติการวิชาชีพ
ระหว่างเรียน 2 และการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพระหว่าง
เรียน 3 
   การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรม :  ได้
น าผลการวิจัยไปต่อยอดโดยการให้นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์น า วิ ธีการสอนไปใช้ในโรงเรียนที่
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายได้แก่
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 1 ปี
การศึกษา 2560 โรงเรียนโกรกพระ โรงเรียนอนุบาล
โกรกพระ (ประชาชนูทิศ) โรงเรียนบ้านเนินเวียง 
อ าเภอโกรกพระ และโรงเรียนวัดหนองตางู อ าเภอ
บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 
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ท่ี ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 

ปีท่ีงำนวิจัย
แล้วเสร็จ 

น ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรเรียนกำรสอน  กำร
บริกำรวิชำกำร กำรพัฒนำท้องถิ่น    กำรพัฒนำต่อ

ยอดองค์ควำมรู้นวัตกรรม  หรือเชิงพำนิช 

14 การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะข้ามวัฒนธรรมส าหรบั
ครู 

ดร.สิริพร  ปาณาวงษ์ 
 

2561   น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนวิชา: วิจัยทาง
การศึกษา 
  น าไปใช้ในการบริการวิชาการ: ส านักงานการศึกษา
ข้ันพื้นฐานจังหวัดนครสวรรค์ 

15 การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสาธิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

นายสายทิตย์  ยะฟู 2561 น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนวิชา: วิทยาการ
วิจัยทางการศึกษา  

16 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้จิตตปัญญา
ศึกษาร่วมกับกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning ที่
ส่งผลต่อทักษะในศตวรรษที่ 21 

นา ง สุ ช าด า  กมล าส น์  ณ 
อยุธยา 
 

2561 น า ไปใ ช้ประ โยชน์ ในการ เ รียนการสอน วิชา  :  
1123601 วิธีสอนภาษาไทย 1 ในหัวข้อเรื่อง แนวคิด
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย 

17 การพัฒนาชุดการสอนวิชาศิลปะและความคิดสร้างสรรค์
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

อนงค์นาถ  ยิ้มช้าง 2561 น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนวิชา: ศิลปะกับ
ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

18 การพัฒนาระบบการจองห้องบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วยกู
เกิลคาเลนด้า 

ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา และ
นายราเมศ ชาญณรงค์ 

2561 น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนรายวิชา: การ
วิจัยทางการศึกษา       
   

19 สาเหตุและผลของจิตสาธารณะของนักเรียนการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน : การวิเคราะห์อภิมาน 

ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา  
 

2561 น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนรายวิชา: การ
วิจัยทางการศึกษา กลุ่มเรียน สาขาคณิตศาสตร์  
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ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตำมศำสตร์ของแต่ละสำขำวิชำน ำไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

1 รูปแบบการจัดการเรียนรูบู้รณาการสหวิชาการส าหรับครูยุค
ใหม่สร้างเด็กไทย 4.0 

ผศ.ดร.สิรพิร  ปาณาวงษ์ 2562 น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน   

2 ผลการใช้นวัตกรรมการอ่านแบบกระบวนการ 3R โดยพ่อแม่ 
ผู้ปกครองเพื่อพฒันาทักษะ EF (Executive Functions) 
ส าหรับเด็กปฐมวัย 

ผศ.ดร.วไลพร  เมฆไตรรัตน์ 2562 น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการบรกิารวิชาการ 

3 การพัฒนารูปแบบการสอนเพือ่พัฒนาด้านความฉลาดทาง
อารมณ์ด้วยกิจกรรมเสริมประสบการณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

อ.นิพัทธา  สังข์ยก 2562 น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการบรกิารวิชาการ 

4 ศิลปะเพื่อพฒันาทักษะชีวิตสู่ความส าเรจ็ส าหรับเด็กปฐมวัย อ.สุชานาฏ  ไชยวรรณะ 2562 น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน   
5 การประยุกต์ใช้ระบบตรวจจับลักษณะใบหน้าเพื่อลดความ

หวาดกลัวทางภาษาและเพิ่มผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน
ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดบัช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 

อ.เวนุกา  ตาลาน 2562 น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน   

6 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อพัฒนาทกัษะ
การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

ผศ.ดร.ดวงใจ  พุทธเษม 2562 น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการบรกิารวิชาการ 

  

 
ท่ี ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 

ปีท่ีงำนวิจัย
แล้วเสร็จ 

น ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรเรียนกำรสอน  กำร
บริกำรวิชำกำร กำรพัฒนำท้องถิ่น    กำรพัฒนำต่อ

ยอดองค์ควำมรู้นวัตกรรม  หรือเชิงพำนิช 
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7 การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บรูณาการบนพื้นฐานหลกัปรัชญา
เศรษฐกจิพอเพียง โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนเพือ่พัฒนา
ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  

ผศ.ดร.สุธาทิพย์  งามนลิ 2562 น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการพฒันาทอ้งถ่ิน 

8 รูปแบบการสอนภาษาไทยตามแนวคิด Active Learning เพื่อ
ส่งเสริมทกัษะผูเ้รียนในศตวรรษที่ 21 

อ.สุชาดา  ตั้งสิรินทร ์ 2562 น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน 

9 ผลการจัดการเรียนรู้แบบใฝรู่้ (Active Learning) ที่มีต่อ
พฤติกรรมการเรียนรู้และความมีน้ าใจนักกีฬาในการเรียน
รายวิชาแบดมินตันของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

อ.สุภกิจ  วิริยะกจิ 2562 น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน 

10 ผลการจัดการเรียนรู้แบบใฝรู่้ด้วยกลวิธีแบบเปิดทีเ่น้นบท
ปฏิบัติการทางคณิตศาสตร์ ช้ันปีที่ 4 คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

อ.ไอริน  ชุ่มเมืองเย็น 2562 น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน 

11 การพัฒนาการฝึกด้วยน้ าหนักและอปุกรณ์ทีอารเ์อ็กซ์ ที่มผีล
ต่อดัชนีมวลกายของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลยั
ราชภัฏนครสวรรค์ 

อ.สุทธิกร  แก้วทอง 2562 น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน 

  

 
ท่ี ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 

ปีท่ีงำนวิจัย
แล้วเสร็จ 

น ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรเรียนกำรสอน  กำร
บริกำรวิชำกำร กำรพัฒนำท้องถิ่น    กำรพัฒนำต่อ

ยอดองค์ควำมรู้นวัตกรรม  หรือเชิงพำนิช 
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ท่ี ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 

ปีท่ีงำนวิจัย
แล้วเสร็จ 

น ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรเรียนกำรสอน  กำร
บริกำรวิชำกำร กำรพัฒนำท้องถิ่น    กำรพัฒนำต่อ

ยอดองค์ควำมรู้นวัตกรรม  หรือเชิงพำนิช 
13 การพัฒนาหนังสือนทิานภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการ

สอน เพื่อส่งเสริมการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาปรญิญา
ตรีช้ันปีที่ 2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

อ.วันวิสาข์  พูลทอง 2562 น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน 

14 การพัฒนากระบวนการสร้างสรรค์สื่อเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้
ด้านสุขภาพในผู้สงูอายุด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ 

อ.กุลรภัส  เทียมทิพร 2562 น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการบรกิารวิชาการ 

15 การพัฒนาระบบการเกษตรผสมผสานเพื่อการแกป้ัญหามลพิษ
หมอกควันจากการเผาไหม้ในพื้นทีเ่กษตรกรรม 

ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง 
และ  
ผศ.ดร.สุพฒันา หอมบุปผา 

2562 น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการพฒันาทอ้งถ่ิน 

ผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตำมศำสตร์ของแต่ละสำขำวิชำน ำไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

1 การพัฒนารูปแบบการควบคุมทางปญัหาเพื่อพฒันาครปูฐมวัย
ในศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ผศ.ดร.ธีราพร กลุนานันท ์ 2563 น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการเรียนการสอน 

2 รูปแบบการบรูณาการจัดการเรียนรู้ โดยการใช้การคิดเชิง
อัลกอริทึมและบอร์ดสมองกลฝงัตัวที่มีต่อการสั่งด้วยเสียง
ภาษาอังกฤษและโครงงานปญัญาประดิษฐ์ด้วยตนเอง 

อ.ดร.วุฒิชัย พิลกึ 2563 พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้นวัตกรรม 

 
 
 
 
 



 
 

29 
 

   ตารางที่ 3 รายช่ือผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชาน าไปใช้ประโยชน์ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2563 
ท่ี ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ ปีท่ีแล้วเสร็จ น ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรเรียน กำรสอน กำรบริกำร

วิชำกำร กำรพัฒนำท้องถิ่น หรือกำรพัฒนำต่อยอดองค์
ควำมรู้นวัตกรรมหรือเชิงพำณิชย์ 

3 รูปแบบการบรูณาการการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลสรรค์สร้างนวัตกรรมทีส่่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ใน
ศตวรรษที่ 21 ของนักศึกษาคณะครุศาสตร ์

ผศ.ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร 2563 น าไปใช้ประโยชน์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

4 การพัฒนากิจกรรมฐานการเรียนรู้ค่ายคณิตศาสตรเ์พื่อ
เสริมสร้างสมรรถนะความเป็นครู ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพ
ครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

อ.พรรณี เหมะสถล 2563 น าไปใช้ประโยชน์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

5 การพัฒนากิจกรรมเพื่อเสรมิสร้างคุณลกัษณะบัณฑิตทีพ่ึง
ประสงค์ ของนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

อ.วัชรศักดิ์ มาเกิด 
อ.ดารารัตน์ ชัยพิลา 

2563 การพัฒนาตอ่ยอดองค์ความรู ้

6 ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรู้โดยใช้ปรากฏการณ์เป็น
ฐานที่มีต่อการคิดวิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 

อ.รวินันท์ สจัจาศิลป ์ 2563 น าไปใช้ประโยชน์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

7 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อสภาพจริง 
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร ์

อ.เนรญัชลา จารุจิตร 
 
  

2563 น าไปใช้ประโยชน์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

8 การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษาที่มีต่อความ
รับผิดชอบทางการเรียนของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภักนครสวรรค์ 

อ.ทองแดง สุกเหลือง 2563 น าไปใช้ประโยชน์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

9 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทยโดยใช้รูปแบบ
การสอน CRP ที่มีต่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

อ.สุชาดา ตั้งศิรินทร ์ 2563 น าไปใช้ประโยชน์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 
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ท่ี ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ ปีท่ีแล้วเสร็จ น ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรเรียน กำรสอน กำรบริกำร
วิชำกำร กำรพัฒนำท้องถิ่น หรือกำรพัฒนำต่อยอดองค์

ควำมรู้นวัตกรรมหรือเชิงพำณิชย์ 
10 การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อเครือข่ายสงัคมเพื่อสง่เสรมิการ

เรียนรู้เท่าทันสื่อส าหรบันักศึกษาช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 
อ.ไกรวิชญ์ ดีเอม 
ผศ.ดร.ดวงใจ พุทธเษม 

2563  

11 แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนของผู้บรหิาร 
โรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

อ.ดร.หทัยทพิย์ สิขัณฑกสมิตร 2563 น าไปใช้ในการพัฒนาทอ้งถ่ิน 

12 การจัดกจิกรรมกระบวนการเรียนรู้ 5 ข้ันตอน (5STEPs) 
เพื่อสง่เสรมิการเรียนรู้ดจิิทลัของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 

อ.ดร.กลุภัทร เทียมฑิพร 2563 น าไปใช้ประโยชน์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

13 รูปแบบการปรึกษากลุม่เพือ่พัฒนาจิตอาสาของนักศึกษา
คณะครุศาสตร ์

ผศ.ดร.มงคล ศัยยกลุ 2563 การพัฒนาตอ่ยอดองค์ความรู ้

14 ปัจจัยที่มีอทิธิพลต่อการเลือกเรียนระดบับัณฑิตศึกษา ของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ผศ.ดร.สายทิตย์ ยะฟ ู 2563  

15 ผลของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือทีม่ีต่อสมรรถนะที่
จ าเป็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัก
นครสวรรค์ 

อ.วัชราช ศรไชย 2563 น าไปใช้ประโยชน์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

16 การพัฒนาศักยภาพการวิจัยของคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ผศ.ดร.อาภากร โพธ์ิดง 2563 การพัฒนาตอ่ยอดองค์ความรู ้

17 การศึกษาความต้องการในการศึกษาต่อระดับปรญิญาโท 
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ผศ.ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์ 
ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง 
ผศ.ดร.ฐิตินันท์ ด้วงสุวรรณ 
ดร.หทัยทิพย์ สิขัณฑกสมิต 

2563  
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ท่ี ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ ปีท่ีแล้วเสร็จ น ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรเรียน กำรสอน กำรบริกำร
วิชำกำร กำรพัฒนำท้องถิ่น หรือกำรพัฒนำต่อยอดองค์

ควำมรู้นวัตกรรมหรือเชิงพำณิชย์ 
ผศ.ดร.ทิปพพิัฒน์ สันตะวัน 

18 แนวทางการบรหิารจัดการความร่วมมือการฝกึประสบการณ์
วิชาชีพครู ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา ในยุคดิจิทัล 
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 

ผศ.ดร.ทินกร ชอัมพงษ์ 
ผศ.ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์ 
ผศ.ดร.สายทิตย์ ยะฟ ู
ผศ.ดร.นันธวัช นุนารถ 
รศ.ดร.ธานี เกสทอง 

2563  

19 แนวทางการบรหิารเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่ม
ภาคเหนือ 

ผศ.ดร.ธีรพจน์ แนบเนียน 
ผศ.ดร.ทินกร ชอัมพงษ์ 
ผศ.ดร.ฐิตินันท์ ด้วงสุวรรณ 
ผศ.ดร.สายทิตย์ ยะฟ ู
ผศ.ดร.ทิปพพิัฒน์ สันตะวัน 

2563  

20 คุณลักษณะและแนวทางการพฒันาผูบ้รหิารสถานศึกษามือ
อาชีพในเขตจังหวัดนครสวรรค์สงักัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ผศ.ดร.นันธวัช นุนารถ 
ผศ.ดร.ธีรพจน์ แนบเนียน 
ดร.หทัยทิพย์ สิขัณฑกสมิต 
รศ.ดร.ธานี เกสทอง 

2563  

21 รูปแบบการบริหารชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพของ
สถานศึกษาระดับข้ันพื้นฐานในยุคดจิิทลั 

ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง 2563 น าไปใช้ในการพัฒนาทอ้งถ่ิน 

22 แนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาชาวิชาชีพครู (หลกัสูตร
ปรับปรงุ 2562) 

รศ.ดร.ธานี เกสทอง 
ผศ.ดร.ศุภชัย ทวี 
อ.ดร.กลุภัทร เทียมฑิพร 

2563  
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ท่ี ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ ปีท่ีแล้วเสร็จ น ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรเรียน กำรสอน กำรบริกำร
วิชำกำร กำรพัฒนำท้องถิ่น หรือกำรพัฒนำต่อยอดองค์

ควำมรู้นวัตกรรมหรือเชิงพำณิชย์ 
23 การพัฒนาระบบตรวจจบัใบหน้าแบบ Real Time ในการ

เข้าเรียนและแสดงผลผ่านระบบ Internet of things 
ส าหรับนักศึกษาหลกัสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขา
วิชาชีพครู 

อ.ดร.กลุภัทร เทียมฑิพร 
อ.ดร.วุฒิชัย พิลกึ 
ผศ.ดร.มงคล ศัยยกลุ 

2563  

24 การศึกษาสภาพและปญัหาการพฒันาหน่วยการเรียนรู้
บูรณาการท้องถ่ินตามการรับรู้ของครูผูส้อนโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 1 

ผศ.ดร.สุธาทิพย์ งามนลิ 2563 น าไปใช้ในการพัฒนาทอ้งถ่ิน 

25 การศึกษาแรงจูงใจใฝส่ัมฤทธ์ิของนกัศึกษาระดบั
บัณฑิตศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ : การวิจัยแบบผสมผสานวิธี 

ผศ.ดร.พรรณราย เทียมทัน 2563 น าไปใช้ประโยชน์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

26 การพัฒนาระบบติดตามความก้าวหน้าการท าวิทยานิพนธ์
และการค้นคว้าอิสระของนักศึกษาระดบับัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ดร.บัณฑิตา อินสมบัต ิ 2563  

27 ผลการจัดการเรียนรู้แบบสบืเสาะหาความรู้ที่มีต่อทักษะการ
สร้างความรู้ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 

ผศ.ดร.พรสิริ เอี่ยมแก้ว 2563 น าไปใช้ประโยชน์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน 

28 ปัจจัยเชิงสาเหตุทีส่่งผลต่อการท าวิจัยของบุคลากร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ผศ.ดร.นเิวศน์ ค ารัตน์ 2563 การพัฒนาตอ่ยอดองค์ความรู ้
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 มิติท่ี 3  ด้ำนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลยัรำชภัฏ 
 ตัวชี วัดท่ี  3.1 กำรส่งเสริมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 คณะด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  จ านวน 4  โครงการ เป็นโครงการสง่เสรมิ
การพัฒนาท้องถ่ิน จ านวน 4 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  แสดงในตารางที่ 4 
 ตัวชี วัดท่ี  3.2  กำรพัฒนำครูหรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำหรือหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำอ่ืนภำยนอกมหำวิทยำลัย 
 คณะด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  จ านวน 4 โครงการ เป็นโครงการการพัฒนา
ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาอื่นภายนอกมหาวิทยาลัย จ านวน 4 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  แสดงในตารางที่ 4 
 ตัวชี วัดท่ี  3.3  กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของท้องถิ่นให้ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
 คณะด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  จ านวน 4  โครงการ เป็นโครงการกำร
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถ่ินให้ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  จ านวน 3 โครงการ  คิด
เป็นร้อยละ 75.00 
 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  แสดงในตารางที่ 4 
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    ตารางที่ 4 การด าเนินงานตามยทุธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ท่ี ชื่อโครงกำร 
ประเภทโครงกำร 

แหล่งงบประมำณ จ ำนวนงบประมำณ 
*3.1 *3.2 *3.3 อ่ืน ๆ โปรดระบุ 

1 การอบรมเชิงปฏิบัตกิาร การพัฒนาและการทดสอบสมรรถภาพทาง
กลไก 

      

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารพฒันาหน่วยการเรียนรูบู้รณาการท้องถ่ิน
ด้านศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง จงัหวัด
อุทัยธานี 

      

3 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูท้้องถ่ินตามแนวทางสะเต็มศึกษา 
    (STEM Education) เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

      

4 โครงการเสรมิสร้างกระบวนการชุมชนแหง่การเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-PLC) 

      

   *3.1 ส่งเสริมการพฒันาท้องถ่ิน, *3.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา, *3.3 ยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
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 มิติท่ี 4 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
 ตัวบ่งชี ที่ 4.1 กำรจัดโครงกำรกำรบริกำรวิชำกำรและทรพัยำกรสนับสนุนตำมแผนในกำรบริกำร
ทำงวิชำกำร 
 1. คณะครุศาสตร์ จัดท าแผนบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัว
บ่งช้ีวัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะ เพือ่พจิารณา
อนุมัติ 
 ในปีการศึกษาที่ผ่านมาการจัดท าแผนบริการวิชาการได้ผ่านข้ันตอนเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ 
มีขั้นตอนดังนี ้
  - แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 
  - ส ารวจ รวบรวมข้อมูลความต้องการบริการวิชาการ โดยส ารวจ รวบรวมข้อมูลความต้องการ
บริการวิชาการ 
  - น าความต้องการบริการวิชาการจากชุมชนมาหาผู้มีความเช่ียวชาญเพื่อให้ด าเนิ นการ
จัดบริการวิชาการ ถ้าไม่มีก็ให้ทุนวิจัยกับผู้ที่น าโจทย์ที่ตรงตามความต้องการจากชุมชนมาท าวิจัย และ
สนับสนุนทุนในการต่อยอดงานวิจัยไปใช้ในการบริการวิชาการ 
  - วางแผนบริการวิชาการแก่สังคม โดยก าหนดและวางแผนการด าเนินงานของกลุ่มงานบริการ
วิชาการตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัยฯ และก าหนดตัวบ่งช้ีวัดความส าเร็จในระดับแผนและ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
  - จัดสรรงบประมาณลงสู่แผนการบริการวิชาการแกส่ังคม ประจ าปงีบประมาณ 2563 เพื่อ
แสดงถึงการใช้จ่ายงบประมาณพฒันายุทธศาสตรก์ารบรกิารวิชาการแก่สงัคม  
  - น าแผนการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2563 เสนอต่อคณะกรรมการประจ า
คณะ เพื่อพิจารณาอนุมัติการใช้งบประมาณในการตอบสนองพันธกิจและภารกิจของการบริการวิชาการแก่
สังคมของคณะฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ 
 2. คณะครุศาสตร์ได้มีแนวทางในการบริการวิชาการโดยคณะจะส ารวจความต้องการของชุมชน
และเรียงล าดับความต้องการของชุมชนแล้วให้ทุนอาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญหรือมีความสามารถในด้านนั้น
จัดบริการวิชาการ หากความต้องการของชุมชนในเรื่องที่มีความต้องการอยู่ในล าดับต้นๆ ไม่มีอาจารย์ของคณะ
ที่มีความสามารถในด้านนั้นอย่างจริงจังก็จะน าเรื่องดังกล่าวมาเป็นโจทย์ในการวิจัยเพื่อพัฒนาอาจารย์ให้มีองค์
ความรู้ในเรื่องนั้นๆ เพื่อน ามาให้บริการวิชาการได้ตรงกับความต้องการของชุมชน โดยจะประกาศในเกณฑ์การ
ให้ทุนวิจัย หากใครจะท าวิจัยในหัวข้อที่มาจากโจทย์จากชุมชนจะได้รับการพิจารณาก่อน 
 3. คณะครุศาสตร์ ได้จัดท าแผนการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
จ านวน 4 โครงการ ได้แก่ 
  - การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก 
  - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการท้องถ่ินด้านศิลปะ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถ่ินลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี 
  - โค ร งก า รก า ร พัฒ นากิ จ กร ร มกา ร เ รี ยนรู้ ท้ อ ง ถ่ิ นตามแนวทาง ส ะ เ ต็ ม ศึ กษา 
    (STEM Education) เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 
  - โครงการเสริมสร้างกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณ
วิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-PLC)  
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 4. การประเมินผลโครงการการบริการวิชาการ 
  4.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและการทดสอบสมรรถภาพทางกลไก  โดยประเมิน
ตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   - ร้อยละของครูและประชาชนในเขตจังหวัดนครสวรรค์ที่เข้าร่วม มีความรู้ความเข้าใจใน
การพัฒนาสมรรถภาพทางกลไกได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับตัวเอง ร้อยละ 100.00 
   - ครูและประชาชนในเขตจังหวัดนครสวรรค์ที่เข้าร่วม สามารถวางแผนการพัฒนา และ
ทดสอบสมรรถภาพตามแนวการฝึกอบรมอยู่ในระดับมาก ที่คะแนน 4.26 
  4.2 โครงการอบรมเ ชิงปฏิบัติการพัฒนาหน่วยการ เรียนรู้บู รณาการท้อง ถ่ินด้าน 
    ศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี  ประเมินตัวช้ีวัดความส าเร็จ
ของโครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   - ครูที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจการบูรณาการศิลปวัฒนธรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้ อีกทั้งยังสามารถถอดบทเรียนจากศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน เพื่อน ามาเป็นบทเรียนที่ใช้สอนนักเรียนได้ ร้อยละ 100.00 
  4.3 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรูท้้องถ่ินตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) เพื่อ
ส่งเสริมทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ประเมินตัวช้ีวัดความส าเรจ็ของโครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้  
  4.4 โครงการเสริมสร้างกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณ
วิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-PLC) โดย มีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครูพี่เลี้ยง ผู้บริหารโรงเรียน 
นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และอาจารย์นิเทศ ในเขตพื้นที่บริการจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และ
ชัยนาท รวมทั้งสิ้น 997 คน โดยร่วมมือกับส านักงานเลขาธิการคุรุสภาและโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ  โดยประเมินตัวช้ีวัดความส าเร็จของโครงการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   - เกิดกระบวนการท างานร่วมกันอย่างเป็นระบบระหว่างครูพี่เลี้ยงและนักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู 
   - ครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์สามารถท างาน/ปรึกษางานโดยใช้ระบบทีมเข้ามาใน
การจัดท ากิจกรรมการเรียนการสอน 
 ตัวชี วัดท่ี 4.2 งบประมำณท่ีเป็นควำมร่วมมือจำก หน่วยงำนภำยนอกหรือท้องถิ่นและรำยได้ท่ี
เกิดจำกกำรให้บริกำรวิชำกำร ของคณะ 
 งบประมาณที่เป็นความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกหรือท้องถ่ินและรายได้ที่เกิดจากการ
ให้บริการวิชาการของคณะ จ านวน 481,280 บาท 
 จ านวนงบประมาณที่ใช้ในการบริการวิชาการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน                       
571,280 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.25 
 มิติท่ี 5 ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
 ตัวชี วัดท่ี 5.1 กำรด ำเนินงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  
 โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 3 โครงการ 
 ตัวบ่งชี ที่ 5.2 กำรมีส่วนร่วมในโครงกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมที่ด าเนินการร่วมกับท้องถ่ิน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 3       
โครงการ จากทั้งหมด 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 โครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แสดงในตารางที่ 5 
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ตำรำงท่ี 5 โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมที่ด าเนินการในปงีบประมาณ พ.ศ.2563   

 

โครงกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
ด ำเนินกำร
ร่วมกับ
ท้องถิ่น 

วันส าคัญของมหาวิทยาลัย วันส าคัญของชุมชนและทอ้งถ่ิน (วันพระราชทานนามราชภัฏ)   

  - วันส าคัญของมหาวิทยาลัย วันส าคัญของชุมชนและท้องถ่ิน (วันพระราชทานนามราชภัฏ)   

  - วันส าคัญของมหาวิทยาลัย วันส าคัญของชุมชนและท้องถ่ิน (วันพระราชทานนามราชภัฏ)   

 - วันส าคัญของมหาวิทยาลัย วันส าคัญของชุมชนและท้องถ่ิน (วันพระราชทานนามราชภัฏ)   

 อบรมเชิงปฏิบัตกิารด้านวัฒนธรรมและมารยาทไทย   

 - อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวัฒนธรรมและมารยาทไทย   

 วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร  

 

 
- วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเดจ็พระบรมชนกาธิเบศรมหาราช บรมนาถบพิตร  
(13 ตุลาคม)  

 

 
    - วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลย
เดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันชาติ (5 ธันวาคม)  

 

 
    - วันส าคัญทางศาสนาและมหาวิทยาลัย (ท าบุญตักบาตรวันข้ึนปีใหม่ และกจิกรรมวัน
ลอยกระทง) 

 

 
 มิติท่ี 6 ด้ำนกำรบริหำร 
 ตัวชี วัดท่ี 6.1 กำรบริหำรองค์กำร 
 1. คณะครุศาสตร์ด าเนินการพฒันาแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ดังนี้   
  1.1  คณะครุศาสตร์ด าเนินการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีประเด็นส าคัญในการพัฒนาในงบประมาณ พ.ศ. 2563 คือ ควร
เพิ่ม “กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาครู” จัดหาสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนา
ห้องปฏิบัติการวิชาชีพครูให้มีมาตรฐาน เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการผลิตครูหลักสูตร 4 ปีและตามแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ก้าวสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพแห่งความเป็นเลิศ ( Smart 
University) ที่เน้นยกระดับคุณภาพมาตรฐานและการผลิตบัณฑิตครูสู่สมรรถนะสากล สามารถสื่ อสาร
ภาษาอังกฤษสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21  
 1.2 จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 
  1.3 จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยได้มีการจัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 13-15 พฤษภาคม 
2562 ณ โรงแรมฟิฟธ์ จอมเธียน อ าเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เพื่อทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ
การประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้เกิดการพัฒนาไปสู่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์คณะ ด าเนินการ
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วิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ทบทวนปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 
เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการตามประเด็นยุทธศาสตร์ และตัวช้ีวัดความส าเร็จ  รวมทั้งทบทวนแผน
ยุทธศาสตร์ให้สอดคลองกับองค์ประกอบตัวบ่งช้ีและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยระดม
ความเห็นเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา โดยจากสถานการณ์ที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏทั่วประเทศได้พัฒนาหลักสูตรครู 4 ปี ที่เน้นสมรรถนะ สามารถจัดการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์กับ
ชุมชน และจุดอ่อนด้านการบูรณาการองค์ความรู้สู่การบริการวิชาการอย่างยั่งยืน ทางคณะฯ จึ งมีนโยบาย
ส่งเสริมดังนี้ 
   - สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ การจัดการความรู้จิตปัญญาศึกษา 
ตลอดจนส่งเสริมศักยภาพคณาจารย์ด้านสมรรถนะวิจัยเพื่อการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคม  
   - ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการด้านการวิจัยของนักศึกษา ในรูปแบบการแข่งขัน
ทักษะทางวิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัยและประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
   - การส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และโครงการพื้นฐานเพื่อรองรับห้องเรียนมาตรฐาน
และการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิชาชาชีพครูในศาสตร์ต่าง ๆ  
  1.4 ด าเนินการจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 2563) 
เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ เพื่อให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 2563) 
  1.5 คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะครุ
ศาสตร์และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ สร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการ
จัดหางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งการจัดการด้านการเงินมีเป้าหมายที่ชัดเจนและน าไปปฏิบัติ
ไดด้ังนี้ โดยก าหนดกลยุทธ์ จ านวน 4 กลยุทธ์ เพื่อขับเคลื่อนเพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์ ดังนี้ 
   - กลยุทธ์ท่ี 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเพ่ือหำรำยได้หรือจัดหำรำยได้
จำกแหล่งเงินทุนอ่ืน    
    ทางคณะครุศาสตร์มีแหล่งงบประมาณสนับสนุน ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน และ
งบประมาณรายได้ซึ่งเป็นการรับเงินในการจัดการศึกษาของนักศึกษา โดยในงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ได้รับ
การจัดสรรจากงบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน 5,020,514 งบประมาณรายได้ เป็นเงิน 19,972,143 บาท 
นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อหารายได้หรือจัดหารายได้จากงบประมาณอื่น ดังนี้ 
    การแสวงหารายได้โดยให้บริการวิชาการที่มีค่าตอบแทน ได้แก่ โครงการอบรม
ครูผู้สอนปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนคุณภาพของ สสวท. โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการสอน
อย่างไรให้ถูกใจ Gen Alpha โครงการค่ายเตรียมความพร้อมคณิตพิชิตฝัน ครั้งที่ 3 โครงการประเมินความพึง
พอใจผู้.ใช้น้ าประปา ปี 2561 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) และโครงการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินปี 2561 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562) ซึ่งรายได้ทั้งสิ้นจ านวน 128,932 บาท และ
รายได้จากการเช่าห้องประชุม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 8,000 บาท 
    การได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณภายนอก ได้แก่  โครงการเสริมสร้าง
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-PLC) 
โครงการสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง และโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถ่ิน 
   กลยุทธ์ท่ี 2 ปรับปรุงแนวทำงบริหำรงบประมำณให้สอดคล้องตำมกลยุทธ์ทุกปี 
   คณะครุศาสตร์ได้ปรับปรุงแนวทางบริหารงบประมาณ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและบริหาร
จัดการทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้  
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   - การใช้จ่ายงบประมาณ 
     การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ คณะมีมาตรการให้ใช้
จ่ายเงินตามระเบียบการเงินและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย และด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแกค่ณะโดย
บรรลุความส าเร็จของโครงการ โดยมีผู้บริหารควบคุมและก ากับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบ
รายงานด้านบริหารงบประมาณและการเงินให้เป็นไปตามแผนงาน รวดเร็วและตรวจสอบได้ ทั้งนี้จะมี
หน่วยงานตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและ
มหาวิทยาลัย 
     การใช้จ่ายเงินรายได้ของคณะ มีการใช้จ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ ว่าด้วย
การให้บริการวิชาการที่มีค่าตอบแทน พ.ศ. 2556 โดยมีคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจ า
คณะพิจารณาอนุมัติ ตรวจสอบและจัดท ารายละเอียดการใช้จ่ายที่ชัดเจน ตรวจสอบได้  
   - การปรับปรุงระบบการบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ 
    คณะส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับระเบียบการเงิน การคลังและพัสดุ ทั้งนี้ยังสนับสนุนงบประมาณให้บุคลากรสร้างองค์ความรู้และ
จัดท าคู่มือด้านการเงินและพัสดุให้สอดคล้องกับระเบียบและระบบที่เปลี่ยนแปลงไป 
   - การจัดสรรงบประมาณ 
    คณะจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะครุศาสตร์ พร้อมจัดท า
แผนการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ปีละ 4 ครั้ง 
   - การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดและมีประสิทธิภาพ 
    คณะกรรมการบริหารคณะด าเนินการติดตามรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณทุกไตร
มาส และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
   กลยุทธ์ท่ี 3 พัฒนำระบบสำรสนเทศให้ครอบคลุมกำรใช้งำนกำรเงินอย่ำงท่ัวถึงและทัน
ต่อกำรใช้งำน 
   คณะครุศาสตร์มีระบบสารสนเทศ ส าหรับผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระบบ
งบประมาณ การเงิน และบัญชี เพื่อติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามประเภทงบประมาณ ตามแผนและผล
การด าเนินงานเพื่ออ านวยความสะดวกและทันต่อการใช้งาน 
   กลยุทธ์ท่ี 4 บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
   คณะครุศาสตร์มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดให้มีการรายงานสถานะการเงินต่อ
คณะกรรมการทุกรายไตรมาส ซึ่งผู้บริหารคอยท าหน้าที่ก ากับดูแลความเสี่ยงและหาทางลดความเสี่ยงหรือ
ไม่ให้เกิดตวามเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
 2. คณะครุศาสตร์จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจัดสรรให้สอดคล้อง
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ และ
น าเสนอมหาวิทยาลัย 
 หลังจากนั้นจัดประชุมเพื่อมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบตามตัวช้ีวัด พร้อมทั้งเผยแพร่ให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบทางเว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 3. การประเมินแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ 
  - ไม่มีรายงาน 
 4. น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานอย่างทั่วถึงและเช่ือมโยงกับองค์การ
ภายนอกดังนี้ 
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  4.1 การใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของทาง
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะช่วยในการก ากับ ติดตาม และประเมินความส าเร็จของแผนงาน/โครงการได้เป็นอย่างดี  
  4.2 มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อช่วยในการบริหารงานและใช้
เทคโนโลยีเพื่อจัดการศึกษาของคณะ 
  4.3 การใช้ระบบสารสนเทศด้านงานทะเบียนนักศึกษา การประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์
และภาษาอังกฤษ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 
  4.4 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนบนระบบ e-Learning, 
Smart Classroom และ Google Document 
  4.5 การใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  NSRU-MIS เพื่อสนับสนุนด้านการบริหารของ
คณะมหาวิทยาลัย ทั้งด้านการบริหาร การวิจัยและบริการวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร เป็นต้น 
  4.6 การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Document ทั้งบนระบบ e-Meeting และ e-
Office เพื่อลดความสิ้นเปลืองของวัสดุ และความรวดเร็วในการประสานงาน 
 5. การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับที่มีต่อการบริหารของคณบดี โดยภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง  โดยมีคะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจรายด้านดังนี้ 
                  

ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของคณบดี ค่ำเฉลี่ย ระดับ 
1. การบรหิาร 2.68 ปานกลาง 
2. บทบาทหน้าที ่ 2.50 น้อย 
3. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในคณะ 2.63 ปานกลาง 
4. แนวทางการท างาน 2.66 ปานกลาง 

รวม 2.63 ปำนกลำง 
 
 ตัวชี วัดท่ี 6.2 ผลกำรบริหำรงบประมำณ 
  ตัวชี วัดท่ี 6.2.1  ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
  งบประมาณได้รับการจัดสรร จ านวน 24,992,657 บาท  ด าเนินการเบิกจ่ายได้ จ านวน 
19,552,508 บาท  คิดเป็น ร้อยละ 78.23 
  ตัวชี วัดท่ี 6.2.2 ความสามารถในการหารายได้ของคณะเพิ่มข้ึนจากปีที่ผ่านมา (ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมการศึกษาที่เก็บจากนักศึกษา) 
  ไม่มีกิจกรรมจัดหารายได้ของคณะเนื่องจากสถานการณ์โรงระบาด COVID 19 ในช่วงเวลาปิด
เทอมซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สามารถจัดให้กับครูและบุคลากรได้ 
 ตัวชี วัดท่ี  6.3  ผลกำรพัฒนำบุคลำกรของคณะ   
 1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
  จ านวนบุคลากรของคณะ  74  คน ได้รับการพัฒนา จ านวน 69 คน  คิดเป็นร้อยละ 93.24 
  บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 63 คน  ได้รับการพัฒนา จ านวน 61 คน 
  บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 11 คน  ได้รับการพัฒนา จ านวน 8 คน 
  การศึกษาดูงานของอาจารย์และบุคลากร 
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  มีอาจารย์สาขาพลศึกษา ไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตล าปาง จ านวน 7 คน 
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชาติ  จันทร์ดอกไม้ 
 2.  อาจารย์สุภกิจ วิริยะกิจ 
 3.  อาจารย์ภูรี  ณรงค์วานิช 
 4.  อาจารย์ชิดชนก  ศรีสวัสดิ์ 
 5.  อาจารย์วัชราช  ศรไชย 
 6.  อาจารยจ์ุฑาวัฒน์  ก าลงัทวี 
 7.  อาจารย์ธีรพงษ์  พานิชรัมย ์
 มีผู้บริหารและอาจารย์ เจ้าหน้าที่ ไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี และ
มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบรุี จ านวน 11 คน 
 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา  หอมบปุผา 
 2. อาจารย์ ดร.ไกรวิชญ์  ดีเอม 
 3. อาจารย์ณิชารีย์  ป้อมสัมฤทธ์ิ 
 4. นางสาวพงษ์ลดา  คงหอม 
 5. นางสาวเบญจพรรณ  ทองค าน้อย 
 6. นางสาวนภัทร  บุตรพริ้ง 
 7. นายภิรณัฏฐ์  ดิษฐเจริญ 
 8. นายราเมศ  ชาญณรงค์ 
 9. ว่าที่ ร.ต.วีรภัทร  หมวกเอี่ยม 
 10. นางสาวกนกวรรณ  หมวกเอี่ยม 
 11. นายวุฒิพงศ์  ฝ่ายอุปละ 
 2. จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทัง้ในประเทศหรอืต่างประเทศที่เชิญมาพฒันาอาจารย์และบุคลากร 
2 คน  ดังนี้ 
  2.1 โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อข้ึนสู่ต าแหนง่ทางวิชาการ 
   ช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ  รองศาสตราจารย์ ดร.อนุวัติ คุณแก้ว  
  2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อข้ึนสู่ต าแหนง่ทางวิชาการ 
   ช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุิยา ส้มจันทร์ 
 ตัวชี วัดท่ี 6.4 กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง   
 1.  คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ 2563 โดยให้มีหน้าที่  
  1.1 วางแผนด าเนินงาน ประสานงานการด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  1.2 ถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยงและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในคณะได้
รับทราบ 
  1.3 ก ากับติดตามผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 2. คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม RM1 และ RM2 ของ
มหาวิทยาลัย และเสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะรบัทราบ และส่งแผนบริหารความเสีย่งไปยังมหาวิทยาลัย 
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 3. ในแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2563 ได้มีการวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงมีความเสี่ยงจ านวน 5 
เรื่อง โดยมี 2 ด้านที่อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ และมีจ านวน 3 เรื่องที่ต้องลดและควบคุม คือ  
  3.1 นักศึกษาออกกลางคัน โดยมีปัจจัยเสี่ยง คือ  
   - ผู้ปกครองไม่มีงบประมาณในการจ่ายค่าเทอม 
   - นักศึกษาประสบปัญหาในการใช้ชีวิต 
   - มหาวิทยาลัยใหญ่เปิดรับอย่างไม่จ ากัดนักศึกษาย้ายไปเรียนมหาวิทยาลัยอื่น 
  3.2 นักศึกษาเรียนไม่เป็นไปตามเป้า  โดยมีปัจจัยเสี่ยง คือ 
   - ระเบียบการรายงานตัวของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ไม่ตัดช่ือของผู้ไม่
มารายงานตัวในวันที่ก าหนดให้รายงานตัว โดยต้องให้มีการรายงานตัวของผู้ที่มีรายช่ือว่าจะไม่เข้าศึกษาที่นี่ ซึ่ง
ส่งผลให้ไม่สามารถเรียกตัวส ารองมาทดแทนได้ทัน 
  3.3 บัณฑิตครูหลักสูตร 4 ปี ไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพ  โดยมีปัจจัยเสี่ยง คือ 
   - นโยบายทางการศึกษาการผลิตครู 4 ปี และให้มีการสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ 
 4. ในแผนบริหารความเสี่ยงปีงบประมาณ 2562 ได้มีที่อยู่ในระดับที่ต้องลดและควบคุมจ านวน 3 
เรื่อง และได้ก าหนดแนวทางป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง ไว้ดังนี้ 
  4.1 นักศึกษาออกกลางคัน  โดยมีปัจจัยเสี่ยง คือ  
    - ผู้ปกครองไม่มีงบประมาณในการจ่ายค่าเทอม 
    - นักศึกษาประสบปัญหาในการใช้ชีวิต 
    - มหาวิทยาลัยใหญ่เปิดรับอย่างไม่จ ากัดนักศึกษาย้ายไปเรียนมหาวิทยาลัยอื่น 
   มีแนวทางป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง คือ 
    - ช่วยเหลือการเข้าถึงแหล่งทุน 
    - ตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาทุกช้ันปี 
    - การปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 
    - เสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพครู 
  4.2 นักศึกษาเรียนไม่เป็นไปตามเป้า  โดยมีปัจจัยเสี่ยง คือ 
   - ระเบียบการรายงานตัวของส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ที่ไม่ตัดช่ือของผู้ไม่
มารายงานตัวในวันที่ก าหนดให้รายงานตัว โดยต้องให้มีการรายงานตัวของผู้ที่มีรายช่ือว่าจะไม่เข้าศึกษาที่นี่ ซึ่ง
ส่งผลให้ไม่สามารถเรียกตัวส ารองมาทดแทนได้ทัน 
    มีแนวทางป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง คือ 
    1. ด าเนินการขอให้มีการปรับระเบียบให้ยืดหยุ่นเพื่อรองรับการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน
ของแต่ละหน่วยงาน ให้คณบดีน าเรื่องเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยขอปรับระเบียบ ให้สามารถ
เรียกตัวส ารองเข้าทดแทนนักศึกษาที่ไม่มารายงานตัวได้ทันที่ เพื่อให้มีจ านวนการเข้าเรียนเป็นไปตามเป้า 
  4.3 บัณฑิตครูหลักสูตร 4 ปี ไม่ได้รับใบประกอบวิชาชีพ  โดยมีปัจจัยเสี่ยง คือ 
   - นโยบายทางการศึกษาการผลิตครู 4 ปี และให้มีการสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ 
    มีแนวทางป้องกันและแก้ไขความเสี่ยง คือ 
    - วางแผนในการจัดกิจกรรมเสริมทักษะที่ต้องใช้ในการสอบเพื่อรับใบประกอบวิชาชีพ
ครูให้กับนักศึกษา 
    - จัดให้มีการติวเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขอใบประกอบวิชาชีพครูให้กับ
นักศึกษาที่จะเข้าสอบ 
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 5. ผลจากการแก้ไขความเสี่ยงมีดังนี้ 
  5.1 นักศึกษาออกกลางคัน   
   ผลของเป้าหมาย บรรลุ 
   ผลของการด าเนินงาน 
   - คณะครุศาสตร์ประสานกับแหล่งทุนต่างๆ และแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ทางเฟสบุ๊ค 
ประชาสัมพันธ์ของคณะ และเว็บไซต์ของคณะ 
   - แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาทุกช้ันปีเพื่อคอยให้ค าปรึกษาปัญหาทางวิชาการ
และปัญหาการใช้ชีวิต 
   - คณะมีนโยบายให้แต่ละสาขาปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 เพื่อลดความเสี่ยงการ
ออกกลางคันจากการพ้นสภาพผลการเรียน 
   - คณะมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา และความมุ่งมั่นและรักในวิชาชีพครู 
ให้กับนักศึกษาช้ันปีที่ 1 ตั้งแต่แรกเข้า เพื่อให้นักศึกษาได้มีความมุ่งมั่นและรักในวิชาชีพครู และตั้งใจที่จะ
ศึกษาให้จบเพื่อไปเป็นครูอย่างที่ตั้งใจ  
  ผลหลังการด าเนินกิจกรรม/โครงการ   คือ 
  นักศึกษาออกกลางคันมีจ านวนลดลงจากปีที่ผ่านมาแต่ยังอยู่ในระดับที่ยังต้องควบคุมต่อไป 
เพราะคณะมีค่าเป้าหมายของการควบคุมคือ นักศึกษาออกกลางคันต้องไม่เกินร้อยละ 5.00 
 5.2 นักศึกษำเรียนไม่เป็นไปตำมเป้ำ 
  ผลของเป้าหมาย 
  อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร 
  ผลของการด าเนินงาน 
  มีการเสนอให้คณบดีด าเนินการน าเรื่องเข้าที่ประชุมกรรมการบริหารของมหาวิทยาลัยเพื่อขอ
ปรับระเบียบ 
  ผลหลังการด าเนินกิจกรรม/โครงการ   คือ 
  แผนการรับเข้าของคณะครุศาสตร์จ านวน 8 หลักสูตร หลักสูตรละ 60 คน รวมเป็น 480 คน
โดยในปีการศึกษา 2563 มีการรับเข้านักศึกษาจ านวน 483 คน มารายงานตัว 468 คน และมีการลงทะเบียน
และจองรายวิชาเรียน 443 คน คิดเป็นร้อยละ 92.29 
 5.3 บัณฑิตครูหลักสูตร 4 ปี ไม่ได้รับใบประกอบวิชำชีพ 
  ผลของเป้าหมาย 
   อยู่ระหว่างการด าเนินการ 
  ผลของการด าเนินงาน 
  มีการประชุมเพื่อวางแผนการจัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรเพื่อเสริมสร้างความเป็นครู และมี
การจัดกิจกรรมเสริมทักษะที่จะต้องใช้สอบใบประกอบวิชาชีพ 5 ด้าน คือ ด้านภาษาอังกฤษ  ด้านภาษาไทย   
ด้านเทคโนโลยี  ด้านวิชาชีพครู  และวิชาเอก 
  นอกจากนี้ยังมีการวางแผนการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขอใบประกอบวิชาชีพครู 
  ผลหลงัการด าเนินกจิกรรม/โครงการ   คือ 
  มีนโยบายให้เริ่มจัดกิจกรรมเพื่อเสริมทักษะทั้ง 5 ด้านให้กับนักศึกษาตั้งแต่เข้าเรียนในช้ัน     
ปีที่ 1  โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร  
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  ตัวชี วัดท่ี  6.5 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
 1.  ความร่วมมือระหว่าง คณะกับ มหาวิทยาลัย/คณะ ภายในประเทศ  คณะด าเนินการดังนี้ 
  1.1 โครงการประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ 8 ราชภัฏกลุ่ มภาคเหนือ โดยมี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขัน 
  1.2 โครงการค่ายครุศาสตร์อาสา 8 ราชภัฏภาคเหนือ โดยมีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามเป็น
เจ้าภาพในการจัดค่ายครุศาสตร์อาสา โดยจัดที่โรงเรียนประชาสามัคคี อ าเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 
  1.3 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือผลิตครูภาคเหนือ เพื่อน าเสนองานวิจัยของนักศึกษา 
ครูพี่เลี้ยง ผู้บริหารสถานศึกษา และอาจารย์นิเทศ เพื่อแก้ปัญหาการเรียนการสอนในช้ันเรียน 
  1.4 โครงการความร่วมมอืด้านงานวิจัยกบัมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 2. ความร่วมมือระหว่าง คณะ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน คณะ
ด าเนินการดังนี้ 
  2.1 โครงการผู้น าอาสาพัฒนาโรงเรียน โดยได้รับความร่วมมือกับมณฑลทหารบกที่ 31 และชมรม
กตัญญูคลับ โดยไปจัดกิจกรรมกันที่โรงเรียนบ้านคลองเสลา อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 
  2.2 โครงการเสริมสร้างกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณ
วิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-PLC) โดยร่วมมือกับส านักงานเลขาธิการคุรุสภาและโรงเรียน
เครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครูพี่เลี้ยง ผู้บริหารโรงเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู และอาจารย์นิเทศ ในเขตพื้นที่บริการจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี และชัยนาท รวมทั้งสิ้น 997 คน 

ผลการประเมินการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะครุศาสตร์แสดงในตารางที่ 3.1 
 

  ตำรำงท่ี 3.1 ผลการประเมินการด าเนินงานตามพันธกจิ 
มิติ และ ตัวชี วัด  คะแนน 

มิติที ่1 ด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและพัฒนำก ำลังคนตลอดจนครแูละบคุลำกรทำงกำรศึกษำ 13.38 
   ตัวชี้วัดที่ 1.1 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร   3.63 

  ตัวชี้วัดที่ 1.2 การบริหารจัดการนักศึกษาออกกลางคัน 0.00 
  ตัวชี้วัดที่ 1.3 การประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์  4.75 
  ตัวชี้วัดที่ 1.4 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 5.00 
มิติที ่2 ด้ำนกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงำนสร้ำงสรรค์ 18.57 

 
 

  ตัวชี้วัดที่ 2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก 5.00 

  
ตัวชี้วัดที่ 2.2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย   5.00 

  ตัวชี้วัดที่ 2.3 โครงการวิจัยที่โจทย์การวิจัยได้มาจากท้องถิ่น 3.57 
  ตัวชี้วัดที่ 2.4 การใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา 5.00 
มิติที ่3 ด้ำนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 15.00 

   ตัวชี้วัดที่ 3.1 การส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น 5.00 
  ตัวชี้วัดที่ 3.2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาอ่ืนภายนอกมหาวิทยาลัย 5.00 
  ตัวชี้วัดที่ 3.3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น ให้ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 5.00 
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มิติ และ ตัวชี วัด คะแนน 
มิติที ่4 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 9.00 

   ตัวชี้วัดที่ 4.1 การจัดโครงการบริการวิชาการและทรัพยากรสนับสนุนตามแผนในการให้บริการวิชาการ 4.00 

  
ตัวชี้วัดที่ 4.2 งบประมาณที่เป็นความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกหรือท้องถิ่นและรายได้ที่เกิดจากการ
ให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย/คณะ 5.00 

มิติที ่5 ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 6.50 
   ตัวชี้วัดที่ 5.1 การด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1.50 

  ตัวชี้วัดที่ 5.2 การมีส่วนร่วมในโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 5.00 
มิติที ่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 (5.00) 
                  (2) ภายในประเทศและต่างประเทศ  

รวม 80.45 
 * ไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ท าให้มีผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณ 

 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ 
 1.  กำรบรรลุวัตถุเป้ำหมำยตำมตัวชี วัดของแผนยุทธศำสตร์  
  การพัฒนาคณะครุศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 5  
ยุทธศาสตร์  จ านวน 12 ตัวช้ีวัด  มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดในแผนยุทธศาสตร์ จ านวน 6 
ตัวช้ีวัด  (ร้อยละ 50.00)   
 2. ควำมส ำเร็จของโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ท่ีรับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย 
  คณะได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ จ านวน 74 โครงการ  สามารถด าเนินการได้  จ านวน 43 โครงการ  
เป็นรอ้ยละ 58.11 
 3. กำรบริหำรงบประมำณ   
  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จ านวน 24,992,657 บาท  สามารถด าเนินการเบิกจ่ายได้ จ านวน 
19,552,508 บาท  คิดเป็น ร้อยละ 78.23 
 
หมำยเหตุ 

1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ส่งผลให้การบริหารงบประมาณและการขับเคลื่อนโครงการของมหาวิทยาลัย 
ด าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน 
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จนถึงไตรมาสที่ 2 และระหว่างปีงบประมาณส านักงบประมาณปรับลดงบประมาณตามพระราชบัญญัติโอน
งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 9,452,700 บาท   

2. จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการ 
ไม่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงานขอยุติการด าเนินโครงการ บางส่วนขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อให้
สามารถขับเคลื่อนได้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
        ประกอบกับสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อสภาวะทางเศรษฐกิจท าให้นักศึกษาขาดแคลนทุน
ทรัพย์ ในการช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง การ
เก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาในช่วงระยะเวลาการระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 
โดยเรียกเก็บค่าเงินค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายในอัตราร้อยละเก้าสิบ และให้แบ่งจ่ายเป็นงวด โดยงดเว้น
ค่าปรับการช าระเงินหลังก าหนด 
 
 กำรสัมภำษณ์คณบดี  ผู้แทนประธำนสำขำวิชำ  และผู้แทนอำจำรย์ 
  กำรสัมภำษณ์คณบดี สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้    
 1.  กำรก ำหนดแนวทำงในกำรด ำเนินกำร เพ่ือน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวของสภำมหำวิทยำลัย   
  สภามหาวิทยาลัยได้มอบนโยบายแนวปฏิบัติผ่านที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ให้ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยทุกระดับได้น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษา 4 ประการ ประกอบด้วย 1) การมีทัศนคติที่
ถูกต้องต่อบ้านเมือง 2) มีพื้นฐานชีวิตที่มั่นคงมีคุณธรรม 3) มีงานท ามีอาขีพ และ 4) การเป็นพลเมืองที่ดี และ
คณะครุศาสตร์ได้มีการน้อมน าพระราโชบายมาสอดแทรกในรายวิชาต่างๆ มคอ.03 และการบูรณาการใน
กิจกรรมเสริมความเป็นครูของคณะ และระดับสาขาวิชา ตลอดจนกิจกรรมหอพักของนักศึกษาครู ต่อเนื่องทุก
ช้ันปี ตลอดปีการศึกษา 2562 
 2. กำรประสำนเพ่ือน ำนโยบำยจำกมหำวิทยำลัยไปสู่กำรปฏิบัติของคณะ   
  มหาวิทยาลัยและคณะได้มีการถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติโดยการมีการจัดประชุมอาจารย์และ
บุคลากร ของคณะเพื่อทบทวนแผนยุทธศาสตร์ของคณะ ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนามหาวิทยาลัย 20 ปี     
(พ.ศ.2560-2579) ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนาครู  
 3. กำรปรับแผนปฏิบัติกำรมหำวิทยำลัยให้สอดคล้องกับกำรท่ีรัฐบำลปรับลดงบประมำณ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 และกำรปรับลดค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัย     
  มหาวิทยาลัยและคณะได้มีปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับการที่รัฐบาลปรับลดงบประมาณ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และการปรับลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย โดยให้แต่ละ
หน่วยงานปรับลดงบประมาณรายจ่ายลด ร้อยละ20 ของงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและให้คณะได้ปรับ
แผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับวงเงินที่เหลือ ซึ่งสามารถด าเนินการได้ผลการด าเนินงานได้ตามปรับ
หมายและกิจกรรมที่ปรับใหม่ ได้ทันตามปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 4. แนวทำงกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย/คณะในกำรปรับกำรเรียนเปลี่ยนกำรสอน เพ่ือแก้ไข
หรือลดปัญหำ อันเน่ืองมำจำกสภำพปัจจุบันของสังคมในระดับประเทศและระดับโลกมีกำรเปลี่ยนแปลง
อย่ำงรวดเร็ว และจ ำนวนนักศึกษำในภำพรวม ท่ีมีแนวโน้มลดลงอย่ำงชัดเจน นักศึกษำท่ีออกกลำงคันมี
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อัตรำค่อนข้ำงสูง บัณฑิตท่ีจบออกไปไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน และไม่มีพื นฐำนท่ี
จ ำเป็นในกำรประกอบอำชีพอิสระ  
  4.1 จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร อาทิ ทักษะ Digital skill และกิจกรรมเสริมความเป็นครู ให้
นักศึกษามีความพร้อมในการเป็นครูมืออาชีพ และมีทักษะที่สถานศึกษาต้องการ ซึ่งกิจกรรมที่คณะจัดข้ึนได้
เกิดจากการมีส่วนร่วมของหน่วยงานผู้ใช้ครู สถาบันร่วมผลิต และนักศึกษา 
  4.2 คณะได้พัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้มีการสอน
ฐานสมรรถนะ โดยเชิญวิทยากรที่มีประสบการณ์และความช านาญ และการปรับปรุงหลักสูตรผลิตครูใหม่ (ปี
2564) โดยคณะได้ปรับปรุงจากหลักสูตร ปี2562 จะใช้ในปี พ.ศ.2564 เพื่อให้หลักสูตรมีความทันสมัย และทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับมาตรฐานวิชาชีพของคุรุสภา ฉบับที่ 4 ปี 2562 
 5. แนวทำงของมหำวิทยำลัย/คณะ ในกำรพัฒนำอำจำรย์ให้มีคุณภำพและมีทักษะท่ีสำมำรถ
ท ำงำนได้หลำกหลำย ซึ่งเป็นควำมต้องกำรจ ำเป็นส ำหรับมหำวิทยำลัยไทยท่ีต้องพัฒนำให้พร้อมส ำหรับ
บริบทท่ีเปลี่ยนไป  
  จากสถานการณ์โรคโควิด-19 คณะครุศาสตร์ร่วมกับส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้มี
การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ของคณะในการสอนแบบออนไลน์ ในรูปแบบที่หลากหลาย เพื่อพัฒนากระบวนการ
จัดการเรียนการสอน เช่น การใช้ Google for Education ZOOM Microsoft Teams เป็นต้น นอกจากนี้ คณะ
ได้ส่งอาจารย์ไปพัฒนาศักภาพตามศาสตร์สาขา โดยการสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาตนเอง 
 6. จุดเด่นท่ีส ำคัญของคณะ 
  คณะครุศาสตร์ เป็นคณะที่ผลิตและพัฒนาครูมีจุดเด่นดังนี้ 
  6.1  มีหลักสูตรในการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย ทุกระดับการศึกษา อาทิ ระดับปริญญา
ตรี ระดับ ประกาศนียบัตร ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก  
  6.2  คณาจารย์ในคณะมีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก และมีผลงานทางวิชาการ มากกว่าร้อยละ 50.00 
  6.3  มีเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาอาจารย์ และพัฒนาครุและบุคลากรทางการศึกษา อาทิ 
คุรุสภา สถาบันอุดมศึกษาเครือข่าย และหน่วยผู้ใช้ครู ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณ 
 7. ควำมร่วมมือทั งในประเทศและระหว่ำงประเทศ 
  7.1  ความร่วมมือในประเทศ: เครือข่ายคุรุสภา การผลิตครูและพัฒนาครู  E-PLC  การพัฒนาครู
ประจ าการ โดยผ่านโครงการพัฒนาครูทุนพัฒนาท้องถ่ิน  
  7.2 ความร่วมมือต่างประเทศ คณะได้ร่วมมือกับ SEAMEO ในการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกสอน 
ตามโครงการ SEA-TEACHER  
 8. กำรด ำเนินกำรของคณะตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและ    
ประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
  8.1 ด้านงบประมาณ มีการบริหารงบประมาณโดยยึดหลักความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด
ของมหาวิทยาลัย เน้นการพัฒนานักศึกษา สู่ คุณภาพ  
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  8.2 ด้านบุคลากร พัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการที่สูงข้ึน และพัฒนาศักยภาพด้านสอน
การจัดการเรียนรู้ และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนในด้านเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน 
  8.3 ด้านทรัพยากรสนับสนุน ด าเนินการพัฒนาอาคารสถานที่ ห้องปฏิบัติการเฉพาะศาสตร์ 
ห้องทดลองสอน Micro Teaching ห้องSmart Classroom 
  8.4 ด้านนักศึกษา จัดกิจกรรมเสริมความเป็นครูอาชีพ โดยการน้อมน าศาสตร์พระราชามาประยกุต ์
กิจกรรมความเป็นผู้น าผู้ตามที่ดี 
  8.5 ด้านหลักสูตร มีการสร้างหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาเพิ่มมากขึ้น อาทิ คอมพิวเตอร์ศึกษา การ
วิจัยและประเมินผลการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 
 กำรสัมภำษณ์ผู้แทนประธำนสำขำวิชำและผู้แทนอำจำรย์  สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้   
 1.  แนวทำงในกำรด ำเนินกำร เพ่ือน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระ
เจ้ำอยู่หัว รัชกำลท่ี 10 ของสภำมหำวิทยำลัย  
  1.1 อาจารย์ในสาขาส่วนใหญ่ทราบเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานของทางสภามหาวิทยาลัย โดย
ทราบทางช่องทางโซเชียลต่างๆ จากการประสัมพันธ์ของทางมหาวิทยาลัย แต่สิ่งที่อยากให้เพิ่มเติมคือ การ
น าเอานโยบายต่างๆ มาประชุมสัมมนา ให้อาจารย์ที่มีความสามารถในแต่ละศาสตร์ได้มีโอกาสแสดง
ความสามารถ หรือให้หัวข้อและให้อาจารย์ท าเป็นโครงการเสนอเพื่อให้งานออกมาดีย่ิงข้ึน  
  1.2 คณะได้ด าเนินการจากที่มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้โดยการจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับความถนัด  
  1.3 มีหัวหน้าทีม แล้วให้ไปหาทีมเอาเอง อาจารย์จะเข้าร่วมหรือไม่ก็ได้ 
 2. จุดเด่นของกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัยและด้ำนท่ีมหำวิทยำลัยมุ่งเน้นพัฒนำใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562  
  2.1 จุดเด่นของคณะ คือ  
   - เป็นคณะที่มีบุคลากรที่ เต็มไปด้วยความสามารถ มีวุฒิปริญญาเอก มีต าแหน่งวิชาการและมี
ศักยภาพที่จะพัฒนานักศึกษา อาจารย์มีการท างานร่วมกันอย่างพี่น้อง มีความเป็นกันเอง คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  
   - บัณฑิตมีคุณภาพ มีงานท ามากเป็นอันดับต้นๆ ส่วนมากสามารถสอบติดครูผู้ช่วยได ้
  2.2 อาจารย์ในสาขาไม่ทราบเรื่องเลย เพราะทางคณะไม่ได้การประชุมช้ีแจงอะไรให้กับอาจารย์ใน
หลักสูตรทราบเลย 
 3. กำรประสำนเพ่ือน ำนโยบำยจำกสภำมหำวิทยำลัย/มหำวิทยำลัยไปสู่กำรปฏิบัติของคณะ 
  3.1 การประสานนโยบายจากมหาวิทยาลัยสู่การปฏิบัติของคณะเป็นไปด้วยความเรียบร้อย แต่
บางครั้งอาจมีการแจ้งประชาสัมพันธ์ล่าช้าไปบ้าง 
  3.2 คณะมีการประชุมและนัดหมายเพื่อด าเนินการจัดท าโครงการต่าง ๆ 
  3.3 มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการในเรื่องการช่วยเหลือนักศึกษา 
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 4. แนวทำงกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย/คณะเพ่ือแก้ไขหรือลดปัญหำเรื่องจ ำนวนนักศึกษำใน
ภำพรวม มีแนวโน้มลดลงอย่ำงชัดเจน นักศึกษำท่ีออกกลำงคันมีอัตรำค่อนข้ำงสูง บัณฑิตท่ีจบออกไปไม่
สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน และไม่มีพื นฐำนท่ีจ ำเป็นในกำรประกอบอำชีพอิสระ 
ตลอดจนกำรใช้ประโยชน์จำกอำคำรสถำนท่ีท่ียังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มท่ี  
  4.1 นักศึกษาไม่น้อยลง แต่อาจเป็นปัญหาเรื่องหลักสูตรยังไม่เหมาะสม 
  4.2 มีการได้ประชุมหารือกันเกี่ยวกับปัญหาดังกล่าว แต่ก็ยังไม่มี แนวทางหรือวิธีการรับมือที่เป็น
รูปธรรม ได้มีการปรับตัว 
  4.3 แนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องนักศึกษาออกระหว่างภาคเรียนหรือบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาไม่
ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดแรงงาน คือ ส ารวจแบบสอบถามผู้ใช้บัณฑิตเพื่อน ามาพัฒนาหลักสูตรให้
มีประสิทธิภาพในระยะยาว / ปรับปรุงระบบการรับเข้าที่เน้นและพิจารณานักศึกษาแรกเข้าอย่างเข้มงว ด
เพื่อให้ได้นักศึกษาที่มีความต้องการศึกษาต่อในแต่ละสาขาจริง 
  4.4 มหาวิทยาลัยควรปรับเปลี่ยนการคิดเกณฑ์อัตราก าลังในการสอน เนื่องจากภาระงานสอนของ
อาจารย์ในคณะครุศาสตร์มีค่อนข้างเยอะมาก แต่เมื่อดูจากเกณฑ์อัตราก าลังของมหาวิทยาลัยมีสัดส่วนที่
แตกต่างกับความเป็นจริงมาก 
 5. ปัจจุบันรำยได้ลดลงทั งภำคปกติและภำคพิเศษ  คณะมีกำรด ำเนินกิจกรรมท่ีก่อให้เกิดรำยได้
ตำมศักยภำพ อย่ำงไร 
     - 
 6. แนวทำงกำรพัฒนำอำจำรย์ให้มีคุณภำพและทักษะสำมำรถท ำงำนได้หลำกหลำย ซึ่งเป็นควำม
ต้องกำรจ ำเป็นส ำหรับมหำวิทยำลัยไทยท่ีต้องพัฒนำให้พร้อมส ำหรับบริบทท่ีเปลี่ยนไป  
  6.1 คณะมีการอบรม/เพิ่มความรู้ให้คณาจารย์ในคณะเป็นประจ า 
  6.2 การมอบทุนวิจัยให้อาจารย์สามารถพัฒนาความรู้ของตนเองได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีเงิน
สนับสนุนให้อาจารย์ในการพัฒนาตนเอง เช่น อบรม ศึกษาดูงาน ฯลฯ แต่อาจารย์มีภารกิจมาก ไม่สะดวกที่จะ
ท างานวิจัย 
  6.3 มหาวิทยาลัยควรเห็นความส าคัญของศักยภาพอาจารย์ในคณะครุศาสตร์ 
  6.4 ไม่บังคับแต่เหมือนบังคับ ระเบียบ/แนวปฏิบัติไม่เอื้อต่อการปฏิบัติ เพราะต้องเบิกจ่ายตาม
แบบ ถ้าไม่ใช่จะอนุมัติยาก เลยไม่กระตุ้น 
  6.5 มหาวิทยาลัยยังไม่ได้มีนโยบายพัฒนาอาจารย์อย่างชัดเจน  
  6.6 ผู้บริหารควรมาดูวิธีการสอนของบุคลากร มีการประเมินจากนักศึกษา จากผุ้สอน จากผู้บริหาร
เอง แล้วพิจารณารายวิชาว่าเหมาะสมกับผู้สอนหรือไม่ หากผู้สอนจะสอนวิชานั้นต่อจะต้องมีแนวทางในการ
พัฒนาตนเอง  
  6.7 สังคมบริบทบังคับให้มีการเปลี่ยนแปลง แต่ยังไม่มีปัจจัยผลักดันอย่างเต็มที่ให้เหมาะสมกบัการ
เปลี่ยนแปลง ผลลัพธ์จึงยังไปไม่ถึง 
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 7. เรื่องอ่ืนๆ   
  7.1 ภาระงานสอนมาก อัตราก าลังข้าราชการที่เกษียณ จ าเป็นต้องหาทดแทนเพิ่ม แต่ไม่ค่อยได้รับ
การสนับสนุน     
  7.2 ความมั่นคงและการให้ขวัญก าลังใจกับอาจารย์ผู้สอน เพราะอาจารย์ผู้สอนที่เป็นอัตราจ้าง มี 
สัญญาจ้าง 1 ปี  
 
ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของคณบดี 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต ่อภาวะผู ้น าและธรรมาภิบาลของคณบดีจากการตอบ
แบบสอบถามของบุคลากร  จ านวน 74 คน จากบุคลากร จ านวน 74 คน หรือร้อยละ 100.00 ปรากฏดังตารางที่ 
3.2 – ตารางที่ 3.4  

ตำรำงท่ี 3.2 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของคณบดี 
 
1. ภำวะผู้น ำ ค่ำเฉลี่ย ระดับ ล ำดับท่ี 
1.1 ความเป็นผู้น าในการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย คุณค่าและ

ยุทธศาสตร์ของคณะ 
2.67 ปานกลาง 5 

1.2 ความสามารถในการสื่อสาร การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ใหป้ระชาคมของคณะและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

2.67 ปานกลาง 5 

1.3 ความสามารถในการบริหารงานได้ทันการเปลี่ยนแปลงของ 
สังคมโลก 

2.76 ปานกลาง 3 

1.4 ทักษะในการตัดสินใจและแก้ปญัหาการบรหิารงาน 2.47 ควรปรับปรุง 10 
1.5 ทักษะในการคิดแสวงหาวิธีการหรือทางเลือกที่ดีทีสุ่ดส าหรบัอนาคต

ของคณะ 
2.71 ปานกลาง 4 

1.6 ความมุ่งมั่นและความทุ่มเทในการท างานใหบ้รรลุผลสมัฤทธ์ิตาม
แผนยุทธศาสตร ์

2.78 ปานกลาง 2 

1.7 ความสามารถในการบริหารทรพัยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อคณะ 

2.49 ควรปรับปรุง 8 

1.8 ความสามารถในการแสวงหาทรัพยากรมาสนับสนุนการบริหารงานของคณะ 2.53 ปานกลาง 7 
1.9 การสร้างทีมและใช้แนวทางในการท างานเป็นทีมในการบริหารงาน 2.49 ควรปรับปรุง 8 
1.10 การบริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคลในคณะ 2.47 ควรปรับปรุง 10 
1.11 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคลและองค์การภายนอก 2.90 ปานกลาง 1 
1.12 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการในคณะ 2.45 ควรปรับปรุง 12 

รวม 2.62 ปำนกลำง  
 
  จากตารางที่ 3.2 โดยภาพรวม บุคลากรเห็นว่าภาวะผู้น าของคณบดีคณะครุศาสตร์ อยู่ในระดับ “ปาน
กลาง” และทุกข้อมีค่าเฉลี่ยในระดับ “ปานกลาง” หรือ “ควรปรับปรุง” 
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 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุดสามอันดับแรก ซึ่งอยู่ในระดับ “ปาน
กลาง” คือ  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคลและองค์การภายนอก ความมุ่งมั่นและความทุ่มเทในการ
ท างานให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิตามแผนยุทธศาสตร์  และความสามารถในการบริหารงานได้ทันการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยที่สุดสามอันดับ อยู่ในระดับ “ควรปรับปรุง”  คือ ทักษะใน
การตัดสินใจและแก้ปัญหาการบริหารงาน  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในคณะ และการสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการในคณะ   

ตำรำงท่ี 3.3 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาลของคณบดี 
 
2. ธรรมำภิบำล ค่ำเฉลี่ย ระดับ ล ำดับท่ี 
2.1 หลักนิติธรรม: การใช้กฎ ระเบียบ ข้อบงัคับกติกาต่างๆ อย่างเป็นธรรม

และเสมอภาค 
2.55 ปานกลาง 1 

2.2 หลักคุณธรรม : การยึดถือและเช่ือมั่นในความถูกต้องดีงาม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความมี
ระเบียบวินัย 

2.51 ปานกลาง 3 

2.3 หลักความโปรง่ใส : การท าให้คณะเป็นสงัคมทีเ่ปิดเผยข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา มรีะบบและกลไกการท างานที่โปรง่ใส สามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได ้

2.51 ปานกลาง 3 

2.4 หลักการมสี่วนร่วม : เปิดโอกาสใหม้ีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความ
เข้าใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปญัหา/ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมกันคิดแนวทางการท างาน ร่วมแกป้ัญหา ร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจและกระบวนการพัฒนา 

2.47 ควร
ปรับปรงุ 

6 

2.5 หลักความรับผิดชอบ : แสดงความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบตัิหน้าที่ให้
บรรลผุลตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ก าหนดไว้ การแสดงถึงความ
ส านึกในความรับผิดชอบต่อความบกพร่องและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข 

2.55 ปานกลาง 1 

2.6 หลักความคุ้มค่า : การใช้ทรัพยากรในการบรหิารงานที่มีอยูจ่ ากัดใหเ้กิด
ประโยชนส์ูงสุด ประหยัดและคุ้มค่า 

2.51 ปานกลาง 3 

 รวม 2.52 ปำน
กลำง 

 

 
  จากตารางที่ 3.3 โดยภาพรวมบุคลากรเห็นว่าธรรมาภิบาลของคณบดี คณะครุศาสตร์ อยู่ในระดับ 
“ปานกลาง” และทุกข้อมีค่าเฉลี่ยในระดับ “ปานกลาง” หรือ “ควรปรับปรุง” 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุดสองอันดับแรก ซึ่งอยู่ในระดับ         
“ปานกลาง” คือ หลักนิติธรรม: การใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกติกาต่างๆ อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค  และ
หลักความรับผิดชอบ: แสดงความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่
ก าหนดไว้ การแสดงถึงความส านึกในความรับผิดชอบต่อความบกพร่องและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข ส่วนข้อที่
มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยที่สุดสามอันดับ  ซึ่งอยู่ในระดับ “ควรปรับปรุง” คือ  หลักการมีส่วนร่วม: เปิด
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โอกาสให้มีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นส าคัญที่
เกี่ยวข้อง ร่วมกันคิดแนวทางการท างาน ร่วมแก้ปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและกระบวนการพัฒนา   

ตำรำงท่ี 3.4 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี      
                 

1 ภาวะผู้น า 2.62 ปานกลาง 1 

2 ธรรมมาภิบาล 2.52 ปานกลาง 2 

รวม 2.59 ปำนกลำง  

  
  จากตารางที่ 3.4 โดยภาพรวมบุคลากรเห็นว่า  ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี คณะครุศาสตร์ 
อยู่ในระดับ ”ปำนกลำง”  

ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของคณบดี 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี จากการตอบแบบสอบถาม
ของบุคลากร  จ านวน 74 คน จากบุคลากร จ านวน 74 คน หรือร้อยละ 100 ปรากฏดังตารางที่  3.5  

ตำรำงท่ี 3.5 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการบรหิารของคณบดี  
                  

ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของคณบดี ค่ำเฉลี่ย ระดับ ล ำดับท่ี 
1. กำรบริหำร 2.68 ปำนกลำง  
1.1  แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2.80 ปานกลาง 1 
1.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีทีเ่กิดจากความร่วมมอืของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ทุกระดบั และสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั  
2.73 ปานกลาง 2 

1.3 คณะมีกลไกในการก ากบั ติดตาม และประเมินผล ให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามแผน 

2.51 ปานกลาง 3 

2. บทบำทหน้ำท่ี 2.50 น้อย  
2.1 การก าหนดเป้าประสงค์ และผลสมัฤทธ์ิที่ต้องการโดยให้ผูเ้กีย่วข้องมี

ส่วนร่วมและอธิบายใหเ้ข้าใจตรงกัน 
2.55 ปานกลาง 1 

2.2 การเป็นผูอ้ านวยการ (Facilitator) หรอืสง่เสรมิให้เกิดผลสมัฤทธ์ิใน
การด าเนินงาน  

2.45 น้อย 2 

3. กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในคณะ 2.63 ปำนกลำง  
3.1 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อการเรยีนการ

สอน 
2.75 ปานกลาง 1 

3.2 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและ
การปฏิบัตงิาน 

2.53 ปานกลาง 3 

3.3 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อการบริการ
นักศึกษาและศิษย์เก่า 

2.61 ปานกลาง 2 
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ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของคณบดี ค่ำเฉลี่ย ระดับ ล ำดับท่ี 
4. แนวทำงกำรท ำงำน 2.66 ปำนกลำง  
4.1 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคณาจารย์ บุคลากรภายในและภายนอก

หน่วยงาน และนักศึกษา 
2.75 ปานกลาง 1 

4.2 การจัดหา การบรหิารทรัพยากร และทรัพยส์ินของมหาวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

2.57 ปานกลาง 2 

รวม 2.63 ปำนกลำง  
 
 จากตารางที่ 3.5 โดยภาพรวม บุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารงานของคณบดี อยู่ในระดับ “ปาน
กลาง” และทุกข้อมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ “ปานกลาง” หรือ “น้อย” 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
 1. ด้านการบริหาร ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  อยู่ในระดับ “ปานกลาง” 
 2. ด้านบทบาทหน้าที่ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ การก าหนดเป้าประสงค์ และผลสัมฤทธ์ิ
ที่ต้องการโดยให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและอธิบายให้เข้าใจตรงกัน อยู่ในระดับ “ปานกลาง”   
 3. ด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ในคณะ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ การใช้ประโยชน์จาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน อยู่ในระดับ “ปานกลาง”   
 4. ด้านแนวทางการท างาน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคณาจารย์ 
บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน และนักศึกษา อยู่ในระดับ “ปานกลาง”   
 
สรุปผลกำรประเมินผลงำน 
 1.   ผลการด าเนินงานตามพันธกิจคณะด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 4.23 อยู่ในระดับ ดี  

2.  การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ คณะด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 2.96 
อยู่ในระดับ ปานกลาง จ าแนกเป็น  
   2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์   
     การพัฒนาคณะครุศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ประกอบด้วย 5  ยุทธศาสตร์  จ านวน 12 ตัวช้ีวัด  มีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดในแผน
ยุทธศาสตร์ จ านวน 6 ตัวช้ีวัด  (ร้อยละ 50.00)  คิดเป็นระดับคะแนนได้ 2.50  อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง 
   2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
     คณะได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ  จ านวน 74 โครงการ ด าเนินการได้ จ านวน 43  
โครงการ  (ร้อยละ 58.11)  คิดเป็นระดับคะแนนได้ 2.91 อยู่ในระดับ ปานกลาง 
   2.3  การบริหารงบประมาณ 
 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จ านวน 24,992,657 บาท  สามารถด าเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณได้  จ านวน 19,552,508 บาท  (ร้อยละ 78.23)  คิดเป็นระดับคะแนนได้ 3.91 อยู่ในระดับ ดี 
 การประเมินผลงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สรุปได้ดังตารางที่  3.6 
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ตำรำงท่ี  3.6  สรุปการประเมินผลงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
ท่ี  

 
น  ำหนัก คะแนน ระดับ 

1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ 50 4.23 ดี 
  1.1 ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนตลอดจนครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 3.35 ปานกลาง 

  1.2 ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  4.64 ดีมาก 
  1.3 ด้านการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  5.00 ดีมาก 
  1.4 ด้านการบริการวิชาการ  4.50 ดี 
  1.5 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  3.25 ปานกลาง 
  1.6 ด้านการบรหิาร    4.50 ดี 
2 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ 40 2.96 

 
ปำนกลำง 

  2.1 การบรรลเุป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ 20 2.50 ควรปรับปรุง 

  
2.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ 
     จากสภามหาวิทยาลัย 

10 
 

2.91 
 

ดี 
 

  2.3 การบรหิารงบประมาณ 10 3.91 ดี 
รวม 90 3.67 

 
ดี 

3 ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของคณบดี 10 
 
 

2.59 ปำนกลำง 
  ภาวะผู้น า  2.62 ปานกลาง 
  ธรรมาภิบาล  2.52 ปานกลาง 
4 ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของคณบดี 

 
- 2.63 ปำนกลำง 

 
 จากตารางที่ 6.6 พบว่า ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ อยู่ในระดับ ดี ผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ อยู่ในระดับ ปานกลาง  ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี อยู่ใน
ระดับ  ปานกลาง และความพึงพอใจในการบริหารของคณบด ี อยู่ในระดับปานกลาง 
 
กำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำน 
 จุดเด่น 
  1.  คณะครุศาสตร์สามารถด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดี สนองพระบรม       
ราโชบายในการพัฒนาท้องถ่ินของได้อย่างชัดเจนต่อเนื่อง ทั้งในด้านการส่งเสริมการพัฒนาท้องถ่ิน การพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษาและการยกระดับคุณภาพการศึกษา 
  2.  คุณภาพของคณาจารย์ของคณะครุศาสตร์พัฒนาข้ึนตามล าดับ โดยเฉพาะต าแหน่งทางวิชาการ 
กล่าวคือ อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 40.32 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นร้อยละ 
50.79 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แม้ว่าจะเป็นเพิ่มข้ึนในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์ก็ตาม 
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  ข้อเสนอแนะ 
  1.   การบริหารจัดการนักศึกษาออกกลางคัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญ ในปีที่ผ่านมาคณะครุศาสตร์
ด าเนินการได้ดี อัตราการออกกลางคันรวมช้ันปีที่ 1-4 ร้อยละ 8.19 แต่ในปีนี้อัตราการออกกลางคันกลับ
เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 9.52 ดังนั้นคณะครุศาสตร์ต้องให้ความส าคัญในเรื่องนี้ให้มากขึ้น วิเคราะห์หาสาเหตุและ
แนวทางการแก้ไข โดยมีการก ากับตามอย่างใกล้ชิด 
  2. คณะครุศาสตร์ได้รบังบประมาณเพื่อการวิจัยใกลเ้คียงกบัปทีี่ผ่านมา แต่งบประมาณส่วนใหญม่า
จากงบประมาณแผ่นดิน แต่แนวโน้มทีจ่ะได้รบัการสนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณแผ่นดินจะยากขึ้น  ดังนั้น 
คณะครุศาสตร์ควรวางแผนกลยทุธ์ในการแสวงหางบประมาณเพื่อการวิจัยจากแหลง่ทุนภายนอกอื่นให้มากขึ้น 
โดยประสานกบัสถาบันวิจัยและพัฒนา สง่เสรมิ สนับสนุน อ านวยความสะดวกให้อาจารย์ที่มีศักยภาพสูง หรือ
มีผลงานวิจัยทีม่ีคุณภาพ เขียนโครงการขอรบัทุนจากแหล่งทุนภายนอกอื่นอย่างจรงิจงัและต่อเนื่อง 
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กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่.   ข้อมูลบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563. 
กองนโยบายและแผน.   ข้อมูลผลการด าเนินงานและรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  
                       พ.ศ. 2563. 
………..                       แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ระยะท่ี 1 (ปี พ.ศ. 2561–2564). 
………..                       สรุปรายงานการใช้เงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
คณะครุศาสตร์.   แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563. 
………..    รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563. 
………..      รายงานผลการด าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2563. 
………..  สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.  
………..  รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563.  
………..  รายงานการศึกษาตนเองประจ าปีการศึกษา 2562. 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน.  ข้อมูลจ านวนนักศึกษาแต่ละชั้นปี ปีการศึกษา 2562. 
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ภาคผนวก ก 
ค าสั่งมหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค์ 
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ภาคผนวก ข 
โครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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โครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 49 ให้มีคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการและกร รมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยตาม
มาตรา 39 และมาตรา 50  สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ  ซึ่งการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย  ถือว่าเป็นเครื่องมือทางการบริหารอย่างหนึ่งส าหรับองค์การที่จะสะท้อนภาพของการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองค์กรของคณะผู้บริหาร  ภายใต้แนวนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้  
ดังนั้น การติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานนั้น  จ าเป็นต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากบุคคลภายใน
องค์การที่มีมุมมองต่อมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่มองมหาวิทยาลัย โดยการเช่ือมโยงและสะท้อนให้เห็น
ผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ  ซึ่งจะประเมินได้เป็นค่าความส าเร็จ และจุดอ่อนที่ควรไดร้บัการพฒันาให้
สามารถด าเนินงานได้บรรลุภารกิจที่ตั้งไว้ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ คณบดี ส านัก/ 
สถาบัน และผู้อ านวยการ   
 2.  เพื่อจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และ
ส านัก/สถาบัน 
 
หน่วยงานท่ีรับการประเมิน 
 มหาวิทยาลัย  คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
 ส านักงานอธิการบดี  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักวิทยบริการและเทคโนโล ยี
สารสนเทศ  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ผู้รับการประเมิน   
 อธิการบดี คณบดีและผู้อ านวยการของหน่วยงานที่รับการประเมิน   
รายการท่ีประเมินและติดตาม 

1. การติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ และส านัก/สถาบัน ตามข้อเสนอแนะของคณะ 
กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 2.  การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานที่รับการประเมิน              
           3.  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบรหิารงบประมาณของมหาวิทยาลัย คณะ และส านัก/
สถาบัน  
     3.1  การบรรลเุป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร ์  
                3.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
                3.3  การบริหารงบประมาณ    
 4. ภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจในการบริหารของผู้รับการประเมิน   
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ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
เครื่องมือ วิธีการ เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินและน้ าหนักในการประเมิน 
 เครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวบรวมข้อมลูและเอกสารทีเ่กี่ยวข้องประกอบด้วย 

1. แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานที่รับการประเมิน 
 2. แบบสัมภาษณ์ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 3.  แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย  เช่น  
อาจารย์  เจ้าหน้าที่  นักศึกษา  ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต  ผู้แทนชุมชนรอบมหาวิทยาลัยหรือชุมชนที่ได้รับผลจากการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  
 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจใน
การบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ 
 5.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับการประเมิน   ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  รายงานประจ าปี  รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร รายงาน
ผลการด าเนินงานของคณบดี ผู้อ านวยการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฯลฯ 
  วิธีการ 
 1.  รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจ/ตัวช้ีวัด  และแผนปฏิบัติงานประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานที่รับการประเมิน  โดยมีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งข้ึนเป็นผู้ช่วยประสานด าเนินการ 
 2.  วิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับการประเมิน  ประจ าปีงบประมาณ      พ.ศ. 2563 
 3.  วิเคราะห์เอกสาร ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ รายงานประจ าปี  รายงานการประกัน
คุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร  แบบติดตามและประเมินตนเองตามตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้องใน
การด าเนินการของหน่วยงานที่รับการประเมิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 4.  วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสีย  
 5.  วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจในการ
บริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ 
 6.  จัดท าแบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานที่รับการ
ประเมิน   
 เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมิน 
 การประเมินผลตามพันธกิจ ใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้   
 1. เกณฑ์ของหน่วยงานระดับชาติที่ท าหน้าที่ประเมินได้แก่ สมศ. และ สกอ.   
 2. เกณฑ์เป้าหมายที่หน่วยงานที่รับการประเมินก าหนด   
 3.  เกณฑ์ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
 4. เกณฑ์กระบวนการและหรือผลการด าเนินงานที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผล
งานก าหนด   
 น้ าหนักในการประเมิน   
 1. การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานที่รบัการประเมิน             ร้อยละ  50 
          2.  ผลการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์และการบรหิารงบประมาณของมหาวิทยาลัย คณะ ร้อยละ 40 
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   2.1  การบรรลเุป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์  ร้อยละ 20 
               2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ  
  จากสภามหาวิทยาลัย     ร้อยละ 10 
               2.3  การบริหารงบประมาณ   ร้อยละ 10 
 3. ภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจในการบริหาร 
ของผู้รับการประเมิน         ร้อยละ 10 

การค านวณคะแนนผลการประเมินและการแปลความหมายของคะแนน 
 การค านวณคะแนนผลการประเมิน 
 คะแนนผลการประเมินแต่ละรายการ  ค านวณดังนี้ 
 1. การด าเนินงานตามพันธกิจ     (A1) 
  1.1  การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะ 

                  A1 =
คะแนนรวมที่ได้

จ านวนตัวช้ีวัด
  

 
     1.2  การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักงานอธิการบด ีส านัก/สถาบัน  

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

50
  

               A1.1 = คะแนนเฉลี่ยการด าเนินงานตามพันธกจิด้านการบริหาร 
               A1.2 = คะแนนเฉลี่ยการด าเนินงานตามพันธกจิด้านความส าเรจ็ในการปฏิบัติงาน 
               A1.3 = คะแนนเฉลี่ยการด าเนินงานตามพันธกจิด้านความพึงพอใจของผูร้ับบริการ 
 
 2. การบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์  (A2) 

      A2 =
ร้อยละที่ได้

100
 x 5 

 
 3. ความส าเรจ็ของโครงการที่ได้รบัอนมุัติ  (A3) 

      A3 =
ร้อยละที่ได้

100
 x 5 

 4. การบริหารงบประมาณ   (A4) 

      A4 =
ร้อยละที่ได้

100
 x 5  

 5. การประเมินภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ  (A5) 

                 A5 =
  คะแนนรวมที่ได้

จ านวนข้อ
  

 การค านวณคะแนนเฉพาะผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยรวม  (A) 

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

90
 

 การแปลความหมายของคะแนน 
 

 



 
 

64 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
การสรุปการประเมินผลงาน 
 

การสรุปการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ท่ี รายการท่ีประเมิน น้ าหนัก 
1 การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะ 50 
2 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบรหิารงบประมาณของมหาวทิยาลัย คณะ 40 
 2.1  การบรรลเุป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ 

 
20 

 2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รบัอนมุตัิจากสภามหาวิทยาลัย 10 

 2.3  การบริหารงบประมาณ 10 
รวม 

 
90 

3 ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของ คณบด ี 10 
สรุปการประเมินผลงานของส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน  

ท่ี รายการท่ีประเมิน น้ าหนัก 
1 การด าเนินงานตามพันธกิจ 50 
 1.1 การบรหิาร 15 
 1.2 ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 25 
 1.3 ความพึงพอใจของผู้รบับริการ (ใช้ผลการประเมินในการประกันคุณภาพ   

    การศึกษาภายใน) 10 
2 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและการบริหารงบประมาณ 

 
40 

 2.1  การบรรลเุป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ 
 

20 
  2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รบัอนมุตัิจากสภามหาวิทยาลัย 10 

 2.3  การบริหารงบประมาณ 10 
รวม 

 
90 

3 ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการ 10 

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

คะแนน ระดับการด าเนินงาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล 

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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ภาคผนวก ค 

ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผลงานตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตัวชี้วัดการประเมินผลงานตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

มิติ และ ตัวชี้วัด 
คณะ 

มหา 
วิทยาลัย 

ครุ 
ศาสตร์ 

มนุษย์ฯ การ
จัดการ 

วิทย์ฯ เทคโน
เกษตรฯ 

มิติที ่1 ด้านการผลติบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนตลอดจนครูและ
บคุลากรทางการศกึษา       
ตัวชี้วัดที ่1.1 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร   * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การบริหารจัดการนักศึกษาออกกลางคัน * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 1.3 การประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์  * * * * * * 
ตัวชี้วัดที ่1.4 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา * * * * * * 
มิติที ่2 ด้านการวจิัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์       
ตัวชี้วัดที่ 2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอก * * * * * * 
ตัวชี้วัดที ่2.2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับทุนท าวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 2.3 โครงการวิจัยที่โจทย์การวิจัยได้มาจากท้องถิ่น * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 2.4 การใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตาม
ศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา (ด้านการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ การพัฒนาท้องถิ่น  หรือการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู ้ 
นวัตกรรม หรือเชิงพาณิชย์)”  

* * * * * * 

มิติที ่3 ด้านการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏั       
ตัวชี้วัดที ่3.1 การส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น * * * * * * 
ตัวชี้วัดที ่3.2 การพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
หรือหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน ภายนอกมหาวิทยาลัย * * * * * * 
ตัวชี้วัดที ่3.3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น ให้
ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม * * * * * * 
มิติที ่4 ด้านการบริการวิชาการ       
ตัวชี้วัดที ่4.1 การจัดโครงการบริการวิชาการและทรัพยากร
สนับสนุนตามแผนในการให้บริการวิชาการ  * * * * * * 
ตัวชี้วัดที ่4.2 งบประมาณที่เป็นความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก
หรือท้องถิ่นและรายได้ที่เกิดจากการให้บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย/คณะ * * * * * * 
มิติที ่5 ด้านท านบุ ารุงศิลปวัฒนธรรม       
ตัวชี้วัดที ่5.1 การด าเนินงานดา้นท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม * * * * * * 
ตัวชี้วัดที ่5.2 การมีส่วนร่วมในโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น * * * * * * 
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มิติ และ ตัวชี้วัด 
คณะ 

มหา 
วิทยาลัย ครุ 

ศาสตร์ 
มนุษย์ฯ การ

จัดการ 
วิทย์ฯ เทคโน

เกษตรฯ 
มิติที ่6 ด้านการบริหาร         
ตัวชี้วัดที ่6.1 การบริหารองค์การ * * * * * * 
ตัวชี้วัดที ่6.2 ผลการบริหารงบประมาณ * * * * * * 
                 1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ * * * * * * 
                 2. ความสามารถในการหารายได ้ * * * * * * 
ตัวชี้วัดที ่6.3 ผลการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย/คณะ * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 6.4 การบริหารจัดการความเส่ียง * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่  6.5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ * * * * * * 
                 (1)  ภายในประเทศหรือต่างประเทศ * * * * *  
                 (2)  ภายในประเทศและต่างประเทศ      * 

รวม 20 20 20 20 20 20 

 
*   หมายถึง หน่วยงานตอ้งส่งรายงานข้อมูลตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด  
 
หมายเหตุ ตัวชี้วัดที่ 6.2 และตัวชี้วัด 6.5  จะพิจารณาให้สอดคล้องตามสภาพการ
เปลี่ยนแปลงใน ระดับประเทศ  
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เกณฑ์การประเมินผลงานตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตัวชี้วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
1.1 ผลประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลกัสูตร   
     ชนิดตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ 

เกณฑ์ 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายในแต่ละหลกัสูตร 

1.  คณะ 
2.  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน  

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

1.2 ผลการบริหารจัดการ
นักศึกษาออกกลางคัน 
 
     ชนิดตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์ 
   สัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2562 (รวมทุกช้ันปี) เทียบ
กับสัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2561 (รวมทุกช้ันปี) ลดลง
ร้อยละ 5  
คะแนน 
คะแนน 5  :  ลดลงมากกว่ารอ้ยละ 5.00 
คะแนน 4  :  ลดลงมากกว่ารอ้ยละ 4.00 
คะแนน 3  :  ลดลงมากกว่ารอ้ยละ 3.00 
คะแนน 2  :  ลดลงมากกว่ารอ้ยละ 2.00 
คะแนน 1  :  ลดลงมากกว่ารอ้ยละ 1.00 
คะแนน 0  :  ลดลงไม่เกินร้อยละ 1.00 
 

1.  คณะ 
2.  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 
 

1.3 การประเมินคุณภาพการ
เรียนการสอนของอาจารย์  

     ชนิดตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ 

เกณฑ์ 
    คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่อการสอนของอาจารย์
เป็นผลการประเมิน 
คะแนน  
   ใช้คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาทีม่ีต่อการสอนของอาจารย ์
 

1.  คณะ 
2.  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตัวชี้วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
1.4  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 
     ชนิดตัวชี้วัด : กระบวนการ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ 
1.  มี แผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานัก ศึกษาในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย/คณะ  โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการ
จัดกิจกรรม 
2. มีการด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ (ต้องมีกิจกรรมทุกประเภท) 
   - กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดย
มหาวิทยาลัย/คณะ   
   - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
   - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
   - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
   - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
3. มีการประเมินผลการด าเนินการจัดกิจกรรม 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จตาม วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 
   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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 
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ตัวชี้วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
2.1 เงินสนบัสนุนการท าวิจัย
สิ่งประดิษฐห์รืองานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอก 
 
     ชนิดตัวชี้วัด : ปัจจัยน าเข้า 
 

 
 

2.2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่
ได้รับทุนท าวิจัยสิง่ประดิษฐ์หรือ
งานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
ชนิดตัวชี้วัด : ปัจจัยน าเข้า 
 
2.3 โครงการวิจัยที่โจทย์การวิจัย
ได้มาจากท้องถ่ิน 
 
     ชนิดตัวชี้วัด : ปัจจัยน าเข้า 

 

เกณฑ์ 
  1.  สังคมศาสตรก์ าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากบั 25,000 บาท ข้ึนไป
ต่อคน 
  2.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 60,000 
บาทข้ึนไปต่อคน 
คะแนน 
   ใช้เทียบบญัญัติไตรยางศ์ 
 

เกณฑ์ 
  ร้อยละของอาจารย์ไดร้ับทุนท าวิจัยสิง่ประดิษฐ์หรืองานสรา้งสรรค์  
ก าหนดให้คะแนนเตม็ 5 เท่ากับร้อยละ 40 ข้ึนไป 
คะแนน      
ใช้เทียบบญัญัติไตรยางศ์ 
 
 
เกณฑ์ 
   ร้อยละของโครงการวิจัยที่โจทย์วิจัยได้มาจากท้องถ่ินเทียบกับ 
จ านวนโครงการวิจัยทั้งหมดในปีนั้น  
คะแนน 
ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 15 ข้ึนไป 

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 
 

2.4 การใช้ประโยชน์ของ
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตามศาสตร์ของแตล่ะสาขาวิชา  
(ด้านการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ การพฒันา

เกณฑ์ 
   ร้อยละของการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ตาม
ศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. คณะ 
 
 
 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตัวชี้วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
ท้องถ่ิน  หรือการพฒันาต่อยอด
องค์ความรู้  นวัตกรรม หรือเชิง
พาณิชย์)         

     ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 
 

 

ร้อยละ=
จ านวนผลงานวิจัยส่ิงประดิษฐ์

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 
หมายเหต ุ
   จ านวนผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง 
จ านวนผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ที่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2561-
2563  และมีการน าไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ 2563  ให้นับทุกผลงาน  แม้ว่า
ผลงานน้ันจะมีการไปใช้ประโยชน์แล้วในปีอ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 
 
 

3 .1  การส่ ง เ ส ริ มการพัฒนา
ท้องถ่ิน 
 
     ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 

 

เกณฑ์  
   ร้อยละของโครงการส่งเสริมการพฒันาท้องถ่ิน 

วิธีการค านวณ 

ร้อยละ =
จ านวนการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น

จ านวนโครงการมบริการวิชาการตามแผนงบประมาณประจ าปี
x 100 

 

คะแนน 
  ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดใหร้้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

1. คณะ 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

     แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตัวชี้วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
3.2 การพัฒนาครหูรอืบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาหรอื
หน่วยงานทางการศึกษาอื่น
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
     ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์ 
   ร้อยละของโครงการการพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาอื่น 
วิธีการค านวณ 

ร้อยละ =
จ านวนโครงการพัฒนาครหูรอืบุคลากรทางการศึกษา

จ านวนโครงการบริการวิชาการตามแผนงบประมาณประจ าปี
x 100 

คะแนน 
   ใช้เทียบบญัญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดร้อยละ 25 เท่ากบั 5 คะแนน 

1. คณะ 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

3.3 การยกระดบัคุณภาพการ 
ศึกษาของท้องถ่ินให้ครอบคลุม
เศรษฐกจิ สังคม และสิง่แวดล้อม 
 
     ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 

เกณฑ์  
   ร้อยละของโครงการการยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถ่ิน 
วิธีการค านวณ 

ร้อยละ =
จ านวนโครงการยกระดับคุณภาพทางการศกึษาของท้องถิ่น

จ านวนโครงการมบรกิารวิชาการตามแผนงบประมาณประจ าปี
x 100 

คะแนน 
   ใช้เทียบบญัญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดร้อยละ 25 เท่ากบั 5 คะแนน 

1. คณะ 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

4.1  การจัด โคร งการบริ การ
วิชาการและทรัพยากรสนับสนุน
ตามแผนในการให้บริการวิชาการ 

     ชนิดตัวชี้วัด :  กระบวนการ 

 

เกณฑ์ 
1. จัดท าแผนการบริการวิชาการและทรัพยากรสนับสนุน 
2. ให้แนวทางแก่คณาจารย์ในการบริการวิชาการ 
3. ด าเนินโครงการการบริการวิชาการ 
    - โครงการ..... 
    - โครงการ..... 
                ฯลฯ 
4. การประเมินผลโครงการการบริการวิชาการ 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรงุโครงการบรกิารวิชาการ 

1. คณะ 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 

     แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตัวชี้วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
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 

4.2 งบประมาณทีเ่ป็นความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก
หรือท้องถ่ิน และรายได้ที่เกิดจาก
การใหบ้ริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย/คณะ 
 
     ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 

เกณฑ์ 
   ร้อยละของงบประมาณทีเ่ป็นความร่วมมือจากหน่วย งานภายนอกหรือ
ท้องถ่ิน และรายได้ที่เกิดจากการให้ บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
คณะ กับงบประมาณการบริการวิชาการ 
วิธีการค านวณ 
 

ร้อยละ =
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอกและรายได้ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด

งบประมาณการบริการวิชาการทั้งหมด
x 100 

คะแนน 
ใช้เทียบบญัญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดรอ้ยละ 30 เท่ากบั 5 คะแนน 

1.  คณะ 
2.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 

     แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตัวชี้วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
5.1 การด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

     ชนิดตัวชี้วัด :  ปัจจัยน าเข้า 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ 
   จ านวนโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
ระดับมหาวิทยาลัย ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับจ านวน
โครงการ 20 โครงการข้ึน 
 ระดับคณะ ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับจ านวนโครงการ 
10 โครงการข้ึนไป 
คะแนน 
ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
 

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

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 

5.2 การมีส่วนร่วมในโครงการด้าน 
     ศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ิน 

     ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์ 
ร้อยละของโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมของท้อง ถ่ินที่
มหาวิทยาลัย/คณะมีส่วนร่วมกับท้องถ่ิน เทียบกับจ านวน
โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย/คณะ 
คะแนน 
ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 
คะแนน 

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

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2563 
 

6.1 การบริหารองค์การ 

     ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 

เกณฑ์ 
1. การก าหนดยุทธศาสตร์และแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ 
2. การมอบหมายแผนยุทธศาสตร์ให้คณะ ที่เกี่ยวข้องไป
ด าเนินการ 
3. การประเมินแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ 

1.  คณะ 
2. มหาวิทยาลัย 
 

    1.  แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตาม    พันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ    พ.ศ. 2563 
     2. แบบประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่คณะกรรมการจัดท า 
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ตัวชี้วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานอย่าง
ทั่วถึงและเช่ือมโยงกบัองค์การภายนอก 
5. การประเมินความพงึพอใจของบุคลากรทุกระดับของ
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 

6.2  ผลการบริหารงบประมาณ 
      6.2.1 ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
     
     ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
      6.2.2 ความสามารถในการหา 
รายได ้

เกณฑ์ 
   ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  
คะแนน 
   คะแนน 5 : ร้อยละ 95.00  ข้ึนไป  
   คะแนน 4 : ระหว่างรอ้ยละ 93.00 – 94.99 
   คะแนน 3 : ระหว่างรอ้ยละ 91.00 – 92.99 
   คะแนน 2 : ระหว่างรอ้ยละ 89.00 – 90.99 
   คะแนน 1 : น้อยกว่าร้อยละ 89.00 
 
เกณฑ์ 

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

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2563 
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ตัวชี้วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
 
     ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 

 ความสามารถในการหารายได้ของมหาวิทยาลัย เพิ่มข้ึนร้อยละ 
10 จากปีที่ผ่านมาได้ 5 คะแนน   
คะแนน 
   คะแนนใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์โดยก าหนดใหร้ายได้ที่
เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 10 จากปีที่ผ่านมา เป็น 5 คะแนน  
หมายเหต ุ
1. ตัวชี้วัดที่ 6.2.2 ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ก็บจากนักศึกษา 
2. ตัวชี้วัดที่ 6.2.2 ประเมินเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย   
   ระดับคณะให้รายงานผลการด าเนินงาน แต่ยังไม่น าผลมาคิดเป็นค่า
ระดับคะแนน 
3. ระดับมหาวิทยาลัยให้รวมคะแนนตามตัวชี้วัด 6.2.1 และ ตัวชี้วัด 
6.2.2 แล้วปรับให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

       แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2563 
 

6.3  ผลการพฒันาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย/คณะ 

     ชนิดตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์  
   ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
 

วิธีการค านวณวิธีการค านวณ 

ร้อยละ =
จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

จ านวนบุคลากรของคณะ/มหาวิทยาลัย
x 100 

รูปแบบการพัฒนาบุคลากร 
  1. การจัดสรรทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ 
(คณะสามารถใช้โครงการของมหาวิทยาลัยได้) 
  2. การศึกษาดูงานของอาจารย์และบุคลากร 
  3. การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้ งในประเทศหรือ
ต่างประเทศมาพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 
  4. โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และบุคลากร 

1. คณะ 
2. มหาวิทยาลัย 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2563 
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ตัวชี้วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 

(คณะสามารถใช้โครงการของมหาวิทยาลัยได้) 
คะแนน 
  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
   คะแนน 5 : ร้อยละ 50.00 ข้ึนไป 
   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 

6.4 การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

          ชนิดตัวชี้วัด : 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 

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2563 
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ตัวชี้วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
6.5 การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ 
     (1) ภายในประเทศ หรือ
ต่างประเทศ (ท่ีมีการด าเนินการ
จริง) 
     ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 

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

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 
หมายเหตุ : 
1. ความร่วมมือ ของคณะ ใช้ผลความร่วมมือของ
มหาวิทยาลัยได ้
2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมอืต้องเป็นความร่วมมือด้าน
การพัฒนาการศึกษา การผลิตบัณฑิต และพฒันาครู ด้าน
พัฒนาระบบการบรหิารจัดการ 
3. ใช้ส าหรับคณะในการให้ข้อมลู 

1. มหาวิทยาลัย 
2. คณะ 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2563 
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ตัวชี้วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บข้อมูล 
6.5 การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ 
     (2) ภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ (ท่ีมีการด าเนินการ
จริง) 

     ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 

เกณฑ์ 
  1.  จ านวนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะกับ
มหาวิทยาลัย คณะภายในประเทศ 
  2.  จ านวนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกบัหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  3.  จ านวนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในต่างประเทศ 
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 

หมายเหตุ : 
   1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือต้องเป็นความร่วมมอื
ด้านการพัฒนาการศึกษา การผลิตบัณฑิต และพฒันาครู ด้าน
พัฒนาระบบการบรหิารจัดการ 
   2.  ใช้ส าหรับมหาวิทยาลัยในการให้ข้อมูล 

1. มหาวิทยาลัย 
2. คณะ 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2563 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาลและ 

ความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาลและ 
ความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ค าชี้แจง  
 แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาลและ
ความพึงพอใจในการบริหารของคณบดีจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลอันเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะ  
ดังนั้น จึงขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามสภาพที่เป็นจริง 
 โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน    ตามสภาพที่เป็นจรงิ 
           แบบสอบถามมี 3 ตอน  คือ 
 ตอนท่ี 1  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี 
 ตอนท่ี 3  แบบสอบถามความพงึพอใจในการบรหิารของคณบดี 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
      1.  หน่วยงานที่ท่านสงักัด 
  1.  คณะครุศาสตร์         2.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
  3.  คณะวิทยาการจัดการ    4.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  5.  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    2.  ท่านปฏิบัติงานในสายงานใด     
  1.  สายวิชาการ                    2.  สายสนับสนุนวิชาการ 
    3.  ระยะเวลาที่ปฏิบัตงิานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์     
  1.  น้อยกว่า 1 ปี                  2. ตั้งแต่ 1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี   
  3.  3 - 5 ปี                         4.  มากกว่า 5 ปี   
 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาลและความพึงพอใจในการบริหารของ 
           คณบดี    
        ความหมายของคะแนน  
      5  หมายถึง  ระดับดีมาก         (เป็นประโยชน์ต่อการบรหิารงานท าให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
                            และเป็นตัวอย่างได้) 
 4  หมายถึง  ระดับดี            (เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานท าให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ) 
 3  หมายถึง  ระดับปานกลาง   (เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานท าให้บรรลเุป้าหมาย) 
 2  หมายถึง  ระดับควรปรบัปรุง  (เป็นประโยชน์ต่อการบรหิารงานท าใหบ้รรลเุป้าหมายบ้าง) 
 1  หมายถึง  ระดับตอ้งปรับปรงุ  (เป็นประโยชน์ต่อการบรหิารงานแต่ไมบ่รรลเุป้าหมาย) 
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ภาวะผู้น าของคณบดี      
1.1 ความเป็นผู้น าในการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย คุณค่าและ

ยุทธศาสตร์ของคณะ 
     

1.2 ความสามารถในการสื่อสาร การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ใหป้ระชาคมของคณะและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 

     

1.3 ความสามารถในการบริหารงานได้ทันการเปลี่ยนแปลงของ 
สังคมโลก 

     

1.4 ทักษะในการตัดสินใจและแก้ปญัหาการบรหิารงาน      
1.5 ทักษะในการคิดแสวงหาวิธีการหรือทางเลือกที่ดีทีสุ่ดส าหรบัอนาคต

ของคณะ 
     

1.6 ความมุ่งมั่นและความทุ่มเทในการท างานใหบ้รรลุผลสมัฤทธ์ิตามแผน
ยุทธศาสตร ์

     

1.7 ความสามารถในการบริหารทรพัยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อคณะ 

     

1.8 ความสามารถในการแสวงหาทรัพยากรมาสนับสนุนการบริหารงานของคณะ      
1.9 การสร้างทีมและใช้แนวทางในการท างานเป็นทีมในการบริหารงาน      
1.10 การบริหารและการพฒันาทรัพยากรบุคคลในคณะ      
1.11 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคลและองค์การภายนอก      
1.12 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการในคณะ      
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รายการประเมิน  
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

2. ธรรมาภิบาลของคณบดี      

2.1 
หลักนิติธรรม : การใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกติกาต่างๆ อยา่งเป็น
ธรรมและเสมอภาค 

     

2.2 
หลักคุณธรรม : การยึดถือและเช่ือมั่นในความถูกต้องดีงาม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความมี
ระเบียบวินัย 

     

2.3 
หลักความโปรง่ใส : การท าให้คณะเป็นสงัคมทีเ่ปิดเผยข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา มรีะบบและกลไกการท างานที่โปรง่ใส สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได ้

     

2.4 

หลักการมสี่วนร่วม : เปิดโอกาสใหม้ีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท า
ความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นส าคัญที่
เกี่ยวข้อง ร่วมกันคิดแนวทางการท างาน ร่วมแก้ปญัหา ร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจและกระบวนการพัฒนา 

     

2.5 

หลักความรับผิดชอบ : แสดงความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบตัิหน้าที่
ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายทีก่ าหนดไว้ การแสดงถึง
ความส านึกในความรับผิดชอบต่อความบกพรอ่งและพรอ้มที่จะ
ปรับปรงุแก้ไข 

     

2.6 
หลักความคุ้มค่า : การใช้ทรัพยากรในการบรหิารงานที่มีอยูจ่ ากัดให้
เกิดประโยชน์สงูสุด ประหยัดและคุ้มค่า 
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ตอนท่ี 3 แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
           ความหมายของคะแนน 
 5   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมากทีสุ่ด 
 4   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 3   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

2   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับนอ้ย 
1    หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดบัน้อยทีสุ่ด 

 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. การบริหาร      
1.1  แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในแต่ละด้าน  

1) การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 

2) การสร้างสรรค์การวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกจิ
สัมพันธ์เพือ่การพัฒนาทอ้งถ่ินอย่างยัง่ยืน 

3) การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

4) การพัฒนาประสทิธภาพของระบบบรหิารจัดการให้เป็น
มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพฒันาท้องถ่ิน 

5) การยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการ
พัฒนาท้องถ่ินที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

     

1.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีทีเ่กิดจากความร่วมมอืของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกระดบั และสอดคล้องกบัแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลยั  

     

1.3 คณะมีกลไกในการก ากบั ติดตาม และประเมินผล ให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามแผน 

     

2. บทบาทหน้าท่ี       
2.1 การก าหนดเป้าประสงค์ และผลสมัฤทธ์ิที่ต้องการโดยให้ผูเ้กีย่วข้องมี

ส่วนร่วมและอธิบายใหเ้ข้าใจตรงกัน 
     

2.2 การเป็นผูอ้ านวยการ (Facilitator) หรอืสง่เสรมิให้เกิดผลสมัฤทธ์ิใน
การด าเนินงาน  
 

     

 
  



 
 

85 
 

 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
3. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในคณะ      
3.1 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อการเรยีนการ

สอน 
     

3.2 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและ
การปฏิบัตงิาน 

     

3.3 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อการบริการ
นักศึกษาและศิษย์เก่า 

     

4. แนวทางการท างาน      
4.1 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคณาจารย์ บุคลากรภายในและภายนอก

หน่วยงาน และนักศึกษา 
     

4.2 การจัดหา การบรหิารทรัพยากร และทรัพยส์ินของมหาวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ค.  ความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี
............................................................................................................................. .................................................
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