
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

รายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน                        
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 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 





ค ำน ำ 
 
 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 2 ว่าด้วยการ
ด าเนินงาน มาตรา 39 ให้มีการประเมินผลการด าเนินงานของคณะและคณบดี โดยน าหลักการวิธีการในมาตรา 
49 และมาตรา 50 มาใช้โดยอนุโลม ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดีและผู้อ านวยการ ให้ท าหน้าที่ ติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของคณบดี 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 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2518 โดยมี
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือผลิตบัณฑิตในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เพ่ือสนองตอบความต้องการก าลังคนในสังคม และเพ่ือ
เสริมสร้างคุณค่าของมนุษย์ให้สูงส่งในการด าเนินชีวิต และสร้างความเจริญให้แก่สังคมที่อาศัย   เป็นแหล่งใน
การค้นคว้าวิจัยและพัฒนาวิชาการด้านมนุษยศาสตร์เชิงวิชาการให้แก่ชุมชน ในเขตจังหวัดนครสวรรค์  
อุทัยธานี และชัยนาท  โดยมุ่งเน้นใน 3 ประเด็น คือ “พัฒนาคน พัฒนาวิชาการ และพัฒนากายภาพ” 

วัตถุประสงค์   
 1.  เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและคณบดี    
 2.  เพ่ือจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ   
 

กรอบกำรประเมิน 
 รำยกำรที่ประเมินและติดตำม   
 1.  การติดตามการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
 2. การด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ 
 3. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณของคณะ  
  3.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์   
  3.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
  3.3  การบริหารงบประมาณ   
 4.  ภาวะผู้น า  ธรรมาภิบาลของผู้รับการประเมิน และความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เครื่องมือ วิธีกำร เกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมินและน  ำหนักในกำรประเมิน 
  เครื่องมือ 
      เครื่องมือที่ใช้ในการวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย   
   1.  แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ   
   2.   แบบสัมภาษณ์คณบดี  ผู้แทนประธานสาขาและผู้แทนอาจารย์ 
   3.  แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรของคณะเกี่ยวกับภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของ
คณบดี  และความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
   4.   เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการประจ าปี   
รายงานประจ าปี  รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร รายงานผลการด าเนินงานของ
คณบดี  ประจ าปีงบประมาณแ พ.ศ. 2563 
 
 
 



ค 

 

 วิธีกำร 
  1.  รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจ/ตัวชี้วัด  และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะ  โดยมีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ช่วยประสานด าเนินการ   
  2. วิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  3. วิเคราะห์เอกสาร  ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  รายงานประจ าปี  
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร  แบบติดตามและประเมินตนเองตามตัวชี้วัด            
ค่าเป้าหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการของคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  4. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์คณบดี  ผู้แทนประธานสาขาและผู้แทนอาจารย์ 
  5. วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรในคณะเกี่ยวกับภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของ
คณบดี  และความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
  6. จัดท าแบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะ 
 เกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมิน 
  การประเมินผลตามพันธกิจ ใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้   
  1. เกณฑ์ของหน่วยงานระดับชาติที่ท าหน้าที่ประเมินได้แก่ สมศ. และ สกอ.   
  2. เกณฑ์เป้าหมายที่หน่วยงานที่รับการประเมินก าหนด   
  3. เกณฑ์ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
  4. เกณฑ์กระบวนการและหรือผลการด าเนินงานที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานก าหนด   
 น  ำหนักในกำรประเมิน 
  1.  การด าเนินงานตามพันธกิจ  ร้อยละ  50  
  2.  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ  ร้อยละ 40 
   2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ร้อยละ 20 
   2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัต ิ  
        จากสภามหาวิทยาลัย ร้อยละ 10 
   2.3  การบริหารงบประมาณ ร้อยละ 10 
  3.  ภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจของคณบดี  ร้อยละ 10 

สรุปผลกำรประเมินผลงำน 
 1. ผลการด าเนินงานตามพันธกิจคณะด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 3.74 อยู่ในระดับ ดี 
 2. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ คณะด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 3.35
อยู่ในระดับ ปานกลาง จ าแนกเป็น  
   2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 
                    การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ จ านวน 37 ตัวชี้วัด โดยมีผลผลการด าเนินงานบรรลุ จ านวน 25 ตัวชี้วัด และไม่
บรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 12 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563  คิดเป็นร้อยละความส าเร็จ 67.57 คิดเป็นระดับคะแนน 3.38 อยู่ในระดับปานกลาง 
 



ง 
 

   2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
     คณะได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ จ านวน 35 โครงการ ด าเนินการได้ จ านวน 17  โครงการ  
(ร้อยละ 48.57)  คิดเป็นระดับคะแนนได้ 2.43 อยู่ในระดับปานกลาง 
   2.3  การบริหารงบประมาณ  
                   คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย จ านวน 26,980,318 บาท 
และระหว่างปีงบประมาณมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างหน่วยงาน ส่งผลให้มีงบประมาณ
ขับเคลื่อนทั้งสิ้นจ านวน 23,160,956 บาท  ด าเนินการเบิกจ่ายได้ จ านวน 19,503,958 บาท  (ร้อยละ 84.21)  
คิดเป็นระดับคะแนนได้ 4.21 อยู่ในระดับดี 
                 สรุปการประเมินผลงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คะแนนที่ได้ 3.57 อยู่ใน
ระดับดี  
   การประเมินผลงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สรุปได้ดังนี้ 
 

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

ทางการศึกษา 
 3.32 ปานกลาง 

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

   2.1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 20 3.38 
 

ปานกลาง 

  
2.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ 
     จากสภามหาวิทยาลัย 

10 2.43 ปานกลาง 

  2.3 การบริหารงบประมาณ 10 4.21 ดี 
รวม 90 3.57 ดี 

3 ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำล 10 
 
 

4.76 ดีมำก 
  ภาวะผู้น า  4.79 ดีมาก 
  ธรรมาภิบาล  4.75 ดีมาก 
4 ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของคณบดี 

 
 4.76 มำกที่สุด

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

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 49 ให้มีคณะกรรมการติ ดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยตาม
มาตรา 39 และมาตรา 50  สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ คณบดี ส านัก/สถาบัน และผู้อ านวยการ  ซึ่งการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ถือว่าเป็นเครื่องมือทางการบริหารอย่างหนึ่งส าหรับองค์การที่จะสะท้อนภาพ
ของการพัฒนาการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองค์กรของคณะผู้บริหาร  ภายใต้แนวนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้  ดังนั้น การติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานนั้น  จ าเป็นต้องใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมจากบุคคลภายในองค์การที่มีมุมมองต่อมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกท่ีมองมหาวิทยาลัย โดยการ
เชื่อมโยงและสะท้อนให้เห็นผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ  ซึ่ งจะประเมินได้เป็นค่าความส าเร็จ และ
จุดอ่อนที่ควรได้รับการพัฒนาให้สามารถด าเนินงานได้บรรลุภารกิจที่ตั้งไว้ 

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

รำยกำรที่ประเมนิและติดตำม   
 1.  การติดตามการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
 2. การด าเนินงานตามพันธกิจ 
 3. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ  
  3.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์   
  3.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
  3.3  การบริหารงบประมาณ    
 4.  ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี  และความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 

เครื่องมือ วิธีกำร เกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมินและน  ำหนักในกำรประเมิน 
  เครื่องมือ 
      เครื่องมือที่ใช้ในการวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย   
   1. แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ   
   2. แบบสัมภาษณ์คณบดี  ผู้แทนประธานสาขาและผู้แทนอาจารย์ 
   3.  แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรของคณะเกี่ยวกับภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของ
คณบดี  และความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
   4.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะ ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี รายงานประจ าปี  รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร รายงานผลการด าเนินงานของ
คณบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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 วิธีกำร 
  1. รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจ/ตัวชี้วัด  และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะ  โดยมีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ช่วยประสานด าเนินการ   
  2.  วิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  3.  วิเคราะห์เอกสาร  ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี รายงานประจ าปี  
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร  แบบติดตามและประเมินตนเองตามตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการของคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  4.  วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์คณบดี  ผู้แทนประธานสาขาและผู้แทนอาจารย์ 
  5.  วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรในคณะเกี่ยวกับภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล
ของคณบดี  และความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
  6. จัดท าแบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะ 
 เกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมิน 
  การประเมินผลตามพันธกิจ ใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้   
  1.  เกณฑ์ของหน่วยงานระดับชาติที่ท าหน้าที่ประเมินได้แก่ สมศ. และ สกอ.   
  2. เกณฑ์เป้าหมายที่หน่วยงานที่รับการประเมินก าหนด   
  3.  เกณฑ์ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
  4.  เกณฑ์กระบวนการและหรือผลการด าเนินงานที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานก าหนด   
 น  ำหนักในกำรประเมิน 
  1.  การด าเนินงานตามพันธกิจ  ร้อยละ  50  
  2.  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ  ร้อยละ 40 
   2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ร้อยละ 20 
   2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ  
          จากสภามหาวิทยาลัย ร้อยละ 10 
   2.3  การบริหารงบประมาณ ร้อยละ 10 
  3.  ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี  ร้อยละ 10 
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บทที่ 2 
ข้อมูลพื นฐำน 

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จัดตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ.2518 โดยมี
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คือผลิตบัณฑิตในสาขาวิชามนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ในระดับอนุปริญญาและปริญญาตรี เพือสนองตอบความต้องการก าลังคนในสังคม และเพ่ือ
เสริมสร้างคุณค่าของมนุษย์ให้สูงส่ง ในการด าเนินชีวิต และสร้างความเจริญให้แก่สังคมที่อาศัยและเป็นแหล่ง
ในการค้นคว้าวิจัย และพัฒนาวิชาการด้านมนุษยศาสตร์เชิงวิชาการให้แก่ชุมชน ในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 
อุทัยธานี และชัยนาท  โดยมุ่งเน้นใน 3 ประเด็น คือ “พัฒนาคน พัฒนาวิชาการ และพัฒนากายภาพ” 

ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 ปรัชญำ   
 ผลิตบัณฑิตให้มีปัญญา สร้างคุณภาพคู่คุณธรรม น าวิชาการสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
 วิสัยทัศน์   
   เป็นผู้น าทางวิชาการ มุ่งเน้นให้การบริการการศึกษาที่หลากหลาย โดยน าองค์ความรู้ทางวิชาการ
งานวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การบูรณาการการเรียนการสอนเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ของสังคมชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 พันธกิจ   
   1. ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ประเทศชาติและประชาคมอาเซียน 
   2. สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ เสริมสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมสู่ความเป็นผู้น าในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนและได้มาตรฐานระดับสากล 
   3. บริการวิชาการ ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสู่ท้องถิ่นและสังคม 
   4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและสร้างองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมสู่
ระดับชาติและนานาชาติ 
   5. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและยกระดับคณะฯ ให้เป็นผู้น า
ด้านพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาสู่การปฏิบัติงานระดับสากล 
   6. พัฒนาระบบคุณภาพ และมาตรฐานการบริหารจัดการคณะฯ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศโปร่งใส
ด้วยหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งความสุข 

ผู้บริหำร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ  ภู่เทศ คณบดี 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนิกา  พรหมมาศ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย  อินต๊ะไชยวงค์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไชยา   อู๋ชนะภัย รองคณบดีฝ่ายวางแผน และประกันคุณภาพ 
 อาจารย์ปัทมา ด าประสิทธิ์ รักษาการหัวหน้าส านักงานคณบดีและช่วยคณบดี 
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บุคลำกร 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะมีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 102 คน และสายสนับสนุน จ านวน 14 คน 
รวม จ านวน 116 คน ดังนี้ 
 

ต ำแหน่ง 
วุฒิกำรศึกษำ 

รวม 
ต่ ำกว่ำ ป.ตรี ป.ตรี ป.บัณฑิต ป.โท ป.เอก 

บุคลำกรสำยวิชำกำร - - - 70 32 102 
พนักงำนมหำวิทยำลัย - - - 47 22 69 
     อาจารย์ - - - 38 10 48 
     ผูช้่วยศาสตราจารย์ - - - 8 10 18 
     รองศาสตราจารย์ - - - 1 2 3 
     ศาสตราจารย์ - - - - - - 
ข้ำรำชกำร - - - 9 10 19 
     อาจารย์ - - - 5 5 8 
     ผูช้่วยศาสตราจารย์ - - - 4 4 10 
     รองศาสตราจารย์ - - - - 1 1 
     ศาสตราจารย์ - - - - - - 
ลูกจ้ำงชั่วครำว - - - 14 - 14 
     ผูช้่วยศาสตราจารย์ - - - - - - 
     อาจารย์ - - - 14 - 14 
บุคลำกรสำยสนับสนุน 1 12 - 1 - 14 
   พนักงานมหาวิทยาลัย 1 8 - 1 - 10 
   พนักงานราชการ - 2 - - - 2 
   ลูกจ้างประจ า - 2 - - - 2 

รวม 1 12 - 71 32 116 

 ที่มำ : รายงานประจ าปีงบประมาณ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
         มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ข้อมูล ณ วันที่  30 กันยายน 2563 
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หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน 
  ในปีการศึกษา 2562  คณะเปิดสอนหลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ที ่ หลักสูตร สำขำวิชำ 
1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ 

(หลักสูตรนานาชาติ) 
4 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

     -  แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร ์
     -  แขนงวิชาการเมืองการปกครอง 
     -  แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 
6 หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาศิลปกรรม 
7 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
8 หลักสูตรศิลปบัณฑติ  สาขาวิชาดนตรี 
9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
10 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสังคมวิทยา 

ที่มา : ผลการรายงานประกันคุณภาพปีการศึกษา 2562 

จ ำนวนนักศึกษำ 
 ในปีการศึกษา 2562  คณะ มีนักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี จ านวน 2,848 คน ดังนี้ 

ที ่ สำขำวิชำ หลักสูตร จ ำนวนนักศึกษำ รวม 
ปี 1  ปี 2  ปี 3  ปี 4  ปี 5  

1 ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต 39 100 56 65 61 321 
2 ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต 89 109 106 114 85 503 
3 ดนตรี ศิลปบัณฑิต - 18 18 10 26 72 
4 ดนตรี (ค.บ.) ครุศาสตรบัณฑิต 23 - - - - 23 
5 ศิลปกรรม  ศิลปบัณฑิต 16 14 13 9 17 69 
6 ประวัติศาสตร์  ศิลปศาสตรบัณฑิต 12 15 14 14 27 82 
7 ภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา ศิลปศาสตรบัณฑิต - - 20 21 17 58 

8 รัฐศาสตร์ รัฐศาสตรบัณฑิต 163 186 234 240 293 1,116 

9 นิติศาสตร์  นิติศาสตรบัณฑิต 57 89 60 52 54 312 

10 สังคมวิทยา ศิลปศาสตรบัณฑิต 26 61 53 74 78 292 
รวม 425 592 574 599 658 2,848 

ที่มา : ข้อมูลจาก http://regis.nsru.ac.th ข้อมูล ณ วันที่ 21 กันยายน 2563 
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แหล่งกำรเรียนรู้และแหล่งทรัพยำกร 
  1. แหล่งกำรเรียนรู้และแหล่งทรัพยำกร 

 รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ 
1. หนังสือ 
1.1 ภาษาไทย 1,246 เล่ม 
      1.1.1 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 205 เล่ม 
      1.1.2 สาขาวิชาภาษาไทย 162 เล่ม 
      1.1.3 สาขาวิชารัฐศาสตร์ 59 เล่ม 
      1.1.4 สาขาวิชานิติศาสตร์ 58 เล่ม 
      1.1.5 สาขาวิชานาฏศิลป์ 52 เล่ม 
      1.1.6 สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 300 เล่ม 
      1.1.7 สาขาวิชาสังคมวิทยา 410 เล่ม 
1.2 ภาษาต่างประเทศ 525                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 เล่ม 
      1.2.1 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 348 เล่ม 
      1.2.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 177 เล่ม 
1.3 วิจัย 54 เล่ม 
      1.3.1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 1 เล่ม 
      1.3.2 สาขาวิชารัฐศาสตร์ 33 เล่ม 
      1.3.3 สาขาวิชานาฏศิลป์ 15 เล่ม 
      1.3.4 สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 5 เล่ม 
2. วำรสำร/เอกสำร 
2.1 วารสารภาษาไทย 44 ชื่อเรื่อง 
     2.1.1 สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 1 ชื่อเรื่อง 
     2.1.2 สาขาวิชาศิลปกรรม 3 ชื่อเรื่อง 
     2.1.3 สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 10 ชื่อเรื่อง 
     2.1.4 สาขาวิชานิติศาสตร์ 30 ชื่อเรื่อง 
3. โสตวัสดุ 
3.1 ดีวีดี 16 ชื่อเรื่อง 
     3.1.1 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 4 ชื่อเรื่อง 
     3.1.2 สาขาวิชานาฏศิลป ์ 12 ชื่อเรื่อง 
3.2 วีซีดี 29 ชื่อเรื่อง 
      3.2.1 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 16 ชื่อเรื่อง 
      3.2.2 สาขาวิชานาฏศิลป์ 10 ชื่อเรื่อง 
      3.2.3 สาขาวิชารัฐศาสตร์ 3 ชื่อเรื่อง 
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 รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ 
3.3 ซีดีรอมมัลติมิเดีย 8 แผ่น 
      3.3.1 สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ 8 แผ่น 
3.4 วีดิทัศน์ 6 ชื่อเรื่อง 
      3.4.1 สาขาวิชาศิลปะศึกษา 3 ชื่อเรื่อง 
      3.4.2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 3 ชื่อเรื่อง 
3.5 ฐานข้อมูลส าเร็จรูป 1 ฐานข้อมูล 
      3.5.1 สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 1 ฐานข้อมูล 
4. ฐำนข้อมูลออนไลน์   
4.1 ฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ 10 บทความ 
     4.1.1 สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 1 บทความ 
     4.1.2 สาขาวิชารัฐศาสตร์ 9 บทความ 

 2. คอมพิวเตอร์เพื่อกำรเรียน กำรสอนและกำรบริกำร 
              2.1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์พื้นฐาน 

 

ล ำดับที ่ ห้องปฏิบัติกำรคอมพิวเตอร์ จ ำนวนห้อง จ ำนวนเครื่อง 
1. อาคาร 3 ดนตรี (ย่านมัทรี) 1 30 

รวม 1 30 
 

             2.2 คอมพิวเตอร์เพ่ือการสนับสนุนการศึกษาและการสืบค้นข้อมูล 
 

ล ำดับที่ ห้องบริกำร/จุดบริกำรคอมพิวเตอร์ จ ำนวนเครื่อง 
1. ศูนย์ภาษา 250 
2. อาคาร 15 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 50 

รวม 300 
  

            2.3 ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง 
 

ล ำดับที่ ห้องปฏิบัติกำร จ ำนวนห้อง 
1. อาคารเรียน 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4 
2. อาคารเรียน 3 1 
3. อาคารเรียนนาฏศิลป์ 4 
4. อาคารศิลปกรรม (สาธิตนอก) 5 
5. สาขาวิชารัฐศาสตร์ (ย่านมัทรี) 1 
6. สาขาวิชานิติศาสตร์ (ย่านมัทรี) 1 
7. สาขาวิชาดนตรี (ย่านมัทรี) 25 
8. ศูนย์ภาษา 5 
9. อาคาร 15 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 2 

รวม 48 
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   อำคำรสถำนที่ 

ชื่ออำคำร 
กำรใช้พื นที่  (ห้อง) 

ห้องเรียนทั่วไป ห้องปฏิบัติกำร ห้องประชุม 
อาคาร 2 4 4 3 
อาคาร 15 - 2 - 
อาคาร 3  11 1 1 
อาคารนาฏศิลป์ 2 4 - 
อาคารศิลปกรรม (สาธิตนอก) 8 5 - 
ศูนย์กำรศึกษำย่ำนมัทรี 
อาคาร 1 สาขาวิชารัฐศาสตร์ 19 1 2 
อาคาร 2 สาขาวิชานิติศาสตร์ 12 1 1 
อาคาร 3 สาขาวิชาดนตรี 8 25 - 
อาคารศูนย์ภาษา - 5 1 
รวม 64 48 8 
ลานกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 หลัง 
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บทที่ 3 
กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำน 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานงานของมหาวิทยาลัยท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการด าเนินงานของคณะและคณบดีจากเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจของ
คณะ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี รายงานการประเมินตนเอง รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
เอกสารหลักสูตรและเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์คณบดี ผู้แทนประธานสาขาวิชาและ
ผู้แทนอาจารย์ ตลอดจนข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า  ธรรมาภิบาลของคณบดีและ
ความพึงพอใจในการบริหารของคณบดีจากบุคลากรในคณะ  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล ได้น ามาสรุปเป็นผล
การประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ในรายงานนี้แบ่งการประเมินเป็นสองส่วนคือ การด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 และการประเมินผลงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

กำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร กำรด ำเนินงำนและผลที่ได้รับ 
ปัญหำ/
อุปสรรค 

  1. คณะควรจัดรูปแบบการจัดการ 
ศึกษาที่ยืดหยุ่นตามความต้องการ
ของผู้เรียนและเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ทุกช่วงวัย (กลุ่มวัยเรียน วัยท างาน 
ผู้สูงอายุ และนักศึกษาเก่า) สามารถ
เข้าลง ทะเบียนเรียนในรายวิชาที่
สนใจ และน าผลการเรียนรู้มาสะสม
ในระบบคลั งห น่ ว ยกิ ต  (Credit 
Bank) และเทียบโอนเพ่ือรับปริญญา
ได้ในอนาคต ซึ่งมหาวิทยาลัยต้อง
จัดท าระเบียบหรือข้อบังคับการจัด
การศึกษาของมหาวิทยาลัย 

     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เล็งเห็น
ความส าคัญในการ พัฒนานั ก เ รี ยน ให้มี คว ามรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน จึงได้จัดท าหลักสูตรเตรียม
อุดมฯ โดยด าเนินการจัดท าโปรแกรมวิชาที่อยู่ใน
หลักสูตร 5 โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชาดนตรี 
โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ โปรแกรมวิชาศิลปะ และ
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน เพ่ือเตรียมความ
พร้อมให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 
(ม .  4 -  ม .  6 )  ได้มี พ้ืนฐานความรู้  ทักษะ และ
ประสบการณ์ในศาสตร์ของตนเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาในระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพ่ือเปิดโอกาสให้
นักเรียนที่มีความสนใจและมีความพร้อมที่จะศึกษาใน
ศาสตร์เฉพาะด้านโดยตรง และเพ่ือสร้างคุณภาพ
การศึกษาในศาสตร์เฉพาะด้านไปสู่ความเป็นวิชาชีพ 
ทั้งในระดับชาติ และในระดับนานาชาติ 

ไม่มี 

  2. ค ณ ะต้ อ ง เ ร่ ง พั ฒ น า ค ว า ม 
สามารถ ในการใช้ภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ ให้มี
คว าม  สามารถในการ ใช้ภาษา 
อังกฤษเพ่ือการสื่อสารและภาษา 
อังกฤษในการประกอบอาชีพ เพ่ือใช้

     การเร่งพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ
ให้กับนักศึกษาและอาจารย์ให้มีความสามารถในการ
ใช้ภาษาอังกฤษในการประกอบอาชีพ  คณะฯ มี
นโยบายให้นักศึกษาทั้งของคณะและคณะอ่ืนๆ ได้
ศึกษาวิชาภาษาอังกฤษ กับอาจารย์ชาวต่างชาติ 
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้จากเจ้าของภาษาและเกิด

ไม่มี 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร กำรด ำเนินงำนและผลที่ได้รับ 
ปัญหำ/
อุปสรรค 

ในการแสวงหาความรู้จากสื่อต ารา 
บท ความ ทางวิชาการที่เป็นภาษา 
อังกฤษ การท ากิจกรรมการศึกษา
ค้นคว้าในรายวิชา การสร้างความ 
สามารถในการสื่อสารกับเครือข่าย
ในต่างประเทศ คณะควรพัฒนา
หลักสูตรให้จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษหรืออาจจะสอนบาง
รายวิชาเป็นภาษาอังกฤษเพ่ิมขึ้น 
เพ่ือให้นักศึกษาทุกคณะมีโอกาสใน
การท างานในบริษัท มหาชน บริษัท
ข้ามชาติหรือองค์กรต่าง ๆ ได้มาก
ขึ้น นอกจากนี้คณะควรจัดบรรยา 
กาศในการกระตุ้นให้นักศึกษาใช้
ภาษา อังกฤษ เช่น English Only 
Zone 

ความคุ้นเคย มีทักษะในการแสวงหาความรู้จากสื่อ 
ต ารา บทความทางวิชาการที่เป็นภาษาอังกฤษท า
กิจกรรมศึกษาค้นคว้าในรายวิชา เ พ่ือใช้ ในการ
ประกอบอาชีพ  เช่นวิ ชาระบบสารสนเทศทาง
ภูมิศาสตร์ ซึ่ง เนื้อหาของวิชา บางส่วนอาจารย์
ก าหนดให้นักศึกษา ต้องค้นคว้าองค์ความรู้ เทคนิค
ทางวิชาการ จากเอกสาร ต ารา และบทความจาก
ต่างประเทศ 
      ในส่วนของการพัฒนาอาจารย์ คณะมีศูนย์ภาษา 
ซึ่งมี ELIS Program ให้อาจารย์ได้ใช้ในการพัฒนาตน
องด้านภาษาอังกฤษ และในอนาคตอันใกล้ศูนย์ภาษา
จะได้รับการพัฒนาให้เป็นศูนย์สอบ TOIC และเป็น
ศูนย์สอบความรู้ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ 
ตามเกณฑ์มาตรฐาน CEFR ซึ่งนักศึกษาและคณาจารย์
สามารถศูนย์ภาษา ใช้ในการพัฒนาตนเอง 
     การสร้างความสามารถในการสื่อสารกับเครือข่าย
ในต่างประเทศ คณะฯ มีเครือข่ายความร่วมมือทาง
วิชาการกับวิทยาลัยนานาชาติ Talent กวางสี แห่
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ใน 2 หลักสูตร 
คือหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
(หลักสูตรนานาชาติ) และหลักสูตรภาษาไทย ส าหรับ
นักศึกษาชาวจีน   
      การพัฒนาหลักสูตรให้จัดการเรียนการสอนเป็น
ภาษาอังกฤษ ปัจจุบันคณะฯมีหลักสูตรภาษา อังกฤษ
เพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ที่เปิด
สอนเป็นภาษาอังกฤษ และได้สร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือทางวิชาการกับวิทยาลัยนานาชาติ Talent 
กวางสี แห่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ด้วย
การที่นักศึกษาในชั้นปีที่ 3 จะได้ไปเรียนรู้การใช้ภาษา
จากประสบการณ์จริงในต่างประเทศ เป็นเวลา 1 ภาค
เรียน 
      คณะมีนโยบายหนึ่งหลักสูตร หนึ่งรายวิชาที่สอน
เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งด าเนินการมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง
แล้ว และจะได้ปรับปรุงและเพ่ิมรายวิชาให้มากขึ้น  
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร กำรด ำเนินงำนและผลที่ได้รับ 
ปัญหำ/
อุปสรรค 

  3. การบริหารโครงการและงบ 
ประมาณ คณะควรเร่งด าเนินการให้
ตรงตามแผนและงบประมาณตาม
ไตรมาสที่วางไว้ 

     การบริหารโครงการและงบประมาณ โดยเร่ง
ด าเนินการให้ตรงตามแผนและงบประมาณตามไตร
มาสของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้
ด าเนินการ ดังนี้ 
     1) การตรวจสอบผลการด าเนินงาน ก่อนสิ้นทุก
ไตรมาส คณะได้ด า เนินการตรวจสอบยอดเงิน
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรของแต่ละสาขาวิชา 
ของส านักงานคณบดี ในการเบิกจ่ายยอดเงิน เป็นไป
ตามโครงการ/กิจกรรม ที่ เ ขี ยนไว้ ในค าขอตั้ ง
งบประมาณ ตรงตามไตรมาสหรือไม่ โดยการก ากับ
ติดตามทั้งทางวาจา และลายลักษณ์อักษรโดยท า
บันทึกข้อความติดตามงบประมาณไปยังสาขาวิชาใน
ตรวจสอบการใช้งบประมาณ และก ากับติดตามการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ทุกเดือนและทุก
ไตรมาส 
   2) การบริหารจัดการงบประมาณ คณะได้จัดท า
แผนปฏิบัติ งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 2563 ในการบริหารงบประมาณมุ่งเน้นความ
คล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหาร
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยต้องค านึงถึง 1) ประโยชน์ของ
บุคลากร 2) ความประหยัด 3) ความคุ้มค่า 4) ความ
โปร่งใส และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ การบริหาร
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ มาตรฐานและกฎระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  

ไม่มี 

 

 

            ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลของมหำวิทยำลัย 
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินการตามข้อเสนอแนะได้ดี ยกเว้นการจัดการเรียนการ
สอนส าหรับคนวัยท างานโดยเฉพาะความรู้และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการท างานยุคใหม่ที่ควรมีการปรับเปลี่ยน
ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น ด้านภาษา การใช้เทคโนโลยี โดยจัดระบบการจัดการเรียนการสอนแบบชุดการเรียนรู้
ย่อย (Module Based) และจัดการเรียนการสอนในรูปแบบผสมผสาน เน้นบูรณาการออนไลน์กับการสอนใน
ชั้นเรียนเข้าด้วยกัน 
   ในกรณีการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งคณะจัดรูปแบบได้ดีมาก  อย่างไรก็ตาม
คณะควรจะก าหนดขั้นตอนและเป้าหมายความส าเร็จที่ชัดเจนเพ่ิมเติม เช่น นักศึกษาระดับปีที่ 1 สอบวัด
ระดับพ้ืนฐาน ปีที่ 2 นักศึกษาต้องผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษ (CEFR) ระดับ B1 ขึ้นไป และปีที่ 3 ปีที่ 4 
จะต้องวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษ TOEIC 500 คะแนนขึ้นไป 
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กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
         คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 
26,980,318 บาท ระหว่างปีงบประมาณมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างหน่วยงาน ส่งผลให้มี
งบประมาณทั้งสิ้นจ านวน 23,160,956 บาท  เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ 
จ านวน 37 ตัวชี้วัด มีผลการด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 25 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุค่าเป้าหมาย 
จ านวน 12 ตัวชี้วัด คิดเปน็ร้อยละ 67.57 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  

หน่วย : ตัวชี วัด 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ตัวชี วัด 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพ  
และมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
สร้างสรรค์สังคม และประเทศชาติ 

11 7 63.64 4 36.36 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสรรค์การวิจัย 
พัฒนานวัตกรรม และพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

11 8 72.73 3 27.27 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับมาตรฐาน 
การผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

5 3 60.00 2 40.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัย 
แห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น   

4 4 100.00 - - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับมหาวิทยาลัย
ให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งคุณภาพ 

6 3 50.00 3 50.00 

รวม 37 25 67.57 12 32.43 
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ผลกำรด ำเนินงำนตำมประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

หน่วย : ตัวชี วัด 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 

กำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพสร้ำงสรรค์สังคมและประเทศชำติ 
เป้ำประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีศักยภำพที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำท้องถิ่นและสำมำรถสร้ำงสรรค์สังคม 
                   และประเทศชำติ 

กลยุทธ์/ตัวชี วัด 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

กลยุทธ์ที่  1 ปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรให้ทันสมัยและตอบสนองต่อกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่น 
และประเทศชำติ 

ตัวชี้วัดที่ 

1.1 จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการ
ปรับปรุงพัฒนาให้ตอบสนองต่อการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ
และผ่านเกณฑ์รับรองมาตรฐาน 

ร้อยละ 
85 

ร้อยละ 
100  - 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำหลักสูตรเพื่อสร้ำงทำงเลือกของชุมชนท้องถิ่น และตอบสนองต่อกำรพัฒนำประเทศ 
และกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

ตัวชี้วัดที่ 

2.1 จ านวนหลักสูตรใหม่ที่สอดคล้อง
กับตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมที่เกิดจากความร่วมมือกับ
ภาครัฐ และ/หรือเอกชนทั้งใน  
และ/หรือต่างประเทศ 

1 
หลักสูตร 

3 หลักสูตร  - 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำสมรรถนะของบัณฑิตให้ตอบสนองต่องำนในอนำคตควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
และกำรพัฒนำประเทศ 

ตัวชี้วัดที ่
3.1 ร้อยละของบัณฑิตที่ได้รับการ 
ประเมินคุณภาพจากผู้ใช้บัณฑิตตาม 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิในระดับดี 

ร้อยละ 95 
ร้อยละ 
89.02 

-  

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำคณำจำรย์ให้มีสมรรถนะที่ตอบสนองต่อกำรพัฒนำประเทศและได้มำตรฐำนสำกล 

ตัวชี้วัดที่ 
4.1 ร้อยละของคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาเอก 

ร้อยละ 
20 

ร้อยละ 
32.35  - 

ตัวชี้วัดที่ 
4.2 ร้อยละของคณาจารย์ที่ได้รับ
ต าแหน่งทางวิชาการ 

ร้อยละ 25 
ร้อยละ 
29.41  - 

ตัวชี้วัดที่ 

4.3 ร้อยละของคณาจารย์ที่ได้รับการ
พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนรู้ 
ทักษะวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงและ
การสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

ร้อยละ 95 
ร้อยละ
16.67 

-  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 
กำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพสร้ำงสรรค์สังคมและประเทศชำติ 

เป้ำประสงค์ที่ 1 บัณฑิตมีศักยภำพที่สอดคล้องกับกำรพัฒนำท้องถิ่นและสำมำรถสร้ำงสรรค์สังคม 
                   และประเทศชำติ 

กลยุทธ์/ตัวชี วัด 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 
4.4 ร้อยละของคณาจารย์ที่ท างาน
ร่วมกับชุมชนหรือองค์กรภายนอก  
(Talent Mobility) 

ร้อยละ
40 

ร้อยละ 50  - 

กลยุทธ์ที่ 5 ปรับกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ให้มีประสิทธิภำพในกำรพัฒนำศักยภำพของผู้เรียน 

ตัวชี้วัดที่ 
5.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้นวัตกรรม
ในการจัดการเรียนการสอน 

ร้อยละ 60 
ร้อยละ 
100  - 

ตัวชี้วัดที่ 

5.2 จ านวนกิจกรรมกับภาคีเครือข่าย 
ความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนใน
การจัดการเรียนการสอนทั้งใน  
และ/หรือต่างประเทศ 

15 
เครือข่าย 

1 เครือข่าย -  

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื นฐำนให้เอื อต่อกำรพัฒนำคุณภำพของบัณฑิต 

ตัวชี้วัดที่ 
6.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา
ที่มีต่อระบบสารสนเทศและโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

ระดับ 4.5 ระดับ 4.5  - 

กลยุทธ์ที่ 7 สร้ำงโอกำสทำงกำรศึกษำและพัฒนำกลไกกระบวนกำรรับนักศึกษำใหม่ 

ตัวชี้วัดที่ 
7.1 ร้อยละของผู้เข้าเรียน
ระดับอุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ  
5 

ร้อยละ  
-21.76 

-  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 
กำรสร้ำงสรรค์กำรวิจัยพัฒนำนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 

เป้ำประสงค์ที่ 2 ชุมชนท้องถิ่นมีควำมเข้มแข็งและมีศักยภำพในกำรปรับตัวได้เท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก 

กลยุทธ์/ตัวชี วัด 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภำพงำนวิจัยและสร้ำงนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถของท้องถิ่น 
และขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ 

ตัวชี้วัดที ่
1.1 จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่น 

25 ผลงาน 4 ผลงาน -  

ตัวชี้วัดที่ 
1.2 จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่ถูกน าไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 1 ผลงาน 5 ผลงาน  - 

ตัวชี้วัดที่ 

1.3 จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรม
ที่มผีลกระทบสูงและสอดคล้อง 
กับยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัด  
กลุ่มจังหวัด และระดับชาติ 

2 ผลงาน 4 ผลงาน  - 

ตัวชี้วัดที่ 
1.4 จ านวนเครือข่ายการวิจัยทั้ง
ภายใน และ/หรือต่างประเทศ 

≤5 
เครือข่าย 

2 เครือข่าย -  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรวิจัยของคณำจำรย์ให้มีศักยภำพเพิ่มสูงขึ น 

ตัวชี้วัดที่ 

2.1 จ านวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ 
ในวารสารวิชาการ หรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีตีพิมพ์เผยแพร่  
ในระดับชาติหรือนานชาติ 

20 ผลงาน 23 ผลงาน  - 

ตัวชี้วัดที่ 
2.2 จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรม 
หรืองานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการ 
จดสิทธิบัตร และ/หรืออนุสิทธิบัตร 

2 ผลงาน 6 ผลงาน  - 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรบริกำรวิชำกำร และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยีโดยกำรน้อมน ำ 
แนวพระรำชด ำริไปใช้เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 

ตัวชี้วัดที่ 
3.1 จ านวนชุมชนที่ได้รับการพัฒนา
เป็นชุมชนต้นแบบหรือเป็นศูนย์การ
เรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 

15 ชุมชน 20 ชุมชน  - 

ตัวชี้วัดที่ 

3.2 จ านวนนวัตกรรม  หรือ
ผลิตภัณฑ์ของชุมชนที่สามารถ 
สร้างมูลค่าเพ่ิมและรายได้ให้แก่
ชุมชน/มหาวิทยาลัย   

2 
ผลิตภัณฑ์ 

6 
ผลิตภัณฑ์  - 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 
กำรสร้ำงสรรค์กำรวิจัยพัฒนำนวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 

เป้ำประสงค์ที่ 2 ชุมชนท้องถิ่นมีควำมเข้มแข็งและมีศักยภำพในกำรปรับตัวได้เท่ำทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลก 

กลยุทธ์/ตัวชี วัด 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 
3.3 จ านวนกิจกรรมการบริการ
วิชาการท่ีสามารถสร้างรายได้ให้แก่
มหาวิทยาลัย 

≤1 
กิจกรรม 

1 กิจกรรม  - 

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนำมรดกทำงวัฒนธรรมอย่ำงสร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น 

ตัวชี้วัดที่ 

4.1 จ านวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ที่สร้างองค์ความรู้ และน าไปถ่ายทอด 
หรือสามารถสร้างคุณค่าต่อสังคม
ชุมชน 

10 
กิจกรรม 

3 กิจกรรม -  

ตัวชี้วัดที่ 

4.2 จ านวนผลงานนวัตกรรม 
ที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
และมหาวิทยาลัยอันเกิดจากการน า
ศิลปวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพ่ิม 

≤1 
ผลงาน 

1 
ผลงาน  - 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 
กำรยกระดับมำตรฐำนกำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

เป้ำประสงค์ที่ 3 บัณฑิตครู ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำมีคุณภำพ และมีสมรรถนะตำมมำตรฐำนสำกล 

กลยุทธ์/ตัวชี วัด 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรผลิตครูให้มีคุณภำพและสมรรถนะตำมมำตรฐำนสำกล 

ตัวชี้วัดที่ 
1.1 ร้อยละจ านวนหลักสูตรการผลิต
ครูที่ผ่านเกณฑ์รับรองมาตรฐาน 
ในระดับชาติ/นานาชาติ 

ร้อยละ 80 
ร้อยละ 
100  - 

ตัวชี้วัดที่ 
1.2 ร้อยละของบัณฑิตครูที่ผ่านการ
ประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 

ร้อยละ 80 - - - 

ตัวชี้วัดที่ 
1.3 จ านวนหน่วยงาน/โรงเรียน/
โรงเรียนสาธิตที่เป็นต้นแบบ 
ของการผลิตครู 

≤5
หน่วยงาน 

- - - 

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรผลิตบัณฑิตครูสู่มำตรฐำนสำกล 

ตัวชี้วัดที่ 
2.1 จ านวนผลงาน/นวัตกรรมของ
นักศึกษาที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาต ิ

≤5 ผลงาน 2 ผลงาน -  

ตัวชี้วัดที่ 
2.2 จ านวนกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับองค์กร หรือสถาบัน
การผลิตครูในระดับชาติ หรือนานาชาต ิ

≤5 
กิจกรรม 

- - - 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้ำงระบบกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 

ตัวชี้วัดที่ 
3.1 จ านวนหลักสูตร/โครงการทีพั่ฒนา 
ครู และบุคลากรทางการศึกษา 

≤5  
โครงการ 

1 โครงการ -  

ตัวชี้วัดที่ 

3.2 จ านวนครูและบุคลากรทางการ 
ศึกษาที่ได้รับการพัฒนาสมรรถนะ 
ด้านการจัดการเรียนรู้ การวิจัย และ/ 
หรือการพัฒนานวัตกรรม 

20 คน 60 คน  - 

กลยุทธ์ที่ 4 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อพัฒนำนวัตกรรม กำรผลิตและพัฒนำครูให้สอดคล้องกับ
กำรพัฒนำท้องถิ่นและประเทศชำติ 

ตัวชี้วัดที ่
4.1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการ
พัฒนานวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู 

≤5
เครือข่าย 

8 เครือข่าย  - 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 
กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรให้เป็นมหำวิทยำลัยแห่งนวัตกรรม 

เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นสู่มำตรฐำนสำกล 
เป้ำประสงค์ที่ 4 ระบบบริหำรจัดกำรมีประสิทธิภำพและเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำลที่ส่งเสริมต่อกำร
เป็นมหำวิทยำลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่น 

กลยุทธ์/ตัวชี วัด 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุกตำมหลักธรรมำภิบำล 

ตัวชี้วัดที่ 

1.1 ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุ
เป้าหมายตามตัวบ่งชี้การประกัน
คุณภาพ ด้านการบริหารจัดการ
องค์กร (ตัวชี้วัด 5.1 สกอ.) 

ร้อยละ 
3 

ร้อยละ 5  - 

ตัวชี้วัดที่ 
1.2 ระดับความพึงพอใจของ
คณาจารย์และบุคลากรต่อการบริหาร
จัดการของมหาวิทยาลัย 

ระดับ 4.5 - - - 

ตัวชี้วัดที่ 
1.3 ระดับคะแนนความประเมินความ
โปร่งใสฯ และธรรมาภิบาล 
ในองค์กร (ตัวบ่งชี้ ITA) 

คะแนน 
ความโปร่งใส 
80 

- - - 

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและจัดเส้นทำงกำรท ำงำนใหม่เพื่อส่งเสริมให้มีสมรรถนะ 
กำรปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

ตัวชี้วัดที่ 
2.1 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนา/เลื่อนระดับตามสายงาน 

15 คน 19 คน  - 

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื นฐำนทำงกำยภำพ และเทคโนโลยีสำสนเทศที่ส่งเสริมกำรท ำงำน
ของบุคลำกรตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย 

ตัวชี้วัดที่ 
3.1 ระดับความพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 

ระดับ 
4.5 

- - - 

ตัวชี้วัดที่ 
3.2 มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
ในการบริหารจัดการ 

ระดับ 5 ระดับ 5  - 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรเพื่อเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ สร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพื่อกำร
พัฒนำท้องถิ่น 

ตัวชี้วัดที่ 

4.1  จ านวนกิจกรรม/ผลงาน หรือ
นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นอัน
เกิดจากการสร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลัยที่แสดงถึงการเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ 

5 
กิจกรรม 

20 
กิจกรรม  - 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5  
กำรยกระดับมหำวิทยำลัยให้เป็นมหำวิทยำลัยเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นสู่มำตรฐำนสำกล 

เป้ำประสงค์ที่ 5 มหำวิทยำลัยมีคุณภำพสอดคล้องกับทิศทำง  กำรพัฒนำและแนวนโยบำยแห่งรัฐ 
และมีศักยภำพในกำรแข่งขันเป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ 

กลยุทธ์/ตัวชี วัด 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัยให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั งในระดับท้องถิ่นระดับประเทศ
และนำนำชำติ 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 จ านวนผลงานของบุคลากรและ

นักศึกษาที่ได้รับรางวัลในระดับชาติและ
นานาชาติ และ/หรืออยู่ในฐานขอ้มูลที่
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

1 ผลงาน 2 ผลงาน  - 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 มีระบบประชาสัมพันธ์เชิงรุกท่ีมี
ประสิทธิภาพ สามารถสร้าง
ภาพลักษณ์องค์กรสู่นานาชาติ 

ระดับ 2 ระดับ 3  - 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 จ านวนกิจกรรม หรือโครงการที่
ส่งเสริมความเป็นมหาวิทยาลัยที่มี
ความเชี่ยวชาญเฉพาะตามเอกลักษณ์ 

5 
กิจกรรม 

1 กิจกรรม -  

กลยุทธ์ที่ 2 วำงรำกฐำนกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเพื่อเตรียม พร้อมสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัยแห่งนวัตกรรม
เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นสู่มำตรฐำนสำกล 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 จ านวนบุคลากรที่มีสมรรถนะ 

ในระดับชาติและนานาชาติ 
5 คน 2 คน -  

ตัวชี้วัดที่ 2.2 มีระบบการบริหารจัดการ
สินทรัพย์ทีมีประสิทธิภาพสามารถ
สร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย   

1   
กิจกรรม 

1 
กิจกรรม 

 - 

ตัวชี้วัดที่ 2.3 มีการเตรียมความพร้อมสู่การเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับ 
เกณฑ์กำรให้คะแนน 
ระดับ 1 รับฟังความคิดเห็นจากบุคลากร 
ระดับ 2 มีแผนแม่บทในการเป็น
มหาวิทยาลัยในก ากับ 
ระดับ 3 มีการเตรียมความพร้อมด้าน
บุคลากร 

ระดับ 3 
 

- - - 

กลยุทธ์ที ่3 กำรสร้ำงเครือข่ำยกับมหำวิทยำลัยและองค์กรในระดับชำติและนำนำชำติเพื่อกระดับ
คุณภำพของมหำวิทยำลัยสู่มำตรฐำนสำกล 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 จ านวนองค์กรหรือสถาบันที่เป็น

เครือข่ายกับมหาวิทยาลัยทั้งในและ
ต่างประเทศ 

4 
เครือข่าย 

1 เครือข่าย -  
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5  
กำรยกระดับมหำวิทยำลัยให้เป็นมหำวิทยำลัยเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นสู่มำตรฐำนสำกล 

เป้ำประสงค์ที่ 5 มหำวิทยำลัยมีคุณภำพสอดคล้องกับทิศทำง  กำรพัฒนำและแนวนโยบำยแห่งรัฐ 
และมีศักยภำพในกำรแข่งขันเป็นที่ยอมรับในระดับนำนำชำติ 

กลยุทธ์/ตัวชี วัด 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำมหำวิทยำลัยด้ำนกำยภำพและสิ่งแวดล้อมตำมเกณฑ์คุณภำพในระดับนำนำชำติ 
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับการเตรียมการเข้าสู่การจัด

อันดับมหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล 
(Green University/ Engagement 
University /Community 
University) 

ระดับ 3 - - - 

กำรประเมินผลงำนของคณะประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
  กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ 
  มิติที่ 1 ด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและพัฒนำก ำลังคนตลอดจนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
 ตัวชี วัดที ่1.1 ผลประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร  
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละหลักสูตร 3.56 คะแนน 
 คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละหลักสูตร 

ที ่ หลักสูตร คะแนน 
1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 3.58 
2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 3.52 
3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ (หลักสูตร

นานาชาติ) 3.32 

4 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 
     -  แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
     -  แขนงวิชาการเมืองการปกครอง 
     -  แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 

3.87 
5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 3.26 
6 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม 3.80 
7 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 3.19 
8 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 3.55 
9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์  3.45 
10 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์  3.78 
11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยา 3.80 

เฉลี่ย 3.56 
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 ตัวชี วัดที่  1.2  ผลกำรบริหำรจัดกำรนักศึกษำออกกลำงคัน  
 สัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันรวมทุกชั้นปี ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 33.74  สัดส่วนนักศึกษาออก
กลางคันรวมทุกชั้นปี ปีการศึกษา 2561 ร้อยละ  29.54 สัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2562 
เทียบกับสัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2561 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 14.22 ดังนี้ 

ปีกำรศึกษำ 
จ ำนวนนักศึกษำปีกำรศึกษำ 25611 จ ำนวนนักศึกษำปีกำรศึกษำ 25622 

แรกเข้ำ ออก ร้อยละ แรกเข้ำ ออก ร้อยละ 

2562       460 152   33.04  
2561 588     109    18.54  588 180   30.61  
2560 740     235    31.76  740 273   36.89  
2559 826     251    30.39  826 277   33.54  
2558 981 331   33.74        
รวม 3,135 926 29.54   2,614      882    33.74  

สัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2562 เทียบกับสัดส่วนนักศึกษาออกกลางคัน
ปีการศึกษา 2561 เพ่ิมข้ึน 14.22 

    ที่มา : 1 รายงานการศึกษาตนเอง (Self Study Review) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  
    ที่มา : 2 ส านักส่งเสริมวิชาการและทะเบียนข้อมูล ณ วันที่  11 พฤศจิกายน 2563 
 ตัวชี วัดที่ 1.3 กำรประเมินคุณภำพกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์ 
 ในปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย์ 11 
สาขาวิชา มีผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 
 ตัวชี วัดที่ 1.4 กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ 
 1. การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามีความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ที่เน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การเพ่ิมสมรรถภาพการแข่งขัน
ของประเทศ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ส่งเสริม
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยจัดท าแผนกาจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาขึ้น โดยมีตัวแทนคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21 
 2. คณะด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
  2.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย/คณะ  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 
   -  คุณธรรม จริยธรรม สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้ดุลยพินิจทาง
ค่านิยม ความรู้สึกของผู้อ่ืน ค่านิยมพ้ืนฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรมทางด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างที่ดี เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก เป็นต้น 
   - ความรู้ มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ  ตระหนักรู้หลักการและทฤษฎี
ในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง  ส าหรับหลักสูตรวิชาชีพ  มีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้เฉพาะด้านใน
สาขาวิชา  และตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์ความรู้  ส่วนหลักสูตร
วิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติ จะต้องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 
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   - ทักษะทางปัญญา สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูล
แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาและงานอ่ืนๆ 
ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดย
ค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใช้ทักษะ
และความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ ส าหรับหลักสูตรวิชาชีพนักศึกษาสามารถใช้
วิธีการปฏิบัติงานประจ าและหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
   - ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีส่วนช่วยและเอ้ือต่อการแก้ปัญหา
ในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าในสถานการณ์ที่
ไม่ชัดเจนและต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
บนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม  รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเองและอาชีพ 
   - ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ IT สามารถศึกษาและท าความเข้าใจ
ในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสมใน
การศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ  สามารถสื่อสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มบุคคลที่
แตกต่างกันได ้
   ซึ่งมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ขั้นพ้ืนฐาน
ส าคัญที่บัณฑิตทุกคนในทุกระดับคุณวุฒิพึงได้รับ 
  2.2 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ที่มหาวิทยาลัยโดย
กองพัฒนานักศึกษาเป็นผู้จัดกิจกรรม ท าให้เกิดความรับผิดชอบและความรู้รักสามัคคี แก่หมู่คณะ 
  2.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม คณะจัดท ากิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติตามพระบรมราโชบาย ในหลวงรัชกาลที่ 10 เป็นกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ า ซึ่งสโมสร
นักศึกษาคณะมนุษย์ฯร่วมกับชาวบ้าน หน่วยงานท้องถิ่น เช่น อบต. หน่วยพิทักษ์ป่า และ กองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ณ หมู่ที่ 21 ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจัดท า
เป็นโครงการต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3 
  2.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม คณะฯได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรได้สอดแทรก
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์เช่น คุณธรรมและจริยธรรม ความรับผิดชอบและทักษะการท างานเป็นทีม 
เข้าไปในรายวิชาต่างๆ 
  2.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจัดท า
แผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมร่วมเป็นกรรมการ 
  คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานกิจการนักศึกษาและการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในภาพรวมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดท ารายงานผลการประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และสนับสนุนกิจกรรมการด าเนินงานสาขาวิชา/หลักสูตรและ ของคณาจารย์ในคณะมีการก าหนดขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานระบบและกลไกด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งนโยบายที่ก าหนดจะเป็นแนวทาง 
การปฏิบัติงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
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    ทั้งนี้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของแผน จ านวน 3 
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
    1. กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สาธารณชนระดับชาติ  
    2. กิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (ภาษาไทย) 
    3. กิจกรรมการบริการวิชาการและบูรณาการวิชาการหรือวิชาชีพสู่ห้องเรียน "อบรมเชิง
ปฏิบัติการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ (ภูมิศาสตร์) 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก าหนดให้ทุกโครงการ/กิจกรรม มีการประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยจัดท าเป็นรายงาน
สรุปการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม พบว่าโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมส่งเสริม 
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ TQF 5 
ประการ) โครงการ/กิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพแก่นักศึกษา บรรลุผลตามตัวชี้วัด ในส่วน
ของการประเมินความส าเร็จของโครงการ มีค่าเฉลี่ยคิดเป็น 4.44 จากการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาที่คณะฯ จัดให้ 
 4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ มี
การประเมินผลความส าเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
  โดยแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษามีวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด ดังนี้ 
  วัตถุประสงค์ 
   - มีการด าเนินงานเป็นไปตามไตรมาสที่ก าหนด 
   - ด าเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  5 ประการ 
   - นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและ   ในชีวิตประจ าวันได้ 
   - มีผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการอยู่ในระดับดี 
  ตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ 
   - มีการด าเนินงานครอบคลุมกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  5 ประการ 
   - มีการด าเนินงานตามไตรมาสที่ก าหนด 
   - ร้อยละของนักศึกษาที่น าความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้ต่อต่อจ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ  
   - มีผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 
    กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ในปีการศึกษา 2562  จ านวน 1 กิจกรรม ผลการด าเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์ 
และตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จทั้ง 5 ประการ ดังรายงานสรุปผลการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5 ด้าน 
    โครงการทั้งหมดจะหล่อหลอมให้นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน 
    ผลการด าเนินโครงการพบว่าทุกโครงการ/กิจกรมบรรลุตามวัตถุประสงค์และไม่มีข้อใด มี
ค่าคะแนนต่ ากว่า 3.51 โดยแต่ละโครงการ/กิจกรรมมีข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริหารฯ เสนอแนะให้ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามกรอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ TQF 5 ประการ) เน้นในเรื่องของการท างานเป็นทีม และจิตอาสาในการพัฒนาท้องถิ่น 
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 5. ความส าเร็จวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา โดยในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ในคราวประชุมครั้ง ที่ 2/2563 ในวาระที่ 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา รายงาน
ผลการประเมินแผนฯ ต่อคณะกรรมการฯ มติที่ประชุม เห็นชอบ และเสนอแนะให้มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา  โดยคณะกรรมการบริหารฯ เสนอแนะให้ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามกรอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ TQF 5 ประการ) เน้นในเรื่องของการท างานเป็นทีม และจิตอาสาในการพัฒนาท้องถิ่น 
 มิติที่ 2  ด้ำนกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงำนสร้ำงสรรค์ 
 ตัวชี วัดที่ 2.1  เงินสนับสนุนกำรท ำวิจัย สิ่งประดิษฐ์หรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอก 
 1.  เงินสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ จ านวน 600,000  บาท 
  1.1 เงินภายนอก 500,000 บาท 
  1.2 งบประมาณแผ่นดิน - บาท 
  1.3   เงินรายได้ 100,000  บาท  
 2.  จ านวนอาจารย์ของคณะ/มหาวิทยาลัย 102 คน 
 เฉลี่ยเงินสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ของคณะ  จ านวน 5,882 บาทต่อคน 
 รำยชื่อผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตำมศำสตร์ของ แต่ละสำขำวิชำ ที่ได้รับงบประมำณในปี 2563 
แสดงในตำรำงท่ี 2 
 
  

 ตัวชี วัดที่ 2.2 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ได้รับทุนท ำวิจัย สิ่งประดิษฐ์หรืองำนสร้ำงสรรค์ จำก
ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
 1. จ านวนอาจารย์ที่ได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  2  คน 
  1.1 ได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากเงินภายนอก 1 คน 
  1.2 ได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากงบประมาณแผ่นดิน 1 คน 
  1.3 ได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากเงินรายได้ – คน 
 2. จ านวนอาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จ านวน 102  คน 
  จ านวนอาจารย์ที่ได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จ านวน 2 คน  จากจ านวนอาจารย์ของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  102 คนคิดเป็นร้อยละ 1.96  โดย ได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
จากเงินภายนอก 1 คนคิดเป็นร้อยละ 0.98 และได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากงบประมาณแผ่นดิ น
จ านวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ 0.98  ตามล าดับ 
  รำยช่ือผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตำมศำสตร์ของแต่ละสำขำวิชำ ที่ได้รับงบประมำณใน
ปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  แสดงในตำรำงท่ี 2 
 ตัวชี วัดที ่2.3 โครงกำรวิจัยท่ีโจทย์กำรวิจัยได้มำจำกท้องถิ่น 
 จ านวนโครงการวิจัยที่โจทย์วิจัยได้มาจากท้องถิ่น  2  เรื่อง 
 จ านวนโครงการวิจัยทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 2  เรื่อง 
 ร้อยละของโครงการวิจัยที่โจทย์วิจัยได้มาจากท้องถิ่นเทียบกับจ านวนโครงการวิจัยทั้งหมดในปีนั้น  
เท่ากับร้อยละ  100.00 
  รายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา ที่ได้รับงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แสดงในตารางที่ 2 
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          ตำรำงที่ 2 รำยชื่อผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตำมศำสตร์ของแต่ละสำขำวิชำ ที่ได้รับงบประมำณในปี 2563 
 

 
ที ่        ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 

งบประมำณสนับสนุนกำรวิจัย โจทย์กำร
วิจัยได้มำ  

จำกท้องถิ่น 
หน่วยงำน แหล่งทุน * จ ำนวนเงิน 

1 การพัฒนาศักยภาพยุวชนท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยววิถี
ชุมชนบ้านคลองคางอย่างยั่งยืน 

นางสาวธิดากุล  บุญรักษา 
 

สาขาภาษาต่างประเทศ งบประมาณ
แผ่นดิน   

100,000  

2 แนวทางการจัดการเขตพ้ืนที่ท ากิน ที่อยู่อาศัย และการฟื้นฟูวิถี
ชีวิตวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์กระ  เหรี่ยงบ้านภูเหม็น ต าบล
ทองหลาง อ าเภอห้วยคน จังหวัดอุทัยธานี 

นายวรวิทย์ นพแก้ว 
 

สาขาวิชารัฐศสตร์ เงินภายนอก 500,000  

 
          หมำยเหตุ  แหล่งทุน *  หมำยถึง เงินภายนอก  งบประมาณแผ่นดิน  หรือ เงินรายได้  
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      ตัวชี วัดที่ 2.4 กำรใช้ประโยชน์ของผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตำมศำสตร์ของแต่ละสำขำวิชำ 
(ด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรบริกำรวิชำกำร กำรพัฒนำท้องถิ่น หรือกำรพัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู้ 
นวัตกรรม หรือเชิงพำณิชย์)”  
 1.  จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน 16 ผลงาน   
 2.  จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการบริการวิชาการ 4 ผลงาน 
 3.  จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 18 ผลงาน 
 4.  จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ 2 ผลงาน 
 5.  จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม 0 ผลงาน 
 6.  จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ 0 ผลงาน 
 แสดงในตารางที่ 3 
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           ตำรำงท่ี 3 รำยช่ือผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตำมศำสตร์ของแต่ละสำขำวิชำน ำไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

 
 
ที ่

       ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 
ปีท่ีงำนวิจัย
แล้วเสร็จ 

น ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรเรียนกำรสอนกำร
บริกำรวิชำกำร กำรพัฒนำท้องถิ่นหรือกำรพัฒนำ

ต่อยอดองค์ควำมรู้นวัตกรรมหรือเชิงพำณิชย์ 

1 
การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการจัดการตนเองด้าน

เศรษฐกิจบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพ้ืนที่จังหวัด
ชัยนาท  

ดร.หทัยชนก คะระสมบูรณ์ 2562 น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนาท้องถิ่น   

2 
การศึกษาการพัฒนาศักยภาพเพ่ือการจัดการการท่องเที่ยวโดย
ชุมชนอย่างยั่งยืน: ศึกษากรณีต าบลเขาดิน อ าเภอเก้าเลี้ยว 
จังหวัดนครสวรรค์ 

ผศ.ดร.วรภพ   วงรอด 2562 น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนาท้องถิ่น   

3 
การศึกษารูปแบบจักสานภูมิปัญญาพ้ืนบ้านเพ่ือการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากไม้ไผ่ อ าเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ 

ดร.ศมลพรรณ ภู่เล็ก 2562 น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนาท้องถิ่น   

4 
การศึกษา แนวทางการจัดการทรัพยากรบนฐานนิเวศวิทยา
วัฒนธรรมในป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ด้านตะวันออก 

ผศ.ดร.วรวิทย์   นพแกว้ 
 

2562 น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนาท้องถิ่น   

5 
โครงการชุดเรื่องรูปแบบการจัดการบึงบอระเพ็ดอย่างบูรณา
การที่ตอบสนองต่อการพัฒนาและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

ผศ.ดร.สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา 2562 
 ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนวิชาระเบียบวิธี
วิจัยและบริการชุมชนบริเวณรอบบึงบอระเพ็ด จ.
นครสวรรค์ 

6 
กระบวนการสร้างจิตส านึกในการจัดการทรัพยากรของ
ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 

ว่าที่ร้อยตรีเอกลักษณ์ นาคพ่วง 2562 
 ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนวิชาการพัฒนา
ท้องถิ่น 

7 

การศึกษาศักยภาพขององค์กรปกครองท้องถิ่นในการจัดบริการ
สาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Public service) ให้แก่
ประชาชนทั่วไปและกลุ่มด้อยโอกาสทางสังคมในเขตจังหวัด
นครสวรรค์ 

ดร.วรรณมาฆะ เกษรดอกไม้ 2562 
พัฒนาท้องถิ่นให้มีความทันสมัยในรูปแบบบริการ
สาธารณะด้านอิเล็กทรอนิคส์ 

279 
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29 

229 

22 
299 
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ที ่

       ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 
ปีท่ีงำนวิจัย
แล้วเสร็จ 

น ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรเรียนกำรสอนกำร
บริกำรวิชำกำร กำรพัฒนำท้องถิ่นหรือกำรพัฒนำ

ต่อยอดองค์ควำมรู้นวัตกรรมหรือเชิงพำณิชย์ 

8 
ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหารจัดการทางอิเล็กทรอนิกส์
ขององค์กรปกครองท้องถิ่นสู่การปกครองท้องถิ่นแบบสมาร์ท 
(Smart Local Government) 

ดร.คุณากร กรสิงห์ 2562 
ใช้ในการบูรณาการด้านการเรียนการสอนรายวิชา
การแกครองท้องถิ่นไทย 

9 
แนวทางการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิง
โบราณสถานในพื้นที่อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ 

ดร. ไพศาล  เครือแสง 2562 
 ใช้ในการเรียนการสอน รายวิชาสังคมวิทยา และ
นวัตกรรมท้องถิ่น 

10 
บทบาทของหน่วยงานภาครัฐและเครือข่ายในการดูแลคนไร้
บ้านในพื้นที่ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

นางสาวนันทิยา สัตวาที 2562 
บูรณาการการเรียนการสอนวิชาวิเคราะห์ระบบ
การเมืองและรายวิชาความเสมอภาคทางการเมือง 

11 
พุทธวิถีการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรองค์การบริหารต าบล
หนองปลิง    จังหวัดนครสวรรค์ 

ดร. วิชญาภา เมธีวรฉัตร 2562 
บูรณาการการเรียนการสอนวิชาการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

12 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
บึงบอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค์ 

ผศ.ดร.สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา 2562 
 ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนรายวิชาระเบียบวิธี
วิจัยและวิชาการจัดการกลยุทธ์ เพื่อน าไปพัฒนา
กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน 

13 
แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
บริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบล      เขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ 

นายอดุลเดช  ถาวรชาติ 2562 
ใช้ในการเรียนการสอนรายวิชาการมีส่วนร่วมของ
พลเมืองในการปกครองท้องถิ่น 

14 
ความสอดคล้องของการจัดท าบริการสาธารณะกับความ
ต้องการของประชาชน : กรณีศึกษาเทศบาลนครสวรรค์ 

นางสาวธนันท์ธร  โสภณดิลก 2562 
 น าไปใช้ประโยชน์ในการจัดท าแผนเพื่อพัฒนา
ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 

289 

29 

229 

22 

289 

299 
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ที ่

       ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 
ปีท่ีงำนวิจัย
แล้วเสร็จ 

น ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรเรียนกำรสอนกำร
บริกำรวิชำกำร กำรพัฒนำท้องถิ่นหรือกำรพัฒนำ

ต่อยอดองค์ควำมรู้นวัตกรรมหรือเชิงพำณิชย์ 

15 
แนวทางการส่งเสริมกลุ่มอาชีพที่ยั่งยืนของประชาชนในเขต
เทศบาล ต าบลทับกฤช อ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 

ว่าที่ร้อยตรีเอกลักษณ์ นาคพ่วง 2562 
ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนวิชาการบริหารการ
พัฒนา 

16 

แนวทางการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาชุมชน
อย่างยั่งยืนศึกษากรณีศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
องค์การบริหารส่วนต าบลสระแก้ว อ าเภอลาดยาว จังหวัด
นครสวรรค์ 

ดร.วรรณมาฆะ เกษรดอกไม้ 2562 
ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนวิชาการพัฒนา
ท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจพvเพียง 

17 
การสร้างฐานอ านาจทางการเมืองของกลุ่มการเมืองในต าบล
หนองเต่า อ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 

นายธีรพงศ์ พรหมวิชัย  2562 
 ใช้บูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาการเมืองการ
ปกครองไทย 

18 
รูปบแบบการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ 

ผศ.พรรณอร  วันทอง 2562 
 น าเสนอต่อท้องถิ่น(เทศบาลนครสวรรค์)เพ่ือใช้
ประโยชน์จากผลการศึกษา 

19 
ข้อเสนอเชิงนโยบายระดับท้องถิ่นในการขับเคลื่อนการ
พัฒนาการท่องเที่ยวแบบดิจิทัลโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
ต าบลเขาดิน  อ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 

ดร.ณัฐชัย นิ่มนวล 2562 
 ใช้บูรณาการการเรียนการสอนรายวิชากระบวนการ
ก าหนดนโยบายสาธารณแบบมีส่วนร่วม 

20 
แนวทางการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางการเมือง
ท้องถิ่นให้แก่ประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ 

ดร.คุณากร กรสิงห์ 2562 
 ใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนรายวิชาการ
ปกครองท้องถิ่นไทย 

21 
ข้อเสนอเชิงนโยบายระดับท้องถิ่นในการส่งเสริมเศรษฐกิจ
ชุมชนเพ่ือการพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจดิจิทัล จังหวัด
นครสวรรค์  

นายณัฐชัย นิ่มนวล 2562 
ใช้บูรณาการการเรียนการสอนรายวิชาประเมินผล
นโยบายสาธารณะ 
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ที ่

       ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 
ปีท่ีงำนวิจัย
แล้วเสร็จ 

น ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรเรียนกำรสอนกำร
บริกำรวิชำกำร กำรพัฒนำท้องถิ่นหรือกำรพัฒนำ

ต่อยอดองค์ควำมรู้นวัตกรรมหรือเชิงพำณิชย์ 

22 
พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมของนครสวรรค์ 
 ค.ศ. 1855 ถึง ค.ศ. 1961 

นายธีรพร พรหมมาศ  2562 
 น าไปใช้ประโยชน์กับการเรียนการสอนในวิชา 
ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

23 
การจัดการข้อมูลชุมชนด้านภัยพิบัติเพ่ือการพัฒนาชุมชน
ท้องถิ่น จังหวัดนครสวรรค์ 

ดร.สนั่น กัลปา 2562 

 น าไปใช้ประโยชน์ด้านการพัฒนาท้องถิ่น โดย
ชาวบ้านและองค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นจัดท า
แผนการจัดการด้านภัยพิบัติ และจัดท าแผนการ
พัฒนาขององค์การบริหารส่วนต าบลบางมะฝ่อต่อไป 

24 ทุนทางสังคมเพ่ือการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มอาชีพเกษตรกร : 
กรณีศึกษากลุ่มแปรรูปเห็ด บ้านหนองโพธิ์ทอง ต าบลพนมรอก 
อ าเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์ 

ผศ.ดร. จิตราภรณ์ เพ็งดี 2562 
 การพัฒนาท้องถิ่นชาวบ้านต าบลพนมรอกเกิด
ความรู้ และมีความสามารถในการแปรรูปเห็ดที่มี
คุณภาพ 

25 
การพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากอย่าง
ยั่งยืน ศึกษากรณีต าบลเนินศาลา อ าเภอโกรกพระ จังหวัด
นครสวรรค์ 

นางสาวหทัยชนก คะตะสมบูรณ์ 2562 
 การพัฒนาศักยภาพของชุมชนโดยใช้กระบวนการ
การวิจัยเป็นเครื่องมือ และพัฒนาองค์ความรู้เพื่อ
สร้างผลิตภัณฑ์ของชุมชน 

26 
แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมของผู้สูงอายุในต าบล
เนินศาลา  อ าเภอโกรกพระ    จังหวัดนครสวรรค์ 

ผศ.ดร. พรรณภัทร ใจเอ้ือ 2562 
 การพัฒนาท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนต าบล
เนินศาลาน าข้อมูลที่ได้ไปพัฒนาการจัดสวัสดิการ
ของผู้สูงอายุต าบลเนินศาลา 

27 
รูปแบบการจัดการด้านสวัสดิการสังคมที่เหมาะสมของผู้สูงอายุ 
ในเขตพ้ืนที่เทศบาลอ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 

นางสาวดนธินี  ฟองค า 2562 
 การพัฒนาท้องถิ่น ด้านการพัฒนาศักยภาพของ
ผู้สูงอายุในชุมชน 

28 
การพัฒนาศักยภาพเพ่ือการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
อย่างยั่งยืน : ศึกษากรณีต าบลเขาดิน อ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัด
นครสวรรค์ 

ผศ.ดร. วรภพ วงค์รอด 2562 
 การพัฒนาการเรียนการสอน รายวิชาการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรม 
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ที ่

       ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 
ปีท่ีงำนวิจัย
แล้วเสร็จ 

น ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรเรียนกำรสอนกำร
บริกำรวิชำกำร กำรพัฒนำท้องถิ่นหรือกำรพัฒนำ

ต่อยอดองค์ควำมรู้นวัตกรรมหรือเชิงพำณิชย์ 

29 
แนวทางในการเสริมสร้างมาตรการทางกฎหมายในการ
ขับเคลื่อนการบริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์สู่การปกครอง
แบบสมาร์ท 

ผศ.ดร.อรทัย อินต๊ะไชยวงค์ 2562 

 การบริการวิชาการ โดยน าแนวทางในการ
เสริมสร้างมาตรการทางกฎหมายในการขับเคลื่อน
การบริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์สู่การปกครอง
แบบสมาร์ท 

30 
มาตรการการส่งเสริมและรักษามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ศึกษากรณี : ชุมชนบ้านมอญ จังหวัดนครสวรรค์ 

นางสาวนนทพัทธ์  ตรีณรงค์ 2562 
 การพัฒนาท้องถิ่น โดยสร้างให้ชุมชนมีความ
เข้มแข็ง และสืบทอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม
ต่อไป 

31 
การคุ้มครองสิทธิของประชาชนตามร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองประชาชนในการท าสัญญาขายฝากที่ดินเพ่ือการ
เกษตรกรรมหรือ ที่อยู่อาศัยในจังหวัดนครสวรรค์ 

นางสาวจ าลองลักษณ ์ อินทวัน 2562 
 การบริการวิชาการ ให้ความรู้เรื่องการคุ้มครองสิทธิ
เกี่ยวกับการท าสัญญาขายฝากท่ีดินเพ่ือการ
เกษตรกรรมหรือท่ีอยู่อาศัยในจังหวัดนครสวรรค์ 

32 
ความรู้ความเข้าใจของประชาชนเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภค กรณีศึกษาอ าเภอโกรกพระ จังหวัด
นครสวรรค์ 

นางสาวฐิติชญาน์  คงชู 2562 
 การบริการวิชาการ เป็นแนวทางในการเสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมาย
คุ้มครองผู้บริโภคของประชาชน 

33 
การอนุรักษ์และการส่งเสริมชุมชนท้องถิ่นดั้งเดิมตามวิถีชีวิต
สิทธิชุมชนตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ กรณีศึกษาชุมชนลุ่มแม่น้ า
เจ้าพระยาต าบลปากน้ าโพ อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

นางสาวฐิตาภรณ ์  น้อยนาลุ่ม 2562 
 การพัฒนาท้องถิ่น น าไปเป็นแนวทางในการจัดการ 
อนุรักษ์ ส่งเสริมปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมวัฒนธรรม 
และดูแลการรักษาแม่น้ าเจ้าพระยาได้อย่างยั่งยืน 

34 
แนวทางการส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษในชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี ของต าบลหนองนมวัว อ าเภอลาดยาว จังหวัด
นครสวรรค์ 

นายธนาภัสสร ์ สนธิรักษ์ 2562 

 การพัฒนาท้องถิ่นในเรื่องการน าภาษาอังกฤษไปให้
ความรู้กับคนในชุมชนหนองนมวัว อ าเภอลาดยาว 
นครสวรรค์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการสื่อสารภาษาอังกฤษ
ของคนในชุมชนเพื่อต้อนรับการท่องเที่ยว และ
พัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบในชุมชนOTOP 
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ที ่

       ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 
ปีท่ีงำนวิจัย
แล้วเสร็จ 

น ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรเรียนกำรสอนกำร
บริกำรวิชำกำร กำรพัฒนำท้องถิ่นหรือกำรพัฒนำ

ต่อยอดองค์ควำมรู้นวัตกรรมหรือเชิงพำณิชย์ 

35 
การพัฒนาชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษส าหรับการสื่อสารเพ่ือ
เพ่ิมพูนความ สามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษของ
ประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ 

นายรังสรรค์  หล้าค าจา 2562 
 น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการบริการวิชาการและ
การ พัฒนาต่อยอดองค์ความรู้นวัตกรรม 

36 
 การพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพ่ือการท่องเที่ยว
ส าหรับชุมชนในพ้ืนที่บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ 

นางสาวทิพพยาพัศ  ชัยเดชา 2562 
 การพัฒนาท้องถิ่นในเรื่องการน าภาษาอังกฤษไปให้
ความรู้กับคนในชุมชน เพื่อเพิ่มศักยภาพการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษในการท่องเที่ยว 

37 
การประยุกต์ใช้ความรู้วรรณคดีไทยในการสร้างสรรค์สติ๊กเกอร์
ไลน์ 

นายอาทิตย์ ดรุนัยธร 2562 
 การศึกษาแนวโน้มและความนิยมในการน าตัวละคร
ในวรรณคดีมาออกแบบเป็นสติ๊กเกอร์ไลน์ เพื่อสร้าง
มูลค่าเพ่ิมในเชิงพาณิชย์ 

38 
เพลงฉ่อยจังหวัดนครสวรรค์คณะโกมินทร์ พูลเขตร์กิจ-ทองใบ 
จินดา 

นายชูชาติ   คุ้มข า 2562 
 ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่น เป็นการศึกษาเพลงพื้นบ้าน 
จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อการอนุรักษ์และหาแนว
ทางการสืบทอด 

39 
วิถีแห่งความสุขบนพ้ืนฐานของพุทธธรรมและภูมิปัญญา : 
กรณีศึกษา ชุมชนวัดเจ้าวัด ต าบลเจ้าวัด อ าเภอบ้านไร่ จังหวัด
อุทัยธานี 

ผศ.ธนสิทธิ ์  คณฑา 2562 
 การพัฒนาท้องถิ่น น าไปส่งเสริมให้ชุมชนท้องถิ่นมี
วิธีชีวิตที่มีความสุขอย่างแท้จริง 

40 
การศึกษารูปแบบจักสานภูมิปัญญาพ้ืนบ้านจังหวัดนครสวรรค์
เพ่ือการออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากไม้ไผ่ 

ดร.ศมลพรรณ  ภู่เล็ก 2562 
 การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้นวัตกรรม โดยน า
ผลการวิจัยไปพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความ
หลากหลาย และได้ผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ที่ทันสมัย 
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มิติที่ 3  ด้ำนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
 ตัวชี วัดที่  3.1 กำรส่งเสริมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 คณะด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  จ านวน 6  โครงการ เป็นโครงการส่งเสริม
การพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 5 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 83.33 
 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  แสดงในตารางที่ 4 
 ตัวชี วัดที่  3.2  กำรพัฒนำครูหรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำหรือหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำอ่ืนภำยนอกมหำวิทยำลัย 
 คณะด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  จ านวน 6  โครงการ เป็นโครงการการพัฒนา
ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืนภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน 1 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 16.67 
 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  แสดงในตารางที่ 4 
 ตัวชี วัดที่  3.3  กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของท้องถิ่นให้ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
 คณะด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  จ านวน 6  โครงการ เป็นโครงการกำร
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่นให้ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  จ านวน 3 โครงการ  คิด
เป็นร้อยละ 50.00 
 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  แสดงในตารางที่ 4 
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            ตำรำงท่ี 4 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

ที ่ ชื่อโครงกำร 
ประเภทโครงกำร จ ำนวน

งบประมำณ *3.1 *3.2 *3.3 อ่ืน ๆ  
1.  โครงการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิตให้ตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศให้ 
    มีคุณภาพ ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ TQF 5 ประการ       1,924,823 

 -  กิจกรรมนิติศาสตร์สัญจรบูรณาการรับใช้สังคมของหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต      47,030 
2. โครงการยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการ  และการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการน้อมน าแนว  
   พระราชด าริไปใช้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน           394,900 

     - กิจกรรมจิตอาสา (ราชภฏัสัญจร) เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก (สนง.)  
(202102120321)     40,000 

     - กิจกรรมบริการวิชาการทางรัฐศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน (สาขาวิชารัฐศาสตร์) 
(202102120121)     140,000 

     - กิจกรรมบริการวิชาการด้านการใช้ภาษาอังกฤษแก่ชุมชน (ศูนย์ภาษา) ** (202102120221)     18,000 
3. โครงการยกระดับมาตรฐานการให้บริการวิชาการตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม โดยการ 
   น้อมน าแนวพระราชด าริไปใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน      344,300 

     - กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการให้บริการวิชาการตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม     100,000 
     - กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามพระบรมราโชบาย ในหลวงรัชกาลที่ 10     130,000 
     - กิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการวิชาการ (สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ)     45,500 
     - กิจกรรมภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารบูรณาการสู่ท้องถิ่น  (สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ     28,800 
     - กิจกรรมบูรณาการการสอนกับการบริการวิชาการ (สาขาวิชาภาษาไทย)     40,000 

   
   *3.1  ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น  *3.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   *3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา
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ที ่ ชื่อโครงกำร 
ประเภทโครงกำร จ ำนวน

งบประมำณ *3.1 *3.2 *3.3 อ่ืน ๆ  
      
4. โครงการการปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน     275,640 
    - กิจกรรมกำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอนกับกำรบริกำรวิชำกำร     6,000 
5. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก     1,000,000 
6. โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พ้ืนฐานของสังคม
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข     2,000,000 
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 มิติที่ 4  ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
 ตัวชี วัดที่ 4.1 กำรจัดโครงกำรกำรบริกำรวิชำกำรและทรัพยำกรสนับสนุนตำมแผนในกำร
ให้บริกำรทำงวิชำกำร 
 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการบริการวิชาการ ซึ่งพันธกิจหนึ่งของสถาบันและคณะฯ เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นชุมชน และสังคม จะเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นการชี้น าสังคม ซึ่งบริการวิชาการ ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสรรค์นวัตกรรม 
และพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพบริการวิชาการและการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยน้อมน าแนวพระราชด าริ ไปใช้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้าง
มูลค่าเพ่ิม ซึ่งการจัดท าโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ 
และมีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ เพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือ
สังคม และน าแผนการใช้ประโยชน์ไปปรับปรุงแผนงานในครั้งต่อไปให้เกิดผลต่อกลุ่มเป้าหมาย    เช่นนักเรียน 
อาจารย์ในโรงเรียนประถมและมัธยม ชุมชน  นักศึกษา ชุมชน หรือสังคม มีการก าหนดวัตถุประสงค์และตัว
บ่งชี้ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ ดังสรุปไว้ในเกณฑ์ข้อที่ 4 และเสนอคณะกรรมการ
ประจ าคณะเพ่ือพิจารณาพร้อมกับแผนการส่งเสริมสมรรถนะทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและทักษะด้านดิจิทัล 
ในครั้ง ที่ 11/2562 วันพุธที่ 16  ตุลาคม 2562    
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีระบบและกลไกในการให้บริการวิชาการด้วยการแต่งตั้ง
คณะกรรมการมนุษยศาสตร์อาสา โดยมีแนวทางส าคัญในการด าเนินงานบริการวิชาการ คือ พ้ืนที่รับผิดชอบ
ก าหนดโดยจังหวัด และคณะกรรมการฯ มีการส ารวจความต้องการ เพ่ือประเมินศักยภาพชุมชนและด าเนิน
กิจกรรมพัฒนาชุมชน สังคมจากความต้องการของชุมชนเอง 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ในปีการศึกษา 2562 มีการจัดท าโครงการบริการวิชาการ
แก่สังคมที่ให้บริการแบบให้เปล่า จ านวน 4 กิจกรรม ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องจากกิจกรรมส ารวจความต้องการของ
ชุมชน จึงเกิดความร่วมมือในการจัดกิจกรรมร่วมกับชุมชน หน่วยงานราชการ สถานศึกษาในพ้ืนที่ ดังนี้ 
  -   กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามพระบรมราโชบายในหลวง
รัชกาลที่ 10 เป็นกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ า ซึ่งสโมสรนักศึกษาคณะมนุษย์ฯร่วมกับชาวบ้าน หน่วยงาน
ท้องถิ่น เช่น อบต. หน่วยพิทักษ์ป่า และ กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ณ หมู่ที่ 21 
ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจัดท าเป็นโครงการต่อเนื่อง เป็นปีที่ 3      
  - กิจกรรมที่ 2 คือกิจกรรมตามรอยพระบาทยาตราจารจารึก : 63 ปี ย้อนร าลึก รัชกาลที่ 9 
จังหวัดนครสวรรค์เทศบาเมืองตาคลี ในวันที่ 7 ก.พ. 2563 ณ สถานีรถไฟบ้านตาคลี  อ. ตาคลี จ. นครสวรรค์ 
ในส่วนของคณะฯ ได้รับเกียรติและความไว้วางใจจากเจ้าภาพการจัดงาน คือ เทศบาลเมืองตาคลี ในการจัด
กิจกรรม แบ่งเป็น 3 กิจกรรมย่อย เพ่ือเป็นการร าลึกอดีตแห่งความประทับใจและเพ่ือเล่าขานสืบต่อเนื่องไปยัง
ชนรุ่นหลัง ดังนี้ 
  กิจกรรมระบายสีพระบรมสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร์      มหาภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร บนผืนผ้าใบ ความยาวขนาด 9 เมตร      เพ่ือเป็นผลงานประวัติศาสตร์ของ
ชาวอ าเภอตาคลี โดยประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์ผลงานภาพพิมพ์ซิลค์สกรีนพระบรม
สาทิสลักษณ์ลงบนธงและเสื้อ เพ่ือเป็นของที่ระลึกของงาน 
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  การฉายมัลติมีเดียละครสั้น 9 นาที เรื่อง “ตาคลีที่หายไป” เพ่ือสืบสานเล่าขาน เรื่องราวเมื่อ
ครั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ 9 เสด็จพระราชด าเนินมาบ้าน  ตาคลี เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์    
พ.ศ. 2563 
  การแสดงชุดพิเศษ ละครเวทีเดอะมิวสิคัล 63 ปี ย้อนร าลึกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชด าเนินบ้านตาคลี เรื่อง “รอยพระบาทยาตราจารจารึก” การแสดงชุดพิเศษ ละคร
เวทีเดอะมิวสิคัล 63 ปี ย้อนร าลึก รัชกาลที่ 9 เสด็จพระราชด าเนินบ้านตาคลี เรื่อง “รอยพระบาทยาตราจาร
จารึก” โดย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
  - กิจกรรมที่ 3 โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืนภายใต้
พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข จัดกิจกรรมตามความต้องการของชุมชนแรก
เป็นชุมชน เป็นกิจกรรมที่แบ่งเป็น 2 กลุ่มๆ แรกจ านวน 12 ชุมชน กลุ่มท่ี 2 โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา จ านวน 
8 โรงเรียน แต่ละกลุ่มจะจัดกิจกรรมตามความต้องการ เช่นกลุ่มผู้สูงอายุ ต าบลเขาชนกัน จัดท ากิจกรรม 
โรงเรียนผู้สูงอายุ หรือชุมชนบ้านวังน้ าลัด อ าเภอไพศาลี กิจกรรมการจัดการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (ป่า
ชุมชน) กลุ่มโรงเรียน เช่นโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ กิจกรรมธนาคารขยะ โรงเรียนตากฟ้า วิชาประสิทธิ์ 
จัดท ากิจกรรมธรรมะ Modern โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม กิจกรรมจราจรปลอดภัยในโรงเรียน ทั้ง 2 กลุ่ม จะ
มีการประกวด มีคณะกรรมการตัดสินการประกวด มอบรางวัล เป็นเงินสด โล่ห์ ประกาศนียบัตร และป้าย
ชมุชนต้นแบบ 
  - กิจกรรมที่ 4 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก  เป็น
กิจกรรมที่เน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนฐานราก ด้วยอาชีพเสริมจัดท า 2 พ้ืนที่ คือ อ าเภอลานสัก 
จังหวัดอุทัยธานี และ หมู่ที่ 21 บ้านคลองห้วยทราย ต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ 
 4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม มีวัตถุประสงค์ และตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ ดังนี้ 
  วัตถุประสงค์ 
   - มีการก ากับให้มีการด าเนินงานทุกโครงการและเป็นไปตามไตรมาสที่ก าหนด 
   - มีการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเน้น จุดเด่นของสถาบัน 
ตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชดริโดยร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกสถาบัน อย่างน้อย 
1 โครงการ/กิจกรรม 
   - มีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการ  
  ตัวบ่งชี วัดควำมส ำเร็จ 
   - มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมทุกโครงการและเป็นไปตามไตรมาสที่ก าหนด 
   - มีการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม โดยร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายในหรือภายนอกสถาบัน อย่างน้อย 1 โครงการ 
   - เชิงปริมาณ ทุกโครงการมีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 
   - เชิงคุณภาพ ทุกโครงการมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี หรือไม่น้อยกว่า 3.51 
  การประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการทั้ง 4 โครงการ ได้
น าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา  ในการประชุมครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2563 
  โดยมติที่ประชุมเห็นชอบ และที่ประชุมขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้ติดตามการประเมินตัว
บ่งชี้วัดความส าเร็จ ให้ลุล่วงต่อไป  
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 5. ส าหรับข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ จากผลการประเมิน พบว่า 
  5.1 หน่วยงานท้องถิ่น เช่น อบต. เทศบาลท้องถิ่นมีความต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนใน
เรื่องวิชาการมากข้ึน 
  5.2 ชาวบ้านต้องการให้มาวิทยาลัยเข้ามาช่วยเรื่องการพัฒนาอาชีพ และปัจจัยที่เอ้ือต่อการ
ด ารงชีวิต เช่นระบบสาธารณูปโภค น้ าเพื่อการเกษตร เป็นต้น 
 ตัวชี วัดที่  4.2 งบประมำณที่เป็นควำมร่วมมือจำก หน่วยงำนภำยนอกหรือท้องถิ่นและรำยได้ที่
เกิดจำกกำรให้บริกำรวิชำกำร ของมหำวิทยำลัย/คณะ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้รับงบประมาณเพ่ือใช้ในการบริการวิชาการทั้งหมดใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 595,330 บาท เป็นงบประมาณจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ไม่มี
งบประมาณท่ีเป็นความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกหรือท้องถิ่น 

 มิติที่ 5  ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม    
 ตัวชี วัดที่ 5.1 กำรด ำเนินงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  
 โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 6 โครงการ 
 ตัวบ่งชี ที่ 5.2 กำรมีส่วนร่วมในโครงกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมที่ด าเนินการร่วมกับท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 6       
โครงการ จากทั้งหมด 6 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 โครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แสดงในตารางที่ 5 
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ตำรำงท่ี 5 โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563   

โครงกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
ด ำเนินกำร

ร่วมกับท้องถิ่น 
การปรับกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพในการพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

   - กิจกรรมการบริการวิชาการและบูรณาการวิชาการหรือวิชาชีพสู่ห้องเรียน อบรมเชิง
ปฏิบัติการสืบสานวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค์ (สาขาวิชาภูมิศาสตร์)  

 

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และทิศทางการพัฒนา
ประเทศตลอดจนสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับมรดกทางวัฒนธรรม อย่างสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์  

 

  - กิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (สาขาวิชาภาษาไทย)   

ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ทางมรดกทางวัฒนธรรม 
อย่างสร้างสรรค์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

 

  - กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมสู่สาธารณชนระดับชาติ (สนง.)   
วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ
บพิตร  

 

  - วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม)   
  - วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และวันชาติ (5 ธันวาคม)  

 

  - วันส าคัญทางศาสนาและมหาวิทยาลัย (ท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมวันลอยกระทง  

วันส าคัญของมหาวิทยาลัย วนัส าคัญของชุมชนและท้องถิ่น (วันพระราชทานนามราชภัฏ)   

  - วันส าคัญของมหาวิทยาลัย วันส าคัญของชุมชนและท้องถิ่น (วันพระราชทานนามราชภัฏ)   

 มิติที่ 6  ด้ำนกำรบริหำร 
 ตัวชี วัดที่  6.1 กำรบริหำรองค์กำร 
 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562) โดยได้ก าหนด
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ค่านิยมหลัก เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์  
เชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 ปรัชญำ 
 ผลิตบัณฑิตให้มีปัญญา สร้างคุณภาพคู่คุณธรรม น าวิชาการสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
 วิสัยทัศน์ 
 เป็นผู้น าทางวิชาการ มุ่งเน้นให้การบริการการศึกษาที่หลากหลาย โดยน าองค์ความรู้ทางวิชาการ
งานวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การบูรณาการการเรียนการสอน เพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ของสังคมชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
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 พันธกิจ 
 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีพันธกิจในการพัฒนาคณะ ดังนี้ 
  1.  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ประเทศชาติและประชาคมอาเซียน 
  2. สร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ เสริมสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมสู่ความเป็นผู้น าในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนและได้มาตรฐานระดับสากล 
  3. บริการวิชาการ ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริสู่ท้องถิ่นและสังคม 
  4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและสร้างองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมสู่
ระดับชาติและนานาชาติ 
  5. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพและยกระดับคณะฯ ให้เป็นผู้น าด้าน
พัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษาสู่การปฏิบัติงานระดับสากล 
  6. พัฒนาระบบคุณภาพ และมาตรฐานการบริหารจัดการคณะฯ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศโปร่งใสด้วย
หลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งความสุข 
 วัตถุประสงค์ 
  1.  เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพ ที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ท้องถิ่น การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ประเทศชาติและประชาคมอาเซียน 
  2. เพ่ือสร้างงานวิจัยที่มีคุณภาพ เสริมสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมสู่ความเป็นผู้น าในการพัฒนา
ท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยอมรับระดับสากล 
  3. เพ่ือบริการวิชาการ ถ่ายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี และสืบสานโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริที่ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
  4.  เพ่ือท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม ภูมิปัญญาของท้องถิ่นและสร้างองค์ความรู้ทางวัฒนธรรมสู่
ระดับชาติและนานาชาติ 
  5.  เพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐานวิชาชีพ  และยกระดับคณะฯ ให้เป็น
ผู้น าด้านพัฒนาคณุภาพบุคลากรทางการศึกษาสู่การปฏิบัติงานระดับสากล 
  6. เพ่ือพัฒนาระบบคุณภาพ และมาตรฐานการบริหารจัดการคณะฯ โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศโปร่งใส
ด้วยหลักธรรมาภิบาล และเป็นองค์กรแห่งความสุข 
 ค่ำนิยมหลัก 
  HSS : Humanities and Social Sciences  
  H : Heedfully Learning  = รู้     คือ  การเรียนรู้อย่างตั้งใจ   
  S : Skill Development   = เป็น     คือ  การพัฒนาทักษะวิชาชีพ  
  S : Smart  Practice       = เก่ง  คือ  การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ 
 เอกลักษณ์ 
  โดดเด่นด้านภาษา สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม น าวิชาการสู่ชุมชน 
  โดดเด่นด้านภาษา หมายถึง การให้ความส าคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและการ
ด าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีสาขาภาษาไทยและสาขาภาษาต่างประเทศเป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อน 
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  สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม  หมายถึง การให้ความส าคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและการ
ด าเนินการตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีสาขาที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรม เช่น สาขาวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาประวัติศาสตร์ สาขาวิชานาฏศิลป์และการละคร และสาขาวิชาปรัชญาและศาสนา เป็นกลไกในการ
ขับเคลื่อนและส่งเสริมการเผยแพร่วัฒนธรรมต่อสาธารณชน   
  น าวิชาการสู่ชุมชน หมายถึง การให้ความส าคัญกับการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ และการด าเนินการ
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีสาขาวิชาสังคมวิทยา  สาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชา
ภูมิศาสตร์ฯ และสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์ฯ เป็นกลไกขับเคลื่อนน าวิชาการสู่การพัฒนาชุมชน เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนท้องถิ่นหรือสังคม 
 อัตลักษณ์ 
  เรียนรู้ชุมชนเป็นฐาน สืบสานวัฒนธรรม สร้างสรรค์ผลงานสู่สังคม 
  เรียนรู้ชุมชนเป็นฐาน หมายถึง มีองค์ความรู้ทางวิชาการและเป็นผู้มีประสบการณ์ในศาสตร์
สาขาวิชาและหลักสูตรที่ตนเองศึกษาโดยใช้ชุมชนเป็นฐานการเรียนรู้และบูรณาการกับท้องถิ่นและสังคม 
  สืบสานวัฒนธรรม หมายถึง มีความรู้ ความเข้าใจทุกมิติความหลากหลายของวัฒนธรรมต่าง ๆ 
และสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมองค์กรสมัยใหม่ท้ังระดับชาติและสากล  
  สร้างสรรค์ผลงานสู่สังคม หมายถึง มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการท างานร่วมกับ
ชุมชนและสังคมได้เป็นอย่างดีมีความพร้อมในการท างานในสภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกพ้ืนที่ของสังคม 
 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues)  
  1.  การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและ
ประเทศชาติ  
  2. การสร้างสรรค์การวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
  3. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  
  4. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวทิยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่น   
  5. การยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการ พัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
 เป้ำประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Goals)  
  1. บัณฑิตมีศักยภาพที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและสามารถสร้างสรรค์สังคมและ
ประเทศชาติ 
  2. ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการปรับตัวได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก 
  3. บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
  4. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมต่อการเป็น
มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและแนวนโยบายแห่งรัฐและมี
ศักยภาพในการแข่งขันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
  โดยได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกของคณะฯ (SWOT)/แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะ 
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  จากนั้น จึงน าข้อมูลทั้งหมดมาประกอบการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์  และน าเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณา จากนั้นจึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับจริง และน าเข้าสู่การ
จารณาของคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับสมบูรณ์  
ในการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้ท าการถ่ายทอดผ่านที่ประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะ (คณะกรรมการบริหารคณะประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าส านักงาน
คณบดี หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าศูนย์ภาษา และผู้ประสานงานโครงการหลักสูตรนานาชาติ) ให้ทราบหลักการ
และสาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ตามเอกสารแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นเอกสารประกอบการประชุม เพ่ือใช้
เป็นแนวปฏิบัติงานตามภารกิจด้านต่าง ๆ ของคณะ  และเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 2. ในการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ คณะได้ใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการจัดท า
งบประมาณประจ าปี กล่าวคือ โครงการต่าง ๆ ที่สาขาจะด าเนินการให้เป็นไปตามจุดเน้นในแผนยุทธศาสตร์แต่
ละด้าน หลังจากได้ก าหนดกรอบแนวทางในการจัดสรรงบประมาณแล้ว คณะจึงน ากรอบแนวทางดังกล่าวมา
จัดท าเป็นแผนปฏิบัติการประจ าปี โดยในแผนปฏิบัติการประจ าปีดังกล่าว จะบรรจุโครงการทุกโครงการของ
ทุกสาขาวิชาและหน่วยงาน จึงท าให้ทุกสาขาวิชาและทุกหน่วยงานเข้าใจร่วมกันว่า ทิศทางการพัฒนาของคณะ
ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีมีจุดเน้นเรื่องอะไรในแต่ละปีทุกสาขาวิชาและทุกหน่วยงานจะน าแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีดังกล่าว เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานนอกจากนั้น คณะยังได้เผยแพร่ แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการดังกล่าวโดยผ่านเว็บไซต์ของคณะ 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการติดตามและประเมินแผนยุทธศาสตร์ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จากการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการก ากับติดตามผลการ
ด าเนินโครงการตามไตรมาสว่าแต่ละหน่วยงาน/สาขา ได้ด าเนินการจัดโครงการ อยู่ระหว่างการด าเนินงาน 
หรือด าเนินการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและงวดเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เนื่องจากการด าเนิน
โครงการไม่สามารถปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เพ่ือให้การ
ด าเนินโครงการได้ด าเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นอกจากนั้นคณะยังติดตามการด าเนินโครงการ
ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรม 3 มิติ เพ่ือน ามาจัดท ารายงานตามไตรมาส และเม่ือสิ้นปีงบประมาณคณะจะ
มีการจัดท ารายงานประจ าปี เพ่ือเป็นการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่ได้ด าเนินงานมาเป็น
ระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ และในทุก ๆ ปีคณะจะด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 
และสังคมศาสตร์ เป็นการด าเนินการในลักษณะการพัฒนาที่ต่อเนื่อง โดยการด าเนินการได้ระดมความคิดเห็นจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะกรรมการบริหารคณะฯ 
คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ผ่านการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ เพ่ือท าการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา พร้อมทั้งการประเมินสภาพการณ์ของบริบทคณะ และวิเคราะห์สถานการณ์
ของการพัฒนาการศึกษา และความต้องการของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานทาง
ยุทธศาสตร์ให้มีความสัมพันธ์กับการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยวิเคราะห์ สภาพแวดล้อมจากจุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และท าให้การด าเนินงานให้
บรรลุตามแผนที่ตั้งไว้ 
 4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการติดต่อสื่อสาร 
โดยมีการให้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือเผยแพร่ และบริการข้อมูล ข้อมูล
เกี่ยวกับคณะ หลักสูตร สาขาวิชา บุคลากร ภารกิจ วารสารวิชาการ แบบฟอร์มคณะ ตารางห้องประชุม และศิษย์
เก่า ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวการศึกษา/ทุนวิจัยข่าว การรับสมัครงานปฏิทินกิจกรรม และอ่ืน ๆ ทั้งนี้เพ่ือความ
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สะดวกรวดเร็วในการด าเนินงาน ทันเวลา และผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลได้ ทุกที่ ทุกเวลา และน ามา
ประกอบการใช้งานได้ทันที นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยโดยตรงกับคณบดี และยังมี Facebook ของ
คณะที่เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอก/องค์กรภายนอก 
 5. การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ 
  คณะด าเนินการส ารวจความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการบริหารของคณบดีในด้านการ
บริหาร  บทบาทหน้าที ่ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในคณะและแนวทางการท างาน 
 6. คะแนนผลการส ารวจความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย 4.76 อยู่ในระดับมากที่สุด  โดยมีคะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจรายด้านดังนี้                

ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของคณบดี ค่ำเฉลี่ย ระดับ 
1. การบริหาร 4.76 มากที่สุด 
2. บทบาทหน้าที่ 4.82 มากที่สุด 
3. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในคณะ 4.75 มากที่สุด 
4. แนวทางการท างาน 4.72 มากที่สุด 

รวม 4.76 มำกที่สุด 
 ตัวชี วัดที่ 6.2 ผลกำรบริหำรงบประมำณ 
  ตัวชี วัดที่ 6.2.1  ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
  งบประมาณได้รับการจัดสรร จ านวน 23,160,956 บาท ด าเนินการเบิกจ่ายได้ จ านวน 
19,503,958 บาท  คิดเป็น ร้อยละ 84.21 
 ตัวชี วัดที่ 6.3 ผลกำรพัฒนำบุคลำกรของคณะ 
 1. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
  จ านวนบุคลากรของคณะ จ านวน 116 คน ได้รับการพัฒนา จ านวน 116 คน 
  บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 102 คน  ได้รับการพัฒนา จ านวน 102 คน 
  บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 14 คน  ได้รับการพัฒนา จ านวน 14 คน 
  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 2. การศึกษาดูงานของอาจารย์และบุคลากร 
  บุคลากรที่ไปศึกษาดูงานทั้งใน/ต่างประเทศ จ านวน  31  คน  ดังนี้ 
  1. อาจารย์สมพงษ์      ฝักผล 
  2. ดร.ศมลพรรณ        ภู่เล็ก 
  3. อาจารย์ศรัณย์        ศิริเจริญ 
  4. อาจารย์กิตติศักดิ์     แก้วดุก 
  5. รศ.ณัฐ                 ล้ าเลิศ 
  6. อาจารย์จ าลองลักษณ์   อินทวัน 
  7. ผศ.ดร.อรทัย          อินต๊ะไชยวงค์ 
  8. อาจารย์ศิริวรรณ     กมลสุขสถิต 
  9. ผศ. เฉียงตะวัน       ยอดด าเนิน 
  10. อาจารย์ฐิตาภรณ์    น้อยนาลุ่ม 
  11. ผศ.นนทพัทธ์         ตรีณรงค์ 
  12. อาจารย์ฐิติชญาน์    คงชู 
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  13. อาจารย์ธันยพรรษ   ปั้นนาค 
  14. อาจารย์สมนา        นิลเนตร 
  15. ดร.สนั่น               กัลปา 
  16. ผศ.ดร.จิตราภรณ์    เพ็งดี 
  17. ผศ.ดร.วรภพ         วงค์รอด 
  18. รศ.ดร.อุทัยวรรณ    ภู่เทศ 
  19. ผศ.ดร.พรรณภัทร   ใจเอ้ือ 
  20. นายพลกฤต         เกษตรเวทิน 
  21. ดร.หทัยชนก        คะตะสมบูรณ์ 
  22. ผศ.ดร.สาวิตรี       สอาดเทียน 
  23. อาจารย์ดนธินี       ฟองค า  
  24. ผศ.ดร.คุณากร      กรสิงห์  
  25. ดร.ณัฐชัย            นิ่มนวล  
  26. ผศ.ดร.วรวิทย์       นพแก้ว  
  27. ผศ.ดร.พรรณอร    วันทอง  
  28. อาจารย์อดุลเดช    ถาวรชาติ 
  29. อาจารย์ธีรพงศ์     พรหมวิชัย  
  30. อาจารย์นันทิยา     สัตยวาที  
  31. อาจารย์รตา         อนุตตรังกูร 
 จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งในประเทศหรือต่างประเทศที่เชิญมาพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 8 คน  
ดังนี้ 
 1.  กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิต และการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1  โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
   1. รศ.ดร.เอกชัย       กี่สุขพันธ์ 
   2. นายสมศักดิ์     อรุณสุรัตน์ 
   3. ทันตแพทย์สมยศ   นะล าเลียง 
   4. นางวาสนา       อัศรานุรักษ์ 
   5. นายปิยะชาติ     อ้นสุวรรณ 
 2. กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิต และการวิจัย 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2  โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 
   1. รศ.ดร.เอกชัย     กี่สุขพันธ์ 
   2.  ศ.ดร.ณรงค์ชัย    ปิฎกรัชต์ 
   3.  รศ.ดร.ภาคิน      โชติเวศย์ศิลป์ 
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 ตัวชี วัดที่ 6.4 กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
 1.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดท าแผน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2562 โดยมีคณบดีท าหน้าที่เป็นประธาน
กรรมการ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพเป็นรองประธานกรรมการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รอง
คณบดีฝ่ายบริหาร และหัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตรเป็นกรรมการ ด าเนินการภายใต้นโยบายและการก ากับ
ดูแลของคณะกรรมการประจ าคณะ โดยมีเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเป็นกรรมการและเลขานุการ โดย
คณะกรรมการมีหน้าที่ร่วมกันวิเคราะห์ จัดล าดับความเสี่ยง และร่วมกันหารือ เพ่ือก าหนดแนวทางการจัดการความ
เสี่ยงและการควบคุมภายในและน ามาก าหนดเป็นแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดย
คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ ดังนี้  
  1.1 จัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนการ
การจัดการความรู้(KM) แผนวิจัยและบริการวิชาการ แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร แผนท านุบ ารุงศิลปและ
วัฒนธรรม แผนบริหารความเสี่ยง แผนกรอบอัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราว (อัตราจ้าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผน
ปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement Plan) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนการส่งเสริมสมรรถนะ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและดิจิทัล แผนบูรณาการการเรียนการสอนกับการท างานและการจัดท าต้นทุนต่อหน่วย 
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารและจัดท าแผนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  1.2 รายงานการปฏิบัติงานตามแผนต่อคณะกรรมการในที่ประชุม 
  1.3 วางแผนพัฒนาแผนงานและแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ เสนอแนะต่อคณบดี 
  1.4 จัดท ารายงานแผนงานต่าง ๆ  
  1.5 ประเมินผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง พบความเสี่ยง 1 
ด้าน คือ ความเสี่ยงด้านทรัพยากร มีประเด็นความเสี่ยง จ านวน 2 ประเด็นดังนี้ 
  3.1 อาคารสถานที่เก่าทรุดโทรมมีอายุการใช้งานยาวนาน 
  3.2 ระบบความปลอดภัยของวัสดุครุภัณฑ์ 
 4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีแนวทางการแก้ไขปัญหาความเสี่ยง ดังนี้ 
  4.1 ความเสี่ยงเรื่องอาคารสถานที่เก่าทรุดโทรมมีอายุการใช้งานยาวนาน เนื่องจากอาคารสถานที่มี
สภาพแวดล้อม เสื่อมโทรม ฝ้าเพดานเสียหายเกิดจากการรั่วของหลังคาห้องเรียนห้องพักอาจารย์ ห้องน้ า
อาจารย์ และห้องน้ านักศึกษาช ารุด มีแนวทางการแก้ไข ดังนี้ 
   - ส ารวจ ตรวจสอบ อาคารสถานที่ที่ช ารุด และด าเนินการปรับปรุง ซ่อมแซมให้มีความพร้อมใช้
งานอยู่ตลอดเวลา และมีความมั่นคงและปลอดภัย 
   - ปรับเปลี่ยน โครงสร้างอาคารห้องเรียน ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ ให้เอื้อต่อการเรียนการสอน 
   - ในกรณีเกิดเหตุด่วน ให้มีการตรวจสอบ และด าเนินการแก้ไขอย่างรวดเร็วพร้อมติดป้ายเตือน 
   - ก าหนดรอบการบ ารุงรักษา และซ่อมแซมตามระยะเวลาที่ก าหนด 
  4.2 ความเสี่ยงเรื่องระบบความปลอดภัยของวัสดุครุภัณฑ์ เนื่องจากทรัพย์สินทางราชการช ารุด
และสูญหาย มแีนวทางการแก้ไข ดังนี้ 
   - ส ารวจ ตรวจสอบความช ารุด บกพร่อง ครุภัณฑ์ อุปกรณ์ วัสดุ เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาตามระยะเวลา และเพ่ือให้อุปกรณ์อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา 



 
 

46 
 

   - จัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ เพ่ิมเติม เพ่ือทดแทนวัสดุครุภัณฑ์ที่สูญหาย และ
เพ่ืออ านวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ ได้อย่างรวดเร็ว และทั่วถึง เพียงพอต่อการใช้
งานทันสมัย และมีประสิทธิภาพ 
   - ก าหนดรอบการบ ารุงรักษาและซ่อมแซมตามระยะเวลาที่ก าหนด 
   - จัดหาอุปกรณ์เครื่องมือ ในการซ่อมที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพไว้อ านวยความสะดวกในการ
ปรับปรุงซ่อมแซมวัสดุครุภัณฑ์ต่าง ๆ เบื้องต้นให้สามารถใช้งานได้ 
   - ติดตั้งกล้องวงจร เพ่ือป้องกันทรัพย์สินทางราชการสูญหาย เพ่ือดูแลระบบการเรียนการ
สอนให้ทันต่อการใช้งาน และเพ่ือป้องกันทรัพย์สินของนักศึกษาสูญหายในห้องเรียน 
 5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ผลจากการแก้ไขความเสี่ยง ดังนี้ 
  5.1 ความเสี่ยงเรื่องอาคารสถานที่เก่าทรุดโทรมมีอายุการใช้งานยาวนาน เนื่องจากอาคารสถานที่มี
สภาพแวดล้อม เสื่อมโทรม ฝ้าเพดานเสียหายเกิดจากการรั่วของหลังคาห้องเรียนห้องพักอาจารย์ ห้องน้ า
อาจารย์ และห้องน้ านักศึกษาช ารุด ผลของการด าเนินงาน ดังนี้ 
   - กิจกรรมซ่อมแซมครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง โดยปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้ดีขึ้น เพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตและบุคลากรต่อการ
จัดการเรียน  การสอนและการท างาน  โดยค่าเป้าหมายร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 80.00 ผลของเป้าหมายร้อยละการ
เบิกจ่าย ร้อยละ 99.94 บรรลุผล 
   - ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการดนตรี โดยปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้ดีขึ้น เพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตและบุคลากรต่อการจัดการ
เรียนการสอน และการท างาน โดยค่าเป้าหมายร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 80 ผลของเป้าหมายร้อยละการเบิกจ่าย 
ร้อยละ 22.69 ไม่บรรลุผล 
  5.2 ความเสี่ยงเรื่องระบบความปลอดภัยของวัสดุครุภัณฑ์ เนื่องจากทรัพย์สินทางราชการช ารุด
และสูญหาย ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 
   - กิจกรรมซ่อมแซมครุภัณฑ์/ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างโดยปรับปรุงระบบโครงสร้างพ้ืนฐานของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้ดีขึ้น เพ่ือให้เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิตและบุคลากร ต่อการ
จัดการเรียนการสอน และการท างาน  โดยค่าเป้าหมายร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 80 ผลของเป้าหมายร้อยละการ
เบิกจ่าย ร้อยละ 99.94 บรรลุผล 
   - กิจกรรมการจัดซื้อครุภัณฑ์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีทรัพยากรเพ่ือใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเพียงพอมีประสิทธิภาพในการท างาน โดยค่าเป้าหมายร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 80 ผลของ
เป้าหมายร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 99.01 บรรลุผล  
   - กิจกรรมวัสดุอุปกรณ์ เทคโนโลยี และสิ่งอ านวยความสะดวกหรือทรัพยากรที่เอ้ือต่อการเรียน
การสอน โดยค่าเป้าหมายร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 80.00 ผลของเป้าหมายร้อยละการเบิกจ่าย ร้อยละ 100.00 
บรรลุผล 
 ตัวชี วัดที่  6.5 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
 1. ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ/กับมหาวิทยาลัย/คณะ ภายในประเทศ  
  ในปีงบประมาณ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมมือกับหน่วยงานระหว่างมหา
วิทยาลัย ภายในประเทศ จ านวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 
  1.1 กิจกรรมการอบรมเครือข่ายผู้น านักศึกษาเพ่ือการประกันคุณภาพการศึกษาด้ าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 6 สถาบัน (MOU) ครั้งที่ 9 
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  1.2 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย โดยมีการด าเนินกิจกรรมในลักษณะสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์มหาวิทยาราชภัฏทั้ง 38 แห่ง แลกปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานร่วมกัน ทั้งด้านการบริหารจัดการ 
ด้านวิชาการ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา เครือข่ายกิจกรรมนักศึกษา 
 2. ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ/กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  ในปีงบประมาณ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย 
คณะ/กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
       2.1 บันทึกข้อตกลงความร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการ ระหว่า งมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ และต ารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 6 ต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ณ 
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563  โดยมีการด าเนินกิจกรรมจัดการเรียนการระดับปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์
ให้กับบุคลากรต ารวจ (ท้ังต ารวจและนักเรียนต ารวจ) 
  2.2 โครงการการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรค์ประชา
รักษ์ นครสวรรค์ (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) เป็นความร่วมมือทางด้านวิชาการในด้านการจัดการ
เรียนการสอนให้นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาล 
  2.3 โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืนภายใต้พ้ืนฐานของ
สังคมประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ด าเนินโครงการในพ้ืนที่บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ จ านวน 12 ต าบล 8 โรงเรียน โดยกลุ่มเป้าหมายทั้งชุมชน และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมได้มี
ความรู้ มีทักษะ และเกิดประสบการณ์ มีมุมมองใหม่ ๆ ในการพัฒนาตนเอง รวมถึงยกระดับการด าเนินชีวิต 
ตลอดจนทัศนคติ ในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ภายใต้หน้าที่ สิทธิเสรีภาพ ที่เหมาะสมและเคารพต่อสิทธิ
ของผู้อื่น 
 3. ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ/กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในต่างประเทศ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินการโครงการจัดการศึกษาตามความร่วมมือทาง
วิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับวิทยาลัยนานาชาติทาเลนต์กวางสีปี 2562 โดยใน
ปีงบประมาณ 2563 มีนักศึกษาชาวต่างประเทศ (จีน) มาเรียนที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จ านวน คน 33 คน 

ผลการประเมินการด าเนินงานตามพันธกิจแสดงในตารางที่ 3.1 
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ตำรำงท่ี 3.1 ผลการประเมินการด าเนินงานตามพันธกิจ 
มิต ิและ ตัวชี วัด  คะแนน 

มิติท่ี 1 ด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและพัฒนำก ำลังคนตลอดจนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 13.27 
   ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ผลประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร   3.56 

  ตัวช้ีวัดที่ 1.2 การบรหิารจดัการนกัศึกษาออกกลางคัน 0.00 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.3 การประเมินคณุภาพการเรียนการสอนของอาจารย ์ 4.71 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.4 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 5.00 
มิติท่ี 2 ด้ำนกำรวิจัยสิ่งประดิษฐแ์ละงำนสร้ำงสรรค์ 11.43 

   ตวัช้ีวัดที่ 2.1 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอก 1.18 

  
ตัวช้ีวัดที่ 2.2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รบัทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั   

0.25 

  ตัวช้ีวัดที่ 2.3 โครงการวจิัยที่โจทยก์ารวิจัยได้มาจากท้องถิ่น 5.00 
  ตัวช้ีวัดที่ 2.4 การใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา 5.00 
มิติท่ี 3 ด้ำนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 13.33 

   ตัวช้ีวัดที่ 3.1 การส่งเสรมิการพัฒนาท้องถิ่น 5.00 
  ตัวช้ีวัดที่ 3.2 การพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาอื่นภายนอกมหาวิทยาลัย 5.00 
  ตัวช้ีวัดที่ 3.3 การยกระดับคณุภาพการศึกษาของท้องถิ่น ให้ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 3.33 
มิติท่ี 4 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 5.00 

   ตัวช้ีวัดที่ 4.1 การจัดโครงการบริการวิชาการและทรัพยากรสนับสนนุตามแผนในการให้บริการวิชาการ 5.00 

  
ตัวช้ีวัดที่ 4.2 งบประมาณที่เป็นความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกหรือท้องถิ่นและรายได้ที่เกดิจากการ
ให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลยั/คณะ 

0.00 

มิติท่ี 5 ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 8.00 
   ตัวช้ีวัดที่ 5.1 การด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 3.00 

  ตัวช้ีวัดที่ 5.2 การมสี่วนร่วมในโครงการด้านศลิปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 5.00 
มิติท่ี 6 ด้ำนกำรบริหำร   20.00 

   ตัวช้ีวัดที่ 6.1 การบรหิารองค์การ 5.00 
   ตัวช้ีวัดที่ 6.2 ผลการบรหิารงบประมาณ * 

                  1. ร้อยละของการเบกิจ่ายงบประมาณ * 
                  2. ความสามารถในการหารายได ้ * 
  ตัวช้ีวัดที่ 6.3 ผลการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย/คณะ 5.00 
  ตัวช้ีวัดที่ 6.4 การบรหิารจดัการความเสี่ยง 5.00 
  ตัวช้ีวัดที่ 6.5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 5.00 

                   (1) ภายในประเทศหรือต่างประเทศ (5.00) 
                  (2) ภายในประเทศและต่างประเทศ  

รวม 71.03 
 * ไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ท าให้มีผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณ 
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 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ 
1. กำรบรรลุวัตถุเป้ำหมำยตำมตัวชี วัดของแผนยุทธศำสตร์  

           การพัฒนาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ จ านวน 37 ตัวชี้วัด โดยมีผลการด าเนินงานบรรลุ ค่า
เป้าหมาย จ านวน 25 ตัวชี้วัด และไม่บรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 12 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  คิดเป็นร้อยละความส าเร็จ 67.57 
 2. ควำมส ำเร็จของโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ที่รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย 
  คณะได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ จ านวน 35 โครงการ  สามารถด าเนินการได้  จ านวน 17 
โครงการ  เป็นร้อยละ 48.57 
 3. กำรบริหำรงบประมำณ   
  งบประมาณได้รับการจัดสรร จ านวน 23,160,956 บาท  ด าเนินการเบิกจ่ายได้ จ านวน  
19,503,958 บาท  คิดเป็นร้อยละ 84.21 
               หมายเหตุ 

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. จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการ 
ไม่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงานขอยุติการด าเนินโครงการ บางส่วนขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพ่ือให้
สามารถขับเคลื่อนได้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
        ประกอบกับสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อสภาวะทางเศรษฐกิจท าให้นักศึกษาขาดแคลนทุน
ทรัพย์ ในการช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง การ
เก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาในช่วงระยะเวลาการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
โดยเรียกเก็บค่าเงินค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายในอัตราร้อยละเก้าสิบ และให้แบ่งจ่ายเป็นงวด โดยงดเว้น
ค่าปรับการช าระเงินหลังก าหนด 
กำรสัมภำษณ์คณบดี  ผู้แทนประธำนสำขำวิชำ  และผู้แทนอำจำรย์ 
 กำรสัมภำษณ์คณบดี สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้   
 1.  สภำมหำวิทยำลัยได้ก ำหนดแนวทำงอย่ำงไรในกำรด ำเนินกำร เพื่อน้อมน ำพระบรมรำโชบำยด้ำน
กำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ใหม่  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์ คือ 1. การพัฒนา
ท้องถิ่น 2. การผลิตและพัฒนาครู 3.การยกระดับคุณภาพการศึกษา 4.การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ซึ่งมี
วิสัยทัศน์เป็น “มหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ โดยกระบวนการจัดการเรียนการ
สอน เพ่ือการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน” และเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏที่มีพันธกิจ 
คือ 1. ผลิตบัณฑิต 2.วิจัย สร้างความรู้และนวัตกรรมให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  3. ให้บริการทาง
วิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยี น้อมน าแนวพระราชด าริ และท านุบ ารุงศิลปะ และวัฒนธรรม 4.สร้างเครือข่าย
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และความร่วมมือกับภาคประชาชน ชุมชน ท้องถิ่น และผู้ประกอบการในการจัดการศึกษา  5.บริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย ให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น โปร่งใส ด้วยหลักธรรมาภิบาล สู่การเปลี่ยนแปลง และการพัฒนา
ก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในหลวงรัชการที่ 10 ทรงมุ่งหวังให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้น้อมน าพระราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ตาม
ยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย มาปฏิบัติจัดสรรงบประมาณ
เพ่ือขับเคลื่อนให้บรรลุตามัพันธิจ โดยก าหนดเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ตามพระราโชบาย ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 
  1.1 กำรพัฒนำท้องถิ่น  
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสรรค์นวัตกรรม และพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพงานวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรม เพ่ือสร้างศักยภาพของท้องถิ่นและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์น้อมน าพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นแนวทางในการด าเนินงานโครงการ ดังนี้  
   - โครงกำร “ส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติตำมพระรำโชบำยในหลวงรัชกำลที่ 10”  
    กิจกรรมสร้างฝายกั้นน้ าหรือเรียกว่า Check Dam หรืออาจเรียกว่าฝายชะลอความชุ่มชื้น 
ณ บ้านคลองห้วยหวาย หมู่ที่ 21 ต าบลแม่เปิน อ าเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีคณาจารย์และสโมสร
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ องค์การบริหารส่วนต าบลอ าเภอแม่เปิน 
ผู้ใหญ่บ้าน และชาวบ้าน โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือเป็นแนวทางในการฟ้ืนฟูสภาพป่าไม้ที่เสื่อมโทรม
บริเวณต้นน้ า ล าธารให้เป็นแหล่งเก็บกักน้ าของประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือป้องกันและช่วยลดความรุนแรงของ
การเกิดไฟป่า เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ า และใช้เป็นแหล่งน้ า เพ่ือการอุปโภคบริโภค อีกทั้งเพ่ือปลูกฝัง
จิตส านึกท่ีดีในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน ซึ่งมีการสร้างฝายชะลอน้ าแบบ
ท้องถิ่น (หรือฝายแม้ว ที่ท าโดยวัสดุจากธรรมชาติ เช่น กิ่งไม้ ไม้ล้ม หรือก้อนหินชนิดต่างๆ มาวางเรียงซ้อน
กัน) จ านวน 2 ฝาย และฝายชะลอน้ าแบบเรียงด้วยหิน (ฝายกึ่งถาวร) จ านวน 1 ฝาย รวมทั้งหมด 3 ฝาย 
   - โครงกำร “ส่งเสริมควำมรักสำมัคคี เข้ำใจสิทธิหน้ำที่ของตนเองและผู้ อ่ืนภำยใต้
พื นฐำนของสังคมประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็นประมุข”  
    เพ่ือส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พ้ืนฐานของสังคม
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และเพ่ือเสริมสร้างจิตส านึกของคนในชาติทั้งเครือข่ายชุมชน 
และเครือข่ายสถานศึกษาให้มีความหวงแหนและธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เกิดความรัก
ความสามัคคี ความมีระเบียบวินัย เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืนภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
   - โครงกำร “พัฒนำคุณภำพชีวิตให้กับประชำชนในชุมชนฐำนรำก”  
    เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนในชุมชนฐานรากที่เข้าร่วมโครงการ และเป็นการ
ยกระดับรายได้ให้กับประชาชนในชุมชนฐานราก ที่เข้าร่วมโครงการในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี 
   - โครงกำร “ยกระดับมำตรฐำนกำรให้บริกำรวิชำกำรตอบสนองควำมต้องกำรของ
ท้องถิ่นและสังคม โดยกำรน้อมน ำแนวพระรำชด ำริไปใช้เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน คณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์”  
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    เพ่ือส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ในจังหวัดนครสวรรค์  
และน าผลวิเคราะห์ข้อมูลส ารวจความต้องการของชุมชน เป็นฐานข้อมูลในการก าหนดแนวทางด าเนินโครงการ
บริการวิชาการเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและสังคมสอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริง 
เพ่ือยกระดับมาตรฐานการให้บริการวิชาการตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคมได้อย่างแท้จริง 
  1.2 กำรผลิตครู  
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับมาตรฐานการผลิต และพัฒนาครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูให้มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากลและ
ขับเคลื่อนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดท าหลักสูตรเพ่ือผลิตครู จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 
1) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 2) หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา  
  1.3 กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ  
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสรรค์นวัตกรรม และพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการน้อมน าแนว
พระราชด าริไปใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินกิจกรรมการยกระดับคุณภาพการศึกษา ได้แก่ 
1)โครงการ “ยกระดับมาตรฐานการให้บริการวิชาการตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม  โดยการ
น้อมน าแนวพระราชด าริไปใช้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ” เพ่ือ
ส ารวจสภาพปัญหาและความต้องการในการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ในจังหวัดนครสวรรค์  และน าผลวิเคราะห์
ข้อมูลส ารวจความต้องการของชุมชน เป็นฐานข้อมูลในการก าหนดแนวทางด าเนินโครงการบริการวิชาการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนท้องถิ่นและสังคมสอดคล้องกับความต้องการอย่างแท้จริง เพ่ือยกระดับ
มาตรฐานการให้บริการวิชาการตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคมได้อย่างแท้จริง 2)กิจกรรม
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 3) กิจกรรมประกวดแข่งขันพัฒนาทักษะทาง
วิชาการและประชาสัมพันธ์ สร้างชื่อเสียงคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 4) กิจกรรมการจัดการเรียนการ
สอนนักศึกษาในศตวรรษที่ 21 หนึ่งหลักสูตรสามโครงการ (Project-based online) 5)กิจกรรมส่งเสริม
สนับสนุนอาจารย์จัดท าสื่อการสอนออนไลน์ตามศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  6) กิจกรรมการ
ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาคุณภาพอาจารย์ : เทคนิคการเขียนผลงานวิชาการให้ได้มาตรฐาน เป็นต้น 
  1.4 กำรบริหำร  
   ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัย      
แห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการเชิงรุกตามหลักธรรมาภิบาล 
   เพ่ือให้การด าเนินงานการบริหารและจัดการ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นไป
ตามแนวทางและยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรการจัดระบบการบริหารที่ดีให้มี
คุณภาพได้มาตรฐาน  โปร่งใส  มีแนวทางการบริหารงานที่ชัดเจน มีความเป็นธรรมาภิบาล มีการจัดการความรู้
เพ่ือพัฒนาองค์กร และด าเนินงานโดยการมุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ให้ความส าคัญกับผลประโยชน์
ของส่วนรวม และเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับวินัย ข้อกฎหมาย กฎ และระเบียบ ในการเพ่ิม
ศักยภาพยกคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติราชการที่ดีของอาจารย์และบุคคลากร และเสริมสร้างคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาตามหลักธรรมาภิบาลและการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good governance) ของ
อาจารย์และบุคคลากรเพ่ือไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ จะเห็นได้
จากกิจกรรม การทบทวนแผนยุทธศาสตร์กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ิมศักยภาพยกคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือ
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การปฏิบัติราชการที่ดีของอาจารย์และบุคคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กิจกรรมพัฒนา เพ่ิม
ศักยภาพ ยกคุณภาพมาตรฐาน เพ่ือการปฏิบัติราชการที่ดีของบุคลากรสายสนับสนุน 
 2.  กำรประสำนเพื่อน ำนโยบำยจำกมหำวิทยำลัยไปสู่กำรปฏิบัติของคณะ 
  คณะและหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับนโยบายมาจากสภามหาวิทยาลัย 
และคณะกรรมการบริหาร  โดยสะท้อนออกจากการจัดสรรงบประมาณและการด าเนินโครงการและการจัด
กิจกรรมของคณะที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยและนโยบายสภามหาวิทยาลัย และคณะมีกลไกใน
การก ากับติดตามการด าเนินงาน กิจกรรมระดับสาขาวิชา และระดับคณะ จากการประชุมติดตามผ่าน
คณะกรรมการประจ าคณะและคณะกรรมการบริหารคณะ และประสานนโยบายและปฎิบัติราชการับ
หน่วยงานต่างๆ ภายในของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามพันธกิจ ปรัชญาและวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 
 3.  มหำวิทยำลัยได้ปรับแผนปฏิบัติกำรให้สอดคล้องกับกำรที่รัฐบำลปรับลดงบประมำณ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 และกำรปรับลดค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย อย่ำงไร 
  ตามที่มหาวิทยาลัยมีนโยบายปรับลดงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการให้แนวทาง แนวปฏิบัติในการจัดท างบประมาณ ให้แก่หัวหน้า
สาขา คณาจารย์แต่ละสาขาและผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดท างบประมาณ ในการจัดท างบประมาณโดยต้อง
ค านึงถึง ประโยชน์ขององค์กร หน่วยงาน นักศึกษา อาจารย์ ความคุ้มค่า ความประหยัด ความโปร่งใส และ
ความมีประสิทธิภาพ รวมถึงการบูรณาการกิจกรรมที่มีความสอดคล้องกัน เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าการด าเนิน
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
  การปรับลดค่าใช้จ่ายบางลักษณะซึ่งสามารถประหยัดลงได้ เพ่ือท าให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณ
เป็นไปอย่างประหยัด และมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจัดซื้อ/จัดหาพัสดุที่เกินกว่าความจ าเป็น และการจัด
ประชุม ฝึกอบรม และสัมมนานอกสถานที่  
  การพิจารณาทบทวน ตัดทอน ปรับลด ชะลอ หรือยกเลิกรายจ่ายในโครงการ/กิจกรรม ที่มีให้
เหลือเท่าท่ีจ าเป็นเท่านั้น ทั้งนี้ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตาม
พระบรมราโชบาย พันธกิจของมหาวิทยาลัย และการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยโครงการ/กิจกรรม จะ
ด าเนินการต้องค านึงถึงล าดับความส าคัญ ความจ าเป็นเร่งด่วนของงาน ความพร้อมในการด าเนินงาน ความไม่
ซ้ าซ้อนกับไม่มีการลงทุนเกินความจ าเป็น 
  หลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว คณะได้ด าเนินการก ากับติดตามการด าเนินการ
โครงการ/กิจกรรม งบประมาณ พ.ศ.2563 ให้เป็นไปตามแผนงาน/กิจกรรม ที่ก าหนดไว้  ในการบริหาร
งบประมาณ ให้ส านักงบประมาณอนุมัติเงินประจ างวด โดยค านึงถึงความสามารถในการจัดเก็บรายได้ และ
ความสอดคล้องกับแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายอย่างประหยัดของหน่วยงาน 
  ตามที่มหาวิทยาลัยมีการปรับลดค่าธรรมเนียมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยในช่วงระยะเวลาการ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 นั้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้น าประกาศมหาวิทยาลั ย
ราชภัฏนครสวรรค์เกี่ยวกับการลดค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษา ไปสู่การประชาสัมพันธ์ 
เผยแพร่ และรับรู้ ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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 4.  เนื่องจำกสภำพปัจจุบันของสังคมในระดับประเทศและระดับโลกมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง
รวดเร็ว ทั งทำงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล เศรษฐกิจและสังคม ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน เป้ำหมำยใน
กำรศึกษำเปลี่ยนไป และจ ำนวนนักศึกษำในภำพรวม ที่มีแนวโน้มลดลงอย่ำงชัดเจน นักศึกษำที่ออก
กลำงคันมีอัตรำค่อนข้ำงสูง บัณฑิตที่จบออกไปไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน และไม่มี
พื นฐำนที่จ ำเป็นในกำรประกอบอำชีพอิสระ มหำวิทยำลัย/คณะมีแนวทำงกำรด ำเนินงำน หรือปรับกำร
เรียนเปลี่ยนกำรสอน เพื่อแก้ไขหรือลดปัญหำดังกล่ำว อย่ำงไร 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มีความตระหนักถึง
ความส าคัญในการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน เพ่ือแก้ไขหรือลดปัญหาดังกล่าว โดยวิเคราะห์จาก
สภาวการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างอย่างรวดเร็ว  โดยมีการด าเนินงานที่สร้างความตระหนักใน
ประเด็นดังกล่าว 2 กิจกรรม ดังนี้ 
  4.1 กิจกรรมกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบโครงงำน (Project-based learning) 
   ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2561-2563 คณะฯ ได้จัดกิจกรรมที่ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนา
อาจารย์ในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ได้นักศึกษาที่มีลักษณะอันพึงประสงค์ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้กรอบการ
พัฒนาวิสัยทัศน์และความคิดเพ่ือการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ว่าด้วย ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3R 
ประกอบด้วย การอ่าน (Reading), การเขียน(Writing) และการคิดค านวณ (Arithmetic) และ 4C 
ประกอบด้วย Critical Thinking-การคิดวิเคราะห์ Communication-การสื่อสาร Collaboration-การร่วมมือ 
และ Creativity-ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี 
และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ นับได้ว่าเป็นความท้าทายด้านการจัดการศึกษาในศตวรรษท่ี 21 
ในการผลิตบัณฑิตออกสู่สังคม ซึ่งเป็นผลจากการปฏิรูปการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียมความ
พร้อมด้านต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมีวิธีการสอนที่หลายหลาย 
ดังนั้น อาจารย์จึงต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการใฝ่หาความรู้ มีทักษะความช านาญในด้านการพัฒนาการ
สอน อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะต่าง ๆ ตามที่สังคมต้องการต่อไป 
  คณะฯ ได้น ารูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลายในการพัฒนาจัดการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการสอน
ของอาจารย์อย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องไปกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษท่ี 21 โดยเฉพาะในปี
การศึกษา 2563 คณะฯ ได้จัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนการสอนแบบโครงงาน (Project-Based 
learning) ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรใหม่เพ่ือสร้างทางเลือกของชุมชนท้องถิ่น และตอบสนองต่อการพัฒนา
ประเทศและการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก เพ่ือให้อาจารย์และนักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการสอน
แบบ Project-Base learning อีกทั้งเพ่ือให้อาจารย์สามารถน าความรู้เกี่ยวกับการสอนแบบ Project-Base learning 
ไปประยุกต์ใช้ในรายวิชาของตนได้ และสามารถพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอนนักศึกษาในลักษณะการปฏิบัติจริง 
และเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนการสอน ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการพัฒนาการศึกษาภายใต้กรอบประเทศ
ไทย 4.0 สู่ศตวรรษที่ 21 คือ ฝึกให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ผู้สอนเปลี่ยนเป็นโค้ช การเรียนจะเป็นแบบบูรณา
การสหวิชาการเชื่อมโยงความรู้กับจินตนาการ เปลี่ยนแปลงไปสู่รูปธรรมให้ผู้เรียนมีทักษะที่ต้องการ 
  คณะฯ ได้จัดกิจกรรมการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 หนึ่งหลักสูตรสามโครงการ 
(Project-Based learning online)” โดยมีอาจารย์ท าหน้าที่เป็นโค้ช  และมีกลุ่มเป้าหมายที่ส าคัญ คือ นักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จาก 11 หลักสูตร (หลักสูตรละ 3 โครงการ โดยแบ่งกลุ่มนักศึกษาออกเป็น
จ านวน 3 ชั้นปี ได้แก่ ระดับชั้นปีที่ 2 ระดับชั้นปีที่ 3 และระดับชั้นปีที่ 4) เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้เรียนเรียนรู้เรื่องใด
เรื่องหนึ่งตามความสนใจของผู้เรียนอย่างลุ่มลึก โดยผ่านกระบวนการหลัก คือ กระบวนการแก้ปัญหา ผู้เรียนจะ
เป็นผู้ลงมือปฏิบัติเพ่ือค้นหาค าตอบด้วยตนเอง จึงเป็นการเรียนรู้จากการได้มีประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ 
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ซ่ึงเอ้ือประโยชน์ต่อสมรรถนะและทักษะส าคัญของนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่จ าเป็นต้อง
ได้รับการพัฒนาเพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0  คือ ความรู้และทักษะในการ
ประยุกต์ให้เข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ โดยพัฒนานักศึกษาทั้งด้านความรู้ และทักษะการเรียนรู้ 
(Problem Bases Learning) โดยเน้นการท างานร่วมกัน ความคิดสร้างสรรค์ และการสื่อสารที่ดี 
  เป้าหมายของกิจกรรมดังกล่าว คือ ให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการส่งผลงานในรูปแบบกิจกรรม
หรือนวัตกรรมอันเกิดจากความคิดและการสร้างสรรค์ที่แสดงถึงองค์ความรู้ตามศาสตร์ เพ่ือประยุกต์ใช้ใน         
การพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น ในรูปแบบสื่อวีดิทัศน์ออนไลน์ มีความยาวไม่เกิน 8-10 นาที (รวมการน าเสนอ  
วีดิทัศน์ทั้งหมด ตั้งแต่ต้นจนจบเรื่อง) โดยไม่จ ากัดเทคนิคในการน าเสนอผลงาน  
  อาจกล่าวได้ว่า การเรียนรู้แบบโครงงานนับเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่มีผู้ให้ความสนใจมากในปัจจุบัน 
เนื่องด้วยเป็นรูปแบบหนึ่งที่สามารถประยุกต์ใช้ได้กับศาสตร์สาขาวิชาต่าง ๆ และสามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนได้
เกิดการคิดวิเคราะห์ การค้นคว้าหาความรู้ รวมไปถึงการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ได้เป็นอย่างดี 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มี 11 หลักสูตรที่เข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่  
  1.  หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี (ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4) 
  2. หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ชั้นปีที่ 2) 
  3. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม (ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4) 
  4. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และชั้นปีที่ 3) 
  5.  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต (ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4) 
  6.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4) 
  7.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา (ชั้นปีที่ 4) 
  8.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ 
   (หลักสูตรนานาชาติ) (ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4) 
  9.  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3  และชั้นปีที่ 4) 
  10. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ (ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4) 
  11.  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 4) 
  4.2 กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนอำจำรย์จัดท ำสื่อกำรสอนออนไลน์ตำมศำสตร์คณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์ 
   การเรียนการสอนออนไลน์ (Online learning) จัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาในอีกรูปแบบหนึ่ง 
ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีเรียนในรูปแบบเดิม ๆ ให้เป็นการเรียนใหม่ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยสอน การเรียนการ
สอนแบบออนไลน์จึงเป็นเรียนทางผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยอยู่ในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ เป็นการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ บวกเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สร้างการศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ์คุณภาพสูง โดยไม่จ าเป็นต้องเดินทาง เกิด
ความสะดวกและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ทุกสถานที่ ทุกเวลา เป็นการสร้างการศึกษาตลอดชีวิตให้กับประชากร 
      ปัจจุบันเครือข่ายอินเทอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในการเรียนรู้อย่างมาก และกลายเป็นเครื่องมือที่
ส าคัญในการเรียนการสอนและการเรียนรู้ ซึ่งสามารถใช้ในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี โดยน าระบบที่มีความ
สะดวกและง่ายต่อการใช้งานในการผลิตสื่อสารสนเทศเพ่ือน าไปเผยแพร่ และเป็นสื่อการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา 
ระบบการเรียนการสอนในแบบออนไลน์รูปแบบวิดีโอมัลติมิเดียจึงเป็นสื่อการเรียนการสอนที่จะท าให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้เร็วและมีความน่าสนใจ และถือได้ว่าเป็นสื่อการเรียนการสอนประเภทหนึ่งที่มีประสิทธิภาพมากในยุคปัจจุบัน 
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     ด้วยเหตุผลดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์จึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนอำจำรย์จัดท ำสื่อกำรสอนออนไลน์ตำมศำสตร์คณะมนุษยศำสตร์
และสังคมศำสตร์ “กำรผลิตสื่อกำรสอนออนไลน์รำยวิชำศึกษำทั่วไป ปี พ.ศ. 2562” ที่คณะมนุษยศำสตร์และ
สังคมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์รับผิดชอบสอน จ ำนวน 12 รำยวิชำ เพ่ือน ามาพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้และคุณภาพการสอนของอาจารย์ รวมทั้งเพ่ือให้การจัดการเรียนการสอนของอาจารย์มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง และสอดคล้องไปกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกในศตวรรษที่ 21 โดยมีผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรม 
คือ สาขาวิชาที่รับผิดชอบสอนรายวิชาศึกษาทั่วไป ปีพ.ศ. 2562 จ านวน 12 รายวิชา ดังนี้ 

ที่ รหัสวิชำ ชื่อวิชำ จ ำนวนหน่วยกิต 
1. กลุ่มวิชำภำษำและกำรสื่อสำร 
1 0080101 ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ 3(3-0-6) 
2 0080103 ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์ 3(3-0-6) 
3 0080104 ภาษาไทยเพ่ือการสื่อสาร 3(3-0-6) 
4 0080105 ภาษาไทยเพ่ืออาชีพ 3(3-0-6) 

2. กลุ่มวิชำมนุษยศำสตร์   
5 0070209 ทักษะชีวิตและจริยธรรมในสังคมดิจิทัล 3(3-0-6) 
6 0020204 ชีวิตกับดนตรี 3(3-0-6) 
7 0020205 ศิลปะการแสดงกับชีวิต 3(3-0-6) 
8 0030201 ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย 3(3-0-6) 

3. กลุ่มวิชำสังคมศำสตร์  
9 0010304 การด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3(3-0-6) 
10 0030301 มนุษย์กับสังคม 3(3-0-6) 
11 0060302 วัยใสใจสะอาด 3(3-0-6) 
12 0060303 ความเป็นพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจ าวัน 3(3-0-6) 

  รูปแบบของสื่อการสอนออนไลน์รายวิชาศึกษาทั่วไป ปีพ.ศ. 2562 ผู้ผลิตสื่อการสอนออนไลน์ใน
รูปแบบปิด (offline) จะต้องออกแบบโครงสร้างบทเรียนและการออกแบบ story board พร้อมบทเรียน
ออนไลน์แบบสมบูรณ์ จ านวน 6 เรื่อง โดยการถ่ายท าและตัดต่อวิดีโอ ดังนี้ 
   - การออกแบบโครงสร้างบทเรียนและการออกแบบ story board บทเรียนให้เป็นรูปแบบ
สื่อวิดีโอที่ก าหนดไว้ 5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นน าเข้าสู่บทเรียน ขั้นด าเนินการสอนหรือประกอบกิจกรรมการเรียน 
ขั้นวิเคราะหแ์ละฝึกปฏิบัติ ขั้นสรุปบทเรียน และข้ันประเมินผู้เรียน โดยไม่จ ากัดรูปแบบในการน าเสนอ 
   - อาจารย์ผู้ผลิตจะต้องน าเสนอบทเรียนออนไลน์แบบสมบูรณ์ผ่านเว็บไซต์หลักสูตร
ออนไลน์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยมีนักวิชาการ
คอมพิวเตอร์ประจ าส านักงานคณบดีท าหน้าที่อัฟโหลดบทเรียนออนไลน์  
 5.  ในปัจจุบัน อำจำรย์ท่ีมีคุณภำพและมีทักษะท่ีสำมำรถท ำงำนได้หลำกหลำย เป็นควำมต้องกำร
จ ำเป็นส ำหรับมหำวิทยำลัยไทยท่ีต้องพัฒนำ (upskills, reskills, future skills) ให้พร้อมส ำหรับบริบทที่
เปลี่ยนไป มหำวิทยำลัย/คณะ มีแนวทำงกำรพัฒนำอำจำรย์ให้มีคุณภำพและทักษะที่หลำกหลำยมำกขึ น 
อย่ำงไร 
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  ในปีงบประมาณ 2563 คณะมีแนวทางและได้มีการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอาจารย์ให้มี
คุณภาพและทักษะที่หลากหลายมากขึ้น กล่าวคือ กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ผลิต
บัณฑิต และการวิจัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ในหัวข้อ “กำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำหลักสูตร
ท้องถิ่นสู่สำกล” เมื่อวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมชอนตะวัน อาคาร 15 ชั้น 4 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
  เนื่องด้วยหลักสูตรเป็นเครื่องบ่งชี้ความเจริญของประเทศ เนื่องจากการศึกษาเป็นเครื่องมือพัฒนา
คน ดังนั้น ประเทศใดที่จัดการศึกษาโดยมีหลักสูตรที่เหมาะสม ทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ และการเปลี่ยนแปลง
ของสังคม ย่อมได้ก าลังคนที่มีประสิทธิภาพ ท าให้การพัฒนาสังคมและชาติเป็นไปอย่างได้ผลดียิ่งขึ้น  
  จากความส าคัญที่กล่าวมาข้างต้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ได้เล็งเห็นความส าคัญในการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิต และการวิจัย คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ : กำรจัดกำรศึกษำและพัฒนำหลักสูตรท้องถิ่นสู่สำกล ประจ าปีงบประมาณ 
2563 เพ่ือน าความรู้และประสบการณ์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพ
บัณฑิตให้ตรงความต้องการของท้องถิ่นอย่างแท้จริง  
  ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ประจ าคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ รวมจ านวน 100 คน โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 5 ด้านในการร่วมอภิปรายและร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ในวันนี้ คือ  
  1. รองศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย กี่สุขพันธ์ (ประธานกรรมการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน (กพฐ.) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน) วิทยำกรด้ำนกำรศึกษำ 
  2. นายสมศักดิ์ อรุณสุรัตน์ (ประธานสภาเทศบาล) วิทยำกรด้ำนวัฒนธรรม 
  3.  ทันตแพทย์สมยศ นะล าเลียง (ประธานหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์) วิทยำกรด้ำนธุรกิจและ
กำรเป็นผู้ประกอบกำร  
  4.  นางวาสนา อัศรานุรักษ์ (รองประธานหอการค้าจังหวัดนครสวรรค์) วิทยำกรด้ำนท้องถิ่น 
  5.  นายปิยะชาติ อ้นสุวรรณ (นายกสมาคมสื่อวิทยุจังหวัดนครสวรรค์) วิทยำกรด้ำนสื่อมวลชน 
  จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวท าให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แนวทางในการจัดการศึกษาและพัฒนา
หลักสูตรท้องถิ่นสู่สากล อีกทั้งยังเอ้ือประโยชน์แก่ผู้สอนในการพัฒนาและปรับปรุงรายวิชาให้ทันสมัย รวมทั้ง
เป็นการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือน าความรู้และ
ประสบการณ์จากการอภิปรายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของวิทยากรไปปรับใช้ในการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย และการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้ตรงตามความต้องการของสังคม ชุมชน ท้องถิ่น และ
ประเทศชาติอย่างแท้จริง 
  ทั้งนี้ คณะฯ ยังส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์ใช้รูปแบบการสอนแบบออนไลน์ โดยจัดท าเว็บไซต์ 
http://hs.nsru.ac.th/courseonline ส าหรับการเรียนการสอนออนไลน์ของคณะฯ โดยในปีงบประมาณ 
2563 คณะฯ มี 12 รายวิชาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ปี พ.ศ. 2562 ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
รับผิดชอบสอน ตามรายละเอียดที่กล่าวไว้ในข้อ 4 โดยนักศึกษาสามารถเข้าเว็บไซต์ข้างล่างนี้ เพ่ือศึกษาเรียนรู้
รายวิชาศึกษาทั่วไป จ านวน 12 รายวิชาที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รับผิดชอบสอน ซึ่งเว็บไซต์
ดังกล่าวสามารถให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้ตลอดเวลา 
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 6.  จุดเด่นที่ส ำคัญของคณะ 
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีภารกิจในการขับเคลื่อนปรัชญา  วิสัยทัศน์  และพันธกิจให้
ลุล่วง  ไปได้ด้วยดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีมาตรฐานภายใต้ อัตลักษณ์เรียนรู้ชุมชนเป็นฐาน  สืบสาน
วัฒนธรรม  สร้างสรรค์ผลงานสู่สังคม และเอกลักษณ์ โดดเด่นด้านภาษา  สร้างคุณค่าทางวัฒนธรรม  น า
วิชาการสู่ชุมชน  
  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหารของคณะทั้ง
ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและท านุศิลปวัฒนธรรม ดังนั้นทุก
โครงการและทุกกิจกรรมที่คณะวางแผนจัดท าขึ้นคณาจารย์ทุกสาขาวิชารวมทั้งสโมสรนักศึกษาและนักศึกษา
ทุกสาขาวิชาต่างมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้การด าเนินงานประสบความส าเร็จตรงตามภารกิจของการ
ขับเคลื่อนปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใต้
นโยบายของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 
  6.1 ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
   คณะฯ ส่งเสริมให้มีบรรยากาศการเรียนการสอน หรือสิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ของนักศึกษา 
ความพร้อมของห้องเรียน หลักสูตรมีความทันสมัยเข้ากับสภาวการณ์ปัจจุบัน สนับสนุนกิจกรรมและบริการแก่
ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ โดยน ากระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นกลไกในการบริหารที่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอน ส่งเสริมการใช้เทคนิคการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง (Active 
Learning) ให้ความส าคัญกับการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เพ่ือพัฒนาเนื้อหาสาระ
ในรายวิชาให้มีประสิทธิภาพ คุณภาพในการเรียนการสอนเพ่ือการศึกษาผ่านคอมพิวเตอร์และสนับสนุนการ
เรียนการสอนให้เกิดขึ้นบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 
  6.2 ด้ำนกิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ  
   คณะฯ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมช่วยเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือ
สร้างประสบการณ์และพัฒนาให้นักศึกษามีความพร้อมด้วยคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ โดยบูรณา
การศิลปวัฒนธรรมกับกิจกรรมนักศึกษา ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายในการท ากิจกรรมทางวิชาการให้แก่
นักศึกษาทั้งภายในสถาบันและระหว่างสถาบัน และส่งเสริมการจัดกิจกรรมให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์และสร้างอัตลักษณ์ตามค่านิยมหลักของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดังนี้ 
   HSS : Humanities and Social Sciences  
   H : Heedfully Learning   = รู้     คือ  การเรียนรู้อย่างตั้งใจ   
   S : Skill Development   = เป็น  คือ  การพัฒนาทักษะวิชาชีพ 
   S : Smart  Practice     = เก่ง  คือ  การปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ  
  6.3 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรสู่สังคม 
   คณะฯส่งเสริมการบริการทางวิชาการ การถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนสังคมที่ตอบสนอง
ความต้องการของสังคม และส่งเสริมการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการจัดท าบริการ
วิชาการแก่สังคม เพ่ือให้ก่อเกิดรายได้ของคณะที่ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย และทุนการบริการวิชาการจาก
หน่วยงานทั้งภายในและภายนอก   
   ในปีงบประมาณ 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การ
พัฒนาท้องถิ่น ตามพระราโชบาย ในหลวงรัชกาลที่ 10 ด้านการพัฒนาท้องถิ่น  ด้วยการจัดท าแผนบริการ
วิชาการ ให้บริการทางวิชาการแก่ท้องถิ่น จ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 
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ล าดับ โครงการ/กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ไตรมาส 

1 
กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตามพระ
บรมราโชบาย ในหลวงรัชกาลที่ 10 

สนง. 130,000 2 

2 
กิจกรรมตามรอยพระบาทยาตราจารจารึก : 63 ปี 
ย้อนร าลึก รัชกาลที่ 9 เทศบาลเมืองตาคลี จังหวัด
นครสวรรค์  

สนง. - 2 

3 
โครงการส่งเสริมความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของ
ตนเองและผู้อ่ืนภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

สนง. 2,000,000 1-3 

4 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับ
ชุมชนฐานราก 

สนง. 1,000,000 1-3 

   ทั้ง 4 โครงการ เกิดจากการส ารวจความต้องการของชุมชน และคณะได้ประเมินศักยภาพ
ความเป็นไปได้ และความส าเร็จของโครงการ จนเกิดการด าเนินโครงการที่ตรงกับความต้องการของชุมชน โดย
เน้นที่การมีส่วนร่วมกับชุมชน 
   ผลการด าเนินงานทุกโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ ชุมชนได้รับการพัฒนาและเกิดความพึงพอใจ 
       คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ประเมินความส าเร็จของแผนการบริการวิชาการ เพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนาการบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น
ตามพระราโชบายของในหลวงรัชกาลที่ 10 
  6.4  ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
    คณะฯส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการ
พัฒนาศิลปวัฒนธรรมบนพ้ืนฐานภูมิปัญญาไทยสู่การสร้างนวัตกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่ตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่นและสังคม และส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปวัฒธรรมต่อสาธารณชนโดยประสานความร่วมมือ
กับกรมส่งเสริม กระทรวงวัฒนธรรมในการจัดกิจกรรมที่น าศิลปินแห่งชาติและปราญช์เพลงพ้ืนบ้านของ
นครสวรรค์มาให้ความรู้เชิงปฏิบัติการแก่อาจารย์และนักศึกษา 
  6.5  ด้ำนกำรพัฒนำศักยภำพบุคลำกร 
    คณะฯ ได้ก าหนดนโยบายในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทาง
วิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์มีความตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนา
ผลงานทางวิชาการ เพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการรวมทั้งสนับสนุนให้อาจารย์ผลิตผลงานทางวิชาการเพ่ือขอ
ต าแหน่งทางวิชาการให้มากขึ้น อีกทั้ง มีงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร (สายสนับสนุน) อาจารย์ 
และนักศึกษาไปราชการ เพ่ือเพ่ิมพูนและพัฒนาองค์ความรู้ตามศาสตร์และความสนใจ ในการน ามาบูรณาการ
และปรับใช้ในการเรียนการสอน 
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  6.6  ด้ำนกำรบริหำร   
    คณะฯมีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรการจัดระบบการบริหารที่ดีให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน  
โปร่งใส  มีแนวทางการบริหารงานที่ชัดเจน มีความเป็นธรรมาภิบาล มีการจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาองค์กร 
และด าเนนิงานโดยการมุ่งเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ให้ความส าคัญกับผลประโยชน์ของส่วนรวม 
  6.7 ด้ำนกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ  
   นอกจากจะด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพด้วยการก ากับติดตามการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร และระดับคณะตามรอบ ตามตัวชี้วัดและเกณฑ์ต่างๆ แล้ว จุดเด่นของคณะฯ 
คือ การมีส่วนร่วมของสาขาวิชา หลักสูตรและเจ้าหน้าที่ คณะได้สร้างระบบและประกันคุณภาพระดับคณะ
ขึ้นมา คือคณะกรรมการประกันคุณภาพระดับคณะ มีหน้าที่ในการก ากับติดตาม ถ่ายทอดตัวชี้วัด ประชุมชี้แจง 
ติดตามความก้าวหน้า และด าเนินการปรับปรุงอย่างสม่ าเสมอ จึงท าให้ผลการประเมินทั้งในระดับหลักสูตร 
และระดับคณะอยู่ในระดับด ี
 7.  ควำมร่วมมือทั งในประเทศและระหว่ำงประเทศ 
  ความมุ่งม่ันในการสร้างพันธกิจทางด้านวิชาการและการศึกษามีความเป็นสากลเพ่ือให้มีมาตรฐาน 
คณะได้ด าเนินการด้านความร่วมมือทางการศึกษากับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในต่างประเทศ โดยมีกิจกรรม
ความร่วมมือ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนนักศึกษา บุคลากร และอาจารย์ การร่วมมือกันในโครงการอบรม        
การประชุมวิชาการและการสัมมนาหรือความร่วมมือทางวิชาการด้านต่าง ๆ  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ท าบันทึกข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการ (MOU และ MOA) การ
สร้างความร่วมมือกันทางวิชาการ เพ่ือแลกเปลี่ยนนักศึกษา คณาจารย์ งานวิจัย ตลอดจนการจัดการ
ประชุมสัมมนาและการเข้าร่วมหลักสูตรที่มีข้อตกลงร่วมกัน บันทึกความร่วมมือทางวิชาการท่ีมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ลงนามกับสถาบันการศึกษาหรือหน่วยงานต่าง ๆ โดยมีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็น
ผู้ด าเนินการแบ่งได้เป็นความร่วมมือทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ 
  7.1 ควำมร่วมมือในประเทศ 
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ติดต่อประสานกับหน่วยงานต ารวจภูธรและศูนย์
ฝึกอบรมต ารวจในการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ กับหน่วยงานต ารวจภูธรและศูนย์ฝึกอบรมต ารวจ 5 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 6 
ต ารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ ต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี  ต ารวจภูธรจังหวัดพิจิตร และต ารวจภูธรจังหวัด
ก าแพงเพชร ซึ่งเปิดรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2563 นี้  
  7.2 ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ 
   สถาบันของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีความร่วมมือด้านวิชาการกับคณะฯ มี 2 สถาบัน คือ 
วิทยาลัยนานาชาติทาเลนต์กวางสี เมืองชินโจว มณฑลกวางสี และ Yangtze Normal University เมืองฉงชิ่ง 
มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
   - ความร่วมมือแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างประเทศ ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภฏั
นครสวรรค์ ประเทศไทย กับ วิทยาลัยนานาชาติทาเลนต์ กวางสี สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มีหน้าที่จัดการศึกษาให้แก่นักศึกษาจีนแลกเปลี่ยนในหลักสูตร
ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (แบบ 2+1+1) เป็นระยะเวลา 2 ปี (ชั้นปีที่ 3 และปีที่ 4) 
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   - การอบรมภาษาระยะสั้น ณ ต่างประเทศของหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ 
(นานาชาติ) โดยความร่วมมือทางวิชาการระหว่าง Yangtze Normal University กับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ เพ่ือให้นักศึกษาได้มีโอกาสฝึกใช้ภาษาในสถานที่จริง ท าให้เกิดทักษะทางภาษาที่ดีโดยเฉพาะด้าน
การฟังและการพูดและได้รับประสบการณ์โดยตรงทั้งด้านการศึกษา ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมและการใช้
ชีวิตในต่างประเทศ โดย นักศึกษาในโครงการไปศึกษาวิชาภาษาจีนและภาษาอังกฤษ ณ Yangtze Normal 
University เมืองฉงชิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเวลา 1 ปี โดยจะเดินทางไปประเทศจีนในเดือน
กุมภาพันธ์และกลับประเทศไทยในเดือนมกราคม และนักศึกษาจีนเดินทางมาประเทศไทยในเทอม 2 ของทุกปี 
แต่เนื่องจากในปี 2563 เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019) หรือ
โรคโควิด-19 (COVID-19) จึงท าให้หลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ (นานาชาติ) ไม่สามารถส่ง
นักศึกษาไปอบรมระยะสั้นตามโครงการดังกล่าวดังกล่าวได้  
 8.  คณะได้ด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำน
ของมหำวิทยำลัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 อย่ำงไร 
  8.1 คณะควรจัดรูปแบบกำรจัดกำรศึกษำที่ยืดหยุ่นตำมควำมต้องกำรของผู้เรียนและเปิด
โอกำสให้ผู้เรียนทุกช่วงวัย (กลุ่มวัยเรียน วัยท ำงำน ผู้สูงอำยุ และนักศึกษำเก่ำ) สำมำรถเข้ำลงทะเบียน
เรียนในรำยวิชำที่สนใจ และน ำผลกำรเรียนรู้มำสะสมในระบบคลังหน่วยกิต (Credit Bank) และเทียบ
โอนเพื่อรับปริยญำได้ในอนำคต ซึ่งมหำวิทยำลัยต้องจัดท ำระเบียบหรือข้อบังคับกำรจัดกำรศึกษำของ
มหำวิทยำลัย 
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้เล็งเห็นความส าคัญในการพัฒนานักเรียนให้มีความรู้
ความสามารถเฉพาะด้าน จึงได้จัดท าหลักสูตรเตรียมอุดมฯ โดยด าเนินการจัดท าโปรแกรมวิชาที่อยู่ในหลักสูตร          
5 โปรแกรมวิชา คือ โปรแกรมวิชาดนตรี โปรแกรมวิชานาฏศิลป์ โปรแกรมวิชาศิลปะ และโปรแกรมวิชา
ภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน เพ่ือเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4 - ม. 6) 
ได้มี พ้ืนฐานความรู้  ทักษะ และประสบการณ์ในศาสตร์ของตนเพ่ือเป็นป ระโยชน์ต่อการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษา อีกทั้งเพ่ือเปิดโอกาสให้นักเรียนที่มีความสนใจและมีความพร้อมที่จะศึกษาในศาสตร์เฉพาะ
ด้านโดยตรง และเพ่ือสร้างคุณภาพการศึกษาในศาสตร์เฉพาะด้านไปสู่ความเป็นวิชาชีพ ทั้งในระดับชาติ และ
ในระดับนานาชาติ 
  8.2  คณะต้องเร่งพัฒนำควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษให้กับนักศึกษำและอำจำรย์ให้มี
ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำอังกฤษเพื่อกำรสื่อสำรและภำษำอังกฤษในกำรประกอบอำชีพ เพื่อใช้ในกำร
แสวงหำควำมรู้จำกสื่อต ำรำ บทควำมทำงวิชำกำรที่เป็นภำษำอังกฤษ กำรท ำกิจกรรมกำรศึกษำค้นคว้ำใน
รำยวิชำ กำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรกับเครือข่ำยในต่ำงประเทศ คณะควรพัฒนำหลักสูตรให้
จัดกำรเรียนกำรสอนเป็นภำษำอังกฤษหรืออำจจะสอนบำงรำยวิชำเป็นภำษำอังกฤษเพิ่มขึ น เพื่อให้
นักศึกษำทุกคณะมีโอกำสในกำรท ำงำนในบริษัท มหำชน บริษัทข้ำมชำติหรือองค์กรต่ำง ๆ ได้มำกขึ น 
นอกจำกนี คณะควรจัดบรรยำกำศในกำรกระตุ้นให้นักศึกษำใช้ภำษำอังกฤษ เช่น English Only Zone 
  8.3  กำรบริหำรโครงกำรและงบประมำณ คณะควรเร่งด ำเนินกำรให้ตรงตำมแผนและ
งบประมำณตำมไตรมำสที่วำงไว้ 
   การบริหารโครงการและงบประมาณ โดยเร่งด าเนินการให้ตรงตามแผนและงบประมาณตาม
ไตรมาสของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการ ดังนี้ 
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   - การตรวจสอบผลการด าเนินงาน ก่อนสิ้นทุกไตรมาส คณะได้ด าเนินการตรวจสอบยอดเงิน
งบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรของแต่ละสาขาวิชา ของส านักงานคณะคบดี ในการเบิกจ่ายยอดเงิน เป็นไปตาม
โครงการ/กิจกรรม ที่เขียนไว้ในค าขอตั้งงบประมาณ ตรงตามไตรมาสหรือไม่ โดยการก ากับติดตามทั้งทางวาจา 
และลายลักษณ์อักษรโดยท าบันทึกข้อความติดตามงบประมาณไปยังสาขาวิชาในตรวจสอบการใช้งบประมาณ 
และก ากับติดตามการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ทุกเดือนและทุกไตรมาส 
   - การบริหารจัดการงบประมาณ คณะได้จัดท าแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 2563  ในการบริหารงบประมาณมุ่งเน้นความคล่องตัว  โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหาร
มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ โดยต้องค านึงถึง  1) ประโยชน์ของบุคลากร 2) ความประหยัด 3) ความคุ้มค่า 4) ความ
โปร่งใส และเป็นไปตามกฎ ระเบียบ การบริหารงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
มาตรฐานและกฎระเบียบอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  
 กำรสัมภำษณ์ผู้แทนประธำนสำขำวิชำและผู้แทนอำจำรย์  สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้   
 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์เป็นมหาวิทยาลัยในการพัฒนาท้องถิ่น ตามยุทธศาสตร์ใหม่  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นตามพระบรมราโชบาย  โดยมีประเด็นยุทธศาสตร์  คือ  1. การ
พัฒนาท้องถิ่น  2. การผลิตและพัฒนาครู  3. การยกระดับคุณภาพการศึกษา  4. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการ  ซึ่งมีวิสัยทัศน์เป็น  “มหาวิทยาลัยราชภัฏเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นเลิศ  โดยกระบวนการ
จัดการเรียนการสอน  เพ่ือการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน” โดยมหาวิทยาลัยมีการ
ประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ เช่น เอกสารสื่อสิ่งพิมพ์  สื่อออนไลน์  ประชุม  เป็นต้น  เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ตลอดจนแนวทางการปฏิบัติของแต่ละยุทธศาสตร์   

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ได้น ายุทธศาสตร์มาสู่การปฏิบัติด้วยการ ก าหนดยุทธศาสตร์ของ
คณะฯ และแต่งตั้งคณะด าเนินงาน  เช่น  คณะกรรมการบริการวิชาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  (คณะมนุษยศาสตร์
อาสาพัฒนาท้องถิ่น)  โดยด าเนินโครงการตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  เพ่ือส ารวจ  วิเคราะห์ปัญหา  และ
ส ารวจความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  อีกทั้งยกระดับมหาวิทยาลัยราชภัฏในการพัฒนาท้องถิ่นใน
ท้องที่ตน   และรวมทั้งสอดคล้อง    พันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ในการน าความรู้  
ความสามารถในด้านต่าง ๆ  ประยุกต์ใช้ให้ตรงกับความต้องการของชุมชน  และสังคมอย่างมีประสิทธิภ าพ  
ผลการด าเนินการของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ภายใต้การบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  
(คณะมนุษยศาสตร์อาสาพัฒนาท้องถิ่น)  ในปีงบประมาณ  2563  จัดท าโครงการส่งเสริมความรักความ
สามัคคีเข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืนภายใต้พ้ืนฐานของสังคมประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ร่วมกับชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์  จ านวน  12  ชุมชน  ได้แก่  ต าบลวังน้ าลัด  ต าบลเนินมะกอก  
ต าบลสระทะเล  ต าบลเขาชนกัน  ต าบลแม่เปิน  ต าบลเขาทอง  ต าบลพยุหะ  ต าบลหัวถนน  ต าบลพุนกยูง  
เทศบาลต าบลตากฟ้า  และเทศบาลเมืองตาคลี  และโรงเรียน  จ านวน  8  โรงเรียน  ได้แก่  โรงเรียนโกรกพระ  
โรงเรียนแม่วงก์พิทยาคม  โรเรียนพยุหะวิทยา  โรงเรียนพยุหะวิทยา โรงเรียนตาคลีประชาสรรค์  โรงเรียนตาก
ฟ้าวิชาประสิทธิ์  โรงเรียนท่าตะโกพิทยาคม   โรงเรียนชุมแสงชนูทิศ  ด้วยการท ากิจกรรมส่งเสริมความรัก
ความสามัคคีฯ  เพื่อส่งเสริมเป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนออนไลน์ตามความต้องการชุมชนพ้ืนที่เป้าหมาย  และมีการ
จัดประกวดเพ่ือมอบรางวัลให้กับพ้ืนที่เป้าหมาย  เพ่ือเป็นขวัญและก าลังใจต่อการด าเนินงานที่เกิดขึ้นของแต่
ละพ้ืนที่ นอกจากนี้  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ด าเนินการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานรากของชุมชนใน
พ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดอุทัยธานี  ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการสร้างรายได้ให้กับครอบครัวที่มี
รายได้น้อย  ด้วยการส่งเสริมอาชีพตามความต้องการของชุมชน     
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และในปีงบประมาณ  2564  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ด าเนินกิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง  ทั้งในพ้ืนที่เป้าหมายเดิมและพ้ืนที่เป้าหมายใหม่ ในจังหวัดนครสวรรค์และ
จังหวัดอุทัยธานี   

ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของคณบดี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบด ีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จากการตอบแบบสอบถามของบุคลากร  จ านวน 111  คน จากบุคลากร จ านวน 111  คน หรือร้อย
ละ 100.00 ปรากฏดังตารางที่ 3.2 – ตารางที่ 3.4  

ตำรำงท่ี 3.2 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของคณบดี 
1. ภำวะผู้น ำ ค่ำเฉลี่ย ระดับ ล ำดับที่ 

1.1 
ความเป็นผู้น าในการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย คุณค่าและ
ยุทธศาสตร์ของคณะ 

4.85 ดีมาก 2 

1.2 
ความสามารถในการสื่อสาร การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ให้ประชาคมของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4.79 ดีมาก 5 

1.3 
ความสามารถในการบริหารงานได้ทันการเปลี่ยนแปลงของ 
สังคมโลก 

4.85 ดีมาก 2 

1.4 ทักษะในการตัดสินใจและแก้ปัญหาการบริหารงาน 4.73 ดีมาก 12 

1.5 
ทักษะในการคิดแสวงหาวิธีการหรือทางเลือกท่ีดีที่สุดส าหรับอนาคต
ของคณะ 

4.75 ดีมาก 8 

1.6 
ความมุ่งม่ันและความทุ่มเทในการท างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
แผนยุทธศาสตร์ 

4.83 ดีมาก 4 

1.7 
ความสามารถในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อคณะ 

4.79 ดีมาก 5 

1.8 ความสามารถในการแสวงหาทรัพยากรมาสนับสนุนการบริหารงานของคณะ 4.75 ดีมาก 8 
1.9 การสร้างทีมและใช้แนวทางในการท างานเป็นทีมในการบริหารงาน 4.74 ดีมาก 10 
1.10 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในคณะ 4.74 ดีมาก 10 
1.11 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคลและองค์การภายนอก 4.77 ดีมาก 7 
1.12 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการในคณะ 4.86 ดีมาก 1 

รวม 4.79 ดีมำก  
  จากตารางที่ 3.2 โดยภาพรวมบุคลากร เห็นว่าภาวะผู้น าคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ทุกข้ออยู่ในระดับ “ดีมาก” 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุดสามอันดับคือ การสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ทางวิชาการในคณะ ความเป็นผู้น าในการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย คุณค่าและยุทธศาสตร์ของคณะ  
และความสามารถในการบริหารงานได้ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อย
สุดสามอันดับคือ การสร้างทีมและใช้แนวทางในการท างานเป็นทีมในการบริหารงาน  การบริหารและการ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลในคณะ  และทักษะในการตัดสินใจและแก้ปัญหาการบริหารงาน  
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ตำรำงท่ี 3.3 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาลของของคณบดี 
2. ธรรมำภิบำล ค่ำเฉลี่ย ระดับ ล ำดับที่ 

2.1 
หลักนิติธรรม : การใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกติกาต่างๆ อย่างเป็นธรรม
และเสมอภาค 

4.76 ดีมาก 3 

2.2 
หลักคุณธรรม : การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม ความซื่อสัตย์
สุจริต ความเสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความมีระเบยีบวินัย 

4.77 ดีมาก 2 

2.3 
หลักความโปร่งใส : การท าให้คณะเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรง 
มา มีระบบและกลไกการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 

4.73 ดีมาก 5 

2.4 

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

4.80 ดีมาก 1 

2.5 
หลักความรับผิดชอบ : แสดงความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ก าหนดไว้ การแสดงถึงความ
ส านึกในความรับผิดชอบต่อความบกพร่องและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข 

4.70 ดีมาก 6 

2.6 
หลักความคุ้มค่า : การใช้ทรัพยากรในการบริหารงานที่มีอยู่จ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ประหยัดและคุ้มค่า 

4.76 ดีมาก 3 

 รวม 4.75 ดีมำก  

  จากตารางที่ 3.3 โดยภาพรวมบุคลากรเห็นว่าธรรมาภิบาลของคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ทุกข้ออยู่ในระดับ “ดีมาก” 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุดสองอันดับ คือ หลักการมีส่วนร่วม: เปิด
โอกาสให้มีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมกันคิดแนวทางการท างาน ร่วมแก้ปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและกระบวนการพัฒนา และหลัก
คุณธรรม: การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร 
ความมีระเบียบวินัย  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยสุดสองอันดับคือ หลักความโปร่งใส: การท าให้คณะเป็น
สังคมที่เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา มีระบบและกลไกการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้  
และหลักความรับผิดชอบ: แสดงความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่
ก าหนดไว้ การแสดงถึงความส านึกในความรับผิดชอบต่อความบกพร่องและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข   

ตำรำงท่ี 3.4 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี 
                 

1 ภาวะผู้น า 4.79 ดีมาก 1 
2 ธรรมมาภิบาล 4.75 ดีมาก 2 

รวม 4.76 ดีมำก  

   จากตารางที่ 3.4 โดยภาพรวมบุคลากรเห็นว่า ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อยู่ในระดับ ”ดีมำก”  
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ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของคณบดี คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ จากการตอบแบบสอบถามของบุคลากร  จ านวน 111 คน จากบุคลากร จ านวน 111  คน หรือร้อยละ 
100.00 ปรากฏดังตารางที่  3.5  

ตำรำงท่ี 3.5 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
                 

ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของคณบดี ค่ำเฉลี่ย ระดับ  ล ำดับที่ 
1. กำรบริหำร 4.76 มำกที่สุด  
1.1 แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 4.73 มากที่สุด 3 

1.2 
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่เกิดจากความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ระดับ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

4.75 มากที่สุด 2 

1.3 คณะมีกลไกในการก ากับ ติดตาม และประเมินผล ให้การปฏิบัตงิานเป็นไปตามแผน 4.79 มากที่สุด 1 
2. บทบำทหน้ำที่ 4.82 มำกที่สุด  

2.1 
การก าหนดเป้าประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการโดยให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมและอธิบายให้เข้าใจตรงกัน 

4.77 มากที่สุด 2 

2.2 การเป็นผู้อ านวยการ (Facilitator) หรือส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงาน 4.86 มากที่สุด 1 
3. กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในคณะ 4.75 มำกที่สุด  
3.1 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 4.77 มากที่สุด 1 
3.2 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงาน 4.72 มากที่สุด 3 
3.3 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริการนักศึกษาและศิษย์เก่า 4.75 มากทีสุ่ด 2 
4. แนวทำงกำรท ำงำน 4.72 มำกที่สุด  
4.1 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคณาจารย์ บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงานและนักศึกษา 4.70 มากที่สุด 2 
4.2 การจัดหา การบริหารทรัพยากร และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 4.73 มากที่สุด 1 

รวม 4.76 มำกที่สุด  

 จากตารางที่ 3.5 โดยภาพรวม บุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ อยู่ในระดับ “มากที่สุด” ทุกข้อ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
 1. ด้านการบริหาร ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ คณะมีกลไกในการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน   
 2.  ด้านบทบาทหน้าที่ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ การเป็นผู้อ านวยการ (Facilitator) หรือ
ส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงาน   
 3. ด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ในคณะ  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ การใช้ประโยชน์จาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน    
 4. ด้านแนวทางการท างานข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ การจัดหา การบริหารทรัพยากร 
และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ  
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สรุปผลกำรประเมินผลงำน 
 1. ผลการด าเนินงานตามพันธกิจคณะด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 3.74 อยู่ในระดับ ดี 
 2. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ คณะด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 3.35
อยู่ในระดับ ปานกลาง จ าแนกเป็น  
   2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 
                        การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ จ านวน 37 ตัวชี้วัด โดยมีผลผลการด าเนินงานบรรลุ จ านวน 25 ตัวชี้วัด และไม่
บรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 12 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563  คิดเป็นร้อยละความส าเร็จ 67.57 คิดเป็นระดับคะแนน 3.38 อยู่ในระดับปานกลาง 
   2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
     คณะได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ จ านวน 35 โครงการ ด าเนินการได้ จ านวน 17  โครงการ  
(ร้อยละ 48.57)  คิดเป็นระดับคะแนนได้ 2.43 อยู่ในระดับปานกลาง 
   2.3  การบริหารงบประมาณ  
     งบประมาณได้รับการจัดสรร จ านวน 23,160,956 บาท  ด าเนินการเบิกจ่ายได้ จ านวน  
19,503,958 บาท  (ร้อยละ 84.21)  คิดเป็นระดับคะแนนได้ 4.21 อยู่ในระดับด ี
                 สรุปการประเมินผลงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คะแนนที่ได้ 3.57 อยู่ใน
ระดับดี การประเมินผลงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สรุปได้ดังนี้ 
ตำรำงท่ี  3.6  สรุปการประเมินผลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที ่ รำยกำรที่ประเมิน น  ำหนัก คะแนน ระดับ 
1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกจิ 50 3.74 ดี 
  1.1 ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนตลอดจนครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 3.32 ปานกลาง 

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

   2.1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 20 3.38 
 

ปานกลาง 

  
2.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ 
     จากสภามหาวิทยาลัย 

10 2.43 ปานกลาง 

  2.3 การบริหารงบประมาณ 10 4.21 ดี 
รวม 90 3.57 ดี 

3 ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำล 10 
 
 

4.76 ดีมำก 
  ภาวะผู้น า  4.79 ดีมาก 
  ธรรมาภิบาล  4.75 ดีมาก 
4 ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของคณบดี 

 
 4.76 มำกที่สุด

ที่สุดส.  
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 จากตารางที่ 3.6 พบว่า ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ อยู่ในระดับ ดี ผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ อยู่ในระดับ ปานกลาง ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี อยู่ใน
ระดับดีมาก  และความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี อยู่ในระดับมากที่สุด 

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

กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่.   ข้อมูลบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563. 
กองนโยบายและแผน.   ข้อมูลผลการด าเนินงานและรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  
                      พ.ศ. 2563. 
………..                      แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ระยะที่ 1 (ปี พ.ศ. 2561–2564). 
………..                      สรุปรายงานการใช้เงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.  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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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
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ภำคผนวก ข 
โครงกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์   

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

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 49 ให้มีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการและกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจาก
บุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยตามมาตรา 39 และ
มาตรา 50  สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
อธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ  ซึ่งการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ถือว่าเป็น
เครื่องมือทางการบริหารอย่างหนึ่งส าหรับองค์การที่จะสะท้อนภาพของการพัฒนาการปฏิบัติงานและการบริหาร
จัดการองค์กรของคณะผู้บริหาร  ภายใต้แนวนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้  ดังนั้น การติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลงานนั้น  จ าเป็นต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากบุคคลภายในองค์การที่มีมุมมองต่อมหาวิทยาลัย 
และบุคคลภายนอกที่มองมหาวิทยาลัย โดยการเชื่อมโยงและสะท้อนให้เห็นผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ       
ซึ่งจะประเมินได้เป็นค่าความส าเร็จ และจุดอ่อนที่ควรได้รับการพัฒนาให้สามารถด าเนินงานได้บรรลุภารกิจที่ตั้งไว้ 

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

สถาบัน และผู้อ านวยการ   
 2.  เพ่ือจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และ
ส านัก/สถาบัน 

หน่วยงำนที่รับกำรประเมิน 
 มหาวิทยาลัย  คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   คณะวิทยาการจัดการ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
 ส านักงานอธิการบดี  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา 

ผู้รับกำรประเมิน   
 อธิการบดี คณบดีและผู้อ านวยการของหน่วยงานที่รับการประเมิน   

รำยกำรที่ประเมินและติดตำม 
1. การติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ และส านัก/สถาบัน ตามข้อเสนอแนะของคณะ 

กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 2.  การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานที่รับการประเมิน              
           3.  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย คณะ และส านัก/สถาบัน
     3.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์   
                3.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
                3.3  การบริหารงบประมาณ    
 4. ภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจในการบริหารของผู้รับการประเมิน  
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ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เครื่องมือ วิธีกำร เกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมินและน  ำหนักในกำรประเมิน 
 เครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

1. แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานที่รับการประเมิน 
 2. แบบสัมภาษณ์ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 3.  แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  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 
  วิธีกำร 
 1.  รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจ/ตัวชี้วัด  และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานที่รับการประเมิน  โดยมีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ช่วยประสานด าเนินการ 
 2.  วิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับการประเมิน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
 3.  วิเคราะห์เอกสาร ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  รายงานประจ าปี  
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร  แบบติดตามและประเมินตนเองตามตัวชี้วัด           
ค่าเป้าหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการของหน่วยงานที่รับการประเมิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 4.  วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งผู้มี
ส่วนได้เสีย  
 5.  วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจ
ในการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ 
 6.  จัดท าแบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานที่รับ
การประเมิน   

 เกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมิน 
 การประเมินผลตามพันธกิจ ใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้   
 1. เกณฑ์ของหน่วยงานระดับชาติที่ท าหน้าที่ประเมินได้แก่ สมศ. และ สกอ.   
 2. เกณฑ์เป้าหมายที่หน่วยงานที่รับการประเมินก าหนด   
 3.  เกณฑ์ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
 4. เกณฑ์กระบวนการและหรือผลการด าเนินงานที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานก าหนด   
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 น  ำหนักในกำรประเมิน   
 1. การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานที่รับการประเมิน               ร้อยละ  50 
          2.  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย คณะ  ร้อยละ 40 
   2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์  ร้อยละ 20 
               2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ  
  จากสภามหาวิทยาลัย     ร้อยละ 10 
               2.3  การบริหารงบประมาณ   ร้อยละ 10 
 3. ภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจในการบริหารของ      ร้อยละ 10 
      ผู้รับการประเมิน  
กำรค ำนวณคะแนนผลกำรประเมินและกำรแปลควำมหมำยของคะแนน 
 กำรค ำนวณคะแนนผลกำรประเมิน 
 คะแนนผลการประเมินแต่ละรายการ  ค านวณดังนี้ 
 1. การด าเนินงานตามพันธกิจ     (A1) 
  1.1  การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะ 

                  A1 =
คะแนนรวมที่ได้

จ านวนตัวช้ีวัด
  

    1.2  การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน  

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

50
  

               A1.1 = คะแนนเฉลี่ยการด าเนินงานตามพันธกิจด้านการบริหาร 
               A1.2 = คะแนนเฉลี่ยการด าเนินงานตามพันธกิจด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
               A1.3 = คะแนนเฉลี่ยการด าเนินงานตามพันธกิจด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 2. การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์  (A2) 

      A2 =
ร้อยละท่ีได้

100
 x 5 

 3. ความส าเร็จของโครงการที่ได้รับอนุมัติ  (A3) 

      A3 =
ร้อยละท่ีได้

100
 x 5 

 4. การบริหารงบประมาณ   (A4) 

      A4 =
ร้อยละท่ีได้

100
 x 5  

 5. การประเมินภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ  (A5) 

                 A5 =
  คะแนนรวมที่ได้

จ านวนข้อ
  

 กำรค ำนวณคะแนนเฉพำะผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนโดยรวม  (A) 

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

90
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 กำรแปลควำมหมำยของคะแนน 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กำรสรุปกำรประเมินผลงำน 

 กำรสรุปกำรประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย คณะ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ที ่ รำยกำรที่ประเมิน น  ำหนัก 
1 กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย คณะ 50 
2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณของมหำวิทยำลัย คณะ 40 
 2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 

 
20 

 2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 10 
 2.3  การบริหารงบประมาณ 10 

รวม 
 

90 
3 ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของอธิกำรบดี คณบดี 10 

สรุปกำรประเมินผลงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดี ส ำนัก/สถำบัน  

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

    การศึกษาภายใน) 10 

2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยและกำรบริหำรงบประมำณ 
 

40 
 2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 

 
20 

  2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 10 
 2.3  การบริหารงบประมาณ 10 

รวม 
 

90 
3 ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำร 10 

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

 

คะแนน ระดับกำรด ำเนินงำน 
ระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำล 

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

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
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ตัวชี วัดกำรประเมินผลงำนตำมพันธกิจของคณะและมหำวิทยำลัย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

มิติ และ ตัวชี วดั 
คณะ 

มหำ 
วิทยำลยั คร ุ

ศำสตร ์
มนุษย์ฯ กำร

จัดกำร 
วิทย์ฯ เทคโน

เกษตรฯ 
มิติที ่1 ด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและพัฒนำก ำลังคนตลอดจนครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ       
ตัวชี้วัดที ่1.1 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร   * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การบริหารจัดการนักศึกษาออกกลางคัน * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 1.3 การประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์  * * * * * * 
ตัวชี้วัดที ่1.4 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา * * * * * * 
มิติที ่2 ด้ำนกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงำนสร้ำงสรรค์       
ตัวชี้วัดที่ 2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอก * * * * * * 
ตัวชี้วัดที ่2.2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับทุนท าวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั   * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 2.3 โครงการวิจัยทีโ่จทยก์ารวจิัยได้มาจากท้องถิ่น * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 2.4 การใช้ประโยชนข์องผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตาม
ศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา (ดา้นการเรยีนการสอน การบรกิาร
วิชาการ การพัฒนาท้องถิ่น  หรือการพฒันาต่อยอดองค์ความรู้  
นวัตกรรม หรือเชิงพาณิชย์)”  

* * * * * * 

มิติที ่3 ด้ำนกำรด ำเนินงำนตำมยทุธศำสตร์มหำวิทยำลยัรำชภฏั       
ตัวชี้วัดที ่3.1 การส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น * * * * * * 
ตัวชี้วัดที ่3.2 การพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
หรือหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ภายนอกมหาวิทยาลัย * * * * * * 
ตัวชี้วัดที ่3.3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น ให้
ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม * * * * * * 
มิติที ่4 ด้ำนกำรบริกำรวชิำกำร       
ตัวชี้วัดที ่4.1 การจัดโครงการบริการวิชาการและทรัพยากร
สนับสนุนตามแผนในการให้บริการวิชาการ * * * * * * 
ตัวชี้วัดที ่4.2 งบประมาณที่เป็นความร่วมมือจากหนว่ยงานภายนอก
หรือท้องถิ่นและรายได้ที่เกิดจากการใหบ้ริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย/คณะ * * * * * * 
มิติที ่5 ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม       
ตัวชี้วัดที ่5.1 การด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม * * * * * * 
ตัวชี้วัดที ่5.2 การมีส่วนร่วมในโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น * * * * * * 
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มิติ และ ตัวชี วดั 
คณะ 

มหำ 
วิทยำลยั คร ุ

ศำสตร ์
มนุษย์ฯ กำร

จัดกำร 
วิทย์ฯ เทคโน

เกษตรฯ 
มิติที ่6 ด้ำนกำรบริหำร         
ตัวชี้วัดที ่6.1 การบริหารองค์การ * * * * * * 
ตัวชี้วัดที ่6.2 ผลการบริหารงบประมาณ * * * * * * 
                 1. ร้อยละของการเบกิจ่ายงบประมาณ * * * * * * 
                 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 

 
*   หมำยถึง หน่วยงำนต้องสง่รำยงำนข้อมูลตำมเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรก ำหนด  
 
หมำยเหตุ ตัวชี วัดที่ 6.2 และตัวชี วัด 6.5  จะพิจำรณำให้สอดคล้องตำมสภำพกำร
เปลี่ยนแปลงใน ระดับประเทศ  
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เกณฑ์กำรประเมินผลงำนตำมพันธกิจของคณะและมหำวิทยำลัย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

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

เกณฑ์ 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายในแต่ละหลักสูตร 

1.  คณะ 
2.  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน  

   แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของ
คณะประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

1.2 ผลการบริหารจัดการ
นักศึกษาออกกลางคัน 
 
     ชนิดตัวชี วัด : ผลลัพธ์ 
 

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

1.  คณะ 
2.  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
 

   แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของ
คณะประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล  เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 
1.3 การประเมินคุณภาพ

การเรียนการสอนของ
อาจารย์  

     ชนิดตัวชี วัด : ผลลัพธ์ 

เกณฑ์ 
    คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการสอนของอาจารย์
เป็นผลการประเมิน 
คะแนน  
   ใช้คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย์ 

1.  คณะ 
2.  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

   แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของ
คณะประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

1.4  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 
     ชนิดตัวชี วัด : กระบวนการ 

 

เกณฑ์ 
1 .  มีแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานั กศึ กษา ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย/คณะ  โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการ
จัดกิจกรรม 
2. มีการด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ (ต้องมีกิจกรรมทุกประเภท) 
   - กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ที่ก าหนดโดย
มหาวิทยาลัย/คณะ   
   - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
   - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
   - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
   - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
3. มีการประเมินผลการด าเนินการจัดกิจกรรม 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จตาม วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 

1. คณะ 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของ
คณะประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล  เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 
   คะแนน 5  :  มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
   คะแนน 4  :  มีการด าเนินการ 4 ข้อ 
   คะแนน 3  :  มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
   คะแนน 2  :  มีการด าเนินการ 2 ข้อ 
   คะแนน 1  :  มีการด าเนินการ 1 ข้อ 

2.1 เงินสนับสนุนการท าวิจัย
สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอก 
 
     ชนิดตัวชี วัด : ปัจจัยน าเข้า 
 

 
 

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

เกณฑ์ 
  1.  สังคมศาสตร์ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 25,000 บาท ขึ้นไป
ต่อคน 
  2.  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ 60,000 
บาทข้ึนไปต่อคน 
คะแนน 
   ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
 

เกณฑ์ 
  ร้อยละของอาจารย์ได้รับทุนท าวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 40 ขึ้นไป 
คะแนน      
ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 

  แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของ
คณะประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
   แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของ
คณะประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล  เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 
2.3 โครงการวิจัยที่โจทย์การวิจัย
ได้มาจากท้องถิ่น 
 
     ชนิดตัวชี วัด : ปัจจัยน าเข้า 

เกณฑ์ 
   ร้อยละของโครงการวิจัยที่โจทย์วิจัยได้มาจากท้องถิ่นเทียบกับ 
จ านวนโครงการวิจัยทั้งหมดในปีนั้น  
คะแนน 
ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 15 ขึ้นไป 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. คณะ 

   แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของ
คณะประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

2.4 การใช้ประโยชน์ของ
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา  
(ด้านการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ การพัฒนา
ท้องถิ่น  หรือการพัฒนาต่อยอด
องค์ความรู้  นวัตกรรม หรือเชิง
พาณิชย์)         

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 
 

 

เกณฑ์ 
   ร้อยละของการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรืองาน
สร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา 

ร้อยละ=
จ านวนผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์

หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์
จ านวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2561−2563

 

คะแนน 
          มากกว่าร้อยละ 50  =  5  คะแนน 
          รอ้ยละ 46 – 50     =  4  คะแนน 
          ร้อยละ 41 – 45     =  3  คะแนน 
          ร้อยละ 36 – 40     =  2  คะแนน 
          น้อยกว่าร้อยละ 36  =  1  คะแนน 
หมำยเหตุ 
   จ านวนผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
หมายถึง จ านวนผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ที่แล้วเสร็จใน
ปีงบประมาณ 2561-2563  และมีการน าไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ 
2563  ให้นับทุกผลงาน  แม้ว่าผลงานนั้นจะมีการไปใชป้ระโยชนแ์ล้วในปอ่ืีน ๆ 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. คณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของ
คณะประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล  เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 
3.1 การส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น 
 
     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 

 

เกณฑ์  
   ร้อยละของโครงการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น 

วิธีกำรค ำนวณ 

ร้อยละ =
จ านวนการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น

จ านวนโครงการมบริการวชิาการตามแผนงบประมาณประจ าปี
x 100 

 

คะแนน 
  ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดให้ร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

1. คณะ 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

     แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของ
คณะประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
 

3.2 การพัฒนาครูหรือบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์ 
   ร้อยละของโครงการการพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน 
วิธีกำรค ำนวณ 

ร้อยละ =
จ านวนโครงการพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษา

จ านวนโครงการบริการวิชาการตามแผนงบประมาณประจ าปี
x 100 

คะแนน 
   ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน 

1. คณะ 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของ
คณะประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล  เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 
3.3 การยกระดับคุณภาพการ 
ศึกษาของท้องถิ่นให้ครอบคลุม
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 
     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 

เกณฑ์  
   ร้อยละของโครงการการยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น 
วิธีกำรค ำนวณ 

ร้อยละ =
จ านวนโครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของท้องถ่ิน

จ านวนโครงการมบริการวิชาการตามแผนงบประมาณประจ าปี
x 100 

คะแนน 
   ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน 

1. คณะ 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของ
คณะประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 

4 .1  การจัด โครงการบริ การ
วิชาการและทรัพยากรสนับสนุน
ตามแผนในการให้บริการวิชาการ 

     ชนิดตัวชี วัด :  กระบวนการ 

 

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

1. คณะ 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 

     แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของ
คณะประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล  เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 
4.2 งบประมาณท่ีเป็นความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก
หรือท้องถิ่น และรายได้ที่เกิดจาก
การให้บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย/คณะ 
 
     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 
 

เกณฑ์ 
   ร้อยละของงบประมาณที่เป็นความร่วมมือจากหน่วย งานภายนอกหรือ
ท้องถิ่น และรายได้ที่เกิดจากการให้ บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
คณะ กับงบประมาณการบริการวิชาการ 
วิธีกำรค ำนวณ 
 

ร้อยละ =
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอกและรายได้ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด

งบประมาณการบริการวิชาการทั้งหมด
x 100 

คะแนน 
ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

1.  คณะ 
2.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 

     แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของ
คณะประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 
5.1 การด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

     ชนิดตัวชี วัด :  ปัจจัยน าเข้า 
 
 
 
 
 

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

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

    แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 

5.2 การมีส่วนร่วมในโครงการด้าน 
     ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์ 
ร้อยละของโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่
มหาวิทยาลัย/คณะมีส่วนร่วมกับท้องถิ่น เทียบกับ
จ านวนโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย/
คณะ 
 
คะแนน 
ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 
5 คะแนน 

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

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

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1.  คณะ 
2. มหาวิทยาลัย 
 

  1. แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  2. แบบประเมินความพึงพอใจ 
ของบุคลากรที่คณะกรรมการ
จัดท า 
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88 
 

ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 
6.2  ผลการบริหารงบประมาณ 
      6.2.1 ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
     
     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
      6.2.2 ความสามารถในการหา 
รายได ้
 
     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ 
   ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  
คะแนน 
   คะแนน 5 : ร้อยละ 95.00  ขึ้นไป  
   คะแนน 4 : ระหว่างร้อยละ 93.00 – 94.99 
   คะแนน 3 : ระหว่างร้อยละ 91.00 – 92.99 
   คะแนน 2 : ระหว่างร้อยละ 89.00 – 90.99 
   คะแนน 1 : น้อยกว่าร้อยละ 89.00 
 
เกณฑ์ 
 ความสามารถในการหารายได้ของมหาวิทยาลัย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
จากปีที่ผ่านมาได้ 5 คะแนน   
คะแนน 
   คะแนนใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์โดยก าหนดให้รายได้ที่เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 10 จากปีท่ีผ่านมา เป็น 5 คะแนน  
หมำยเหตุ 
1. ตัวชี้วัดที่ 6.2.2 ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ก็บจากนักศึกษา 
2. ตัวชี้วัดที่ 6.2.2 ประเมินเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย   
   ระดับคณะให้รายงานผลการด าเนินงาน แต่ยังไม่น าผลมาคิด
เป็นค่าระดับคะแนน 
3. ระดับมหาวิทยาลัยให้รวมคะแนนตามตัวชี้วัด 6.2.1 และ 
ตัวชี้วัด 6.2.2 แล้วปรับให้เป็นคะแนนเม 5 

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

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

     ชนิดตัวชี วัด : ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์  
   ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
 

วิธีกำรค ำนวณวิธีกำรค ำนวณ 

ร้อยละ =
จ านวนบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนา

จ านวนบุคลากรของคณะ/มหาวิทยาลัย
x 100 

รูปแบบกำรพัฒนำบุคลำกร 
  1. การจัดสรรทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกท้ังในประเทศ 
และต่างประเทศ 
(คณะสามารถใช้โครงการของมหาวิทยาลัยได้) 
  2. การศึกษาดูงานของอาจารย์และบุคลากร 
  3. การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ
มาพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 
  4. โครงการแลกเปลี่ยนอาจารย์และบุคลากร 
(คณะสามารถใช้โครงการของมหาวิทยาลัยได้) 
คะแนน 
  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
   คะแนน 5 : ร้อยละ 50.00 ขึ้นไป 
   คะแนน 4 : ร้อยละ 40.00 – 49.99 
   คะแนน 3 : ร้อยละ 30.00 – 39.99 
   คะแนน 2 : ร้อยละ 20.00 – 29.99 
   คะแนน 1 : น้อยกว่า ร้อยละ 20.00 

1. คณะ 
2. มหาวิทยาลัย 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

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

          ชนิดตัวชี วัด : ผลลัพธ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ 
1.  มีคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ ย งระดับคณะ/
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. หน่วยตรวจสอบ
ภายใน 
3. คณะ 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 
6.5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
     (1) ภายในประเทศ หรือ
ต่างประเทศ (ที่มีกำรด ำเนินกำร
จริง) 
     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 

เกณฑ์ 
  1.  จ านวนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะกับ
มหาวิทยาลัย คณะภายในประเทศ 
  2.  จ านวนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ กับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  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 
หมำยเหตุ : 
1. ความร่วมมือ ของคณะ ใช้ผลความร่วมมือของมหาวิทยาลัยได้ 
2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือต้องเป็นความร่วมมือด้านการ
พัฒนาการศึกษา การผลิตบัณฑิต และพัฒนาครู ด้านพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ 
3. ใช้ส าหรับคณะในการให้ข้อมูล 

1. มหาวิทยาลัย 
2. คณะ 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

  แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 
6.5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
     (2) ภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ (ที่มีกำรด ำเนินกำร
จริง) 

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 

เกณฑ์ 
  1.  จ านวนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะกับ
มหาวิทยาลัย คณะภายในประเทศ 
  2.  จ านวนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน
ภาครฐั ภาคเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.  จ านวนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน
ภาครัฐ 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 

หมำยเหตุ : 
   1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือต้องเป็นความร่วมมือด้านการ
พัฒนาการศึกษา การผลิตบัณฑิต และพัฒนาครู ด้านพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ 
   2.  ใช้ส าหรับมหาวิทยาลัยในการให้ข้อมูล 

1. มหาวิทยาลัย 
2. คณะ 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

  แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ภำคผนวก ง 
แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำวะผู้น ำ ธรรมำภิบำลและ 

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

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
ค ำชี แจง  
 แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมำภิบำลและ
ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของคณบดีจากผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลอันเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะ  
ดังนั้น จึงขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามสภาพที่เป็นจริง 
 โปรดท ำเครื่องหมำย   ลงใน    ตามสภาพที่เป็นจริง 
           แบบสอบถำมมี 3 ตอน  คือ 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี 
 ตอนที่ 3  แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถำม 
      1.  หน่วยงานที่ท่านสังกัด 
  1.  คณะครุศาสตร์         2.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
  3.  คณะวิทยาการจัดการ    4.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  5.  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    2.  ท่านปฏิบัติงานในสายงานใด     
  1.  สายวชิาการ                    2.  สายสนับสนุนวชิาการ 
    3.  ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์     
  1.  น้อยกว่า 1 ปี                  2. ต้ังแต่ 1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี   
  3.  3 - 5 ปี                         4.  มากกว่า 5 ปี   
 
ตอนที่ 2 แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำวะผู้น ำ ธรรมำภิบำลและควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของ 
           คณบดี    
        ควำมหมำยของคะแนน  
      5  หมายถึง  ระดับดีมาก         (เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานท าให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
                            และเป็นตัวอย่างได้) 
 4  หมายถึง  ระดับดี            (เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานท าให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ) 
 3  หมายถึง  ระดับปานกลาง   (เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานท าให้บรรลุเป้าหมาย) 
 2  หมายถึง  ระดับควรปรับปรุง  (เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานท าให้บรรลุเป้าหมายบ้าง) 
 1  หมายถึง  ระดับต้องปรับปรุง  (เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานแต่ไม่บรรลุเป้าหมาย) 
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รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมคิดเห็น 

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

ยุทธศาสตร์ของคณะ 
     

1.2 ความสามารถในการสื่อสาร การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ให้ประชาคมของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

     

1.3 ความสามารถในการบริหารงานได้ทันการเปลี่ยนแปลงของ 
สังคมโลก 

     

1.4 ทักษะในการตัดสินใจและแก้ปัญหาการบริหารงาน      
1.5 ทักษะในการคิดแสวงหาวิธีการหรือทางเลือกท่ีดีที่สุดส าหรับอนาคต

ของคณะ 
     

1.6 ความมุ่งม่ันและความทุ่มเทในการท างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผน
ยุทธศาสตร์ 

     

1.7 ความสามารถในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อคณะ 

     

1.8 ความสามารถในการแสวงหาทรัพยากรมาสนับสนุนการบริหารงานของคณะ      
1.9 การสร้างทีมและใช้แนวทางในการท างานเป็นทีมในการบริหารงาน      
1.10 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในคณะ      
1.11 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคลและองค์การภายนอก      
1.12 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการในคณะ      
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รำยกำรประเมิน  
ระดับควำมคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

2. ธรรมำภิบำลของคณบดี      

2.1 
หลักนิติธรรม : การใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกติกาต่างๆ อย่างเป็น
ธรรมและเสมอภาค 

     

2.2 
หลักคุณธรรม : การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความมี
ระเบียบวินัย 

     

2.3 
หลักความโปร่งใส : การท าให้คณะเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา มีระบบและกลไกการท างานที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ 

     

2.4 

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

     

2.5 

หลักความรับผิดชอบ : แสดงความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ก าหนดไว้ การแสดงถึง
ความส านึกในความรับผิดชอบต่อความบกพร่องและพร้อมที่จะ
ปรับปรุงแก้ไข 

     

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

2   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
1    หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

 

รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. กำรบริหำร      
1.1  แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในแต่ละด้าน  

1) การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 

2) การสร้างสรรค์การวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

3) การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

4) การพัฒนาประสิทธภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็น
มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

5) การยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

     

1.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีที่เกิดจากความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกระดับ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

     

1.3 คณะมีกลไกในการก ากับ ติดตาม และประเมินผล ให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามแผน 

     

2. บทบำทหน้ำที่       
2.1 การก าหนดเป้าประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการโดยให้ผู้เกี่ยวข้องมี

ส่วนร่วมและอธิบายให้เข้าใจตรงกัน 
     

2.2 การเป็นผู้อ านวยการ (Facilitator) หรือส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
การด าเนินงาน  
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รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
3. กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในคณะ      
3.1 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ

สอน 
     

3.2 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารและ
การปฏิบัติงาน 

     

3.3 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริการ
นักศึกษาและศิษย์เก่า 

     

4. แนวทำงกำรท ำงำน      
4.1 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคณาจารย์ บุคลากรภายในและภายนอก

หน่วยงาน และนักศึกษา 
     

4.2 การจัดหา การบริหารทรัพยากร และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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