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 การติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏนครสวรรค์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 2 ว่าด้วยการด าเนินงาน 
มาตรา 39 ให้มีการประเมินผลการด าเนินงานของคณะและคณบดี โดยน าหลักการวิธีการในมาตรา 49 และ
มาตรา 50 มาใช้โดยอนุโลม ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดีและผู้อ านวยการ ให้ท าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลการด าเนินงานของคณบดี โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสาร สัมภาษณ์ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และ
นักศึกษา 
 

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

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน 
13 มีนาคม 2564 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
  
 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูนครสวรรค์ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2527 หลังจากมี การประกาศใช้
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2527  โดยโอนภาควิชาสหกรณ์จากคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
และภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้ามาสังกัดในคณะฯ 
โดยใช้ชื่อว่า คณะวิชาวิทยาการจัดการ เมื่อแรกตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการมีภาควิชาทั้งหมด 3 ภาควิชา คือ
ภาควิชาบริหารธุรกิจ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์  และได้ปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการบริหารใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 โดยยกเลิกภาควิชาและกลับไปด าเนินการในรูปแบบ
สาขาวิชา โดยแบ่งออกเป็น  7  สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ  
สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และ 1 ส านักงานคณบดี  
 

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

กรอบการประเมิน 
 รายการที่ประเมินและติดตาม   
 1.  การติดตามการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
 2. การด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ 
 3. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณของคณะ  
  3.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์   
  3.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
  3.3  การบริหารงบประมาณ   
 4.  ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้รับการประเมิน และความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 

 ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

เครื่องมือ วิธีการ เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินและน  าหนักในการประเมิน 
  เครื่องมือ 
      เครื่องมือที่ใช้ในการวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย   
   1.   แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ   
   2.  แบบสัมภาษณ์คณบดี  ผู้แทนประธานสาขาและผู้แทนอาจารย์ 



ค 
 

   3. แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรของคณะเกี่ยวกับภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของ
คณบด ี และความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
   4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะ  ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  รายงานประจ าป ี รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร รายงานผลการด าเนินงาน
ของคณบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 วิธีการ 
  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 
 เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน 
  การประเมินผลตามพันธกิจ ใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้   
  1. เกณฑ์ของหน่วยงานระดับชาติที่ท าหน้าที่ประเมินได้แก่ สมศ. และ สกอ.   
  2. เกณฑ์เป้าหมายที่หน่วยงานที่รับการประเมินก าหนด   
  3. เกณฑ์ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
  4. เกณฑ์กระบวนการและหรือผลการด าเนินงานที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานก าหนด   
 
 น  าหนักในการประเมิน 
  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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ผลการประเมินผลงาน 
1.  ผลการด าเนินงานตามพันธกิจคณะด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 4.16 อยู่ในระดับด ี

 2. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ คณะด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 3.14 
อยู่ในระดับ ปานกลาง จ าแนกเป็น 
    2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 
     การพัฒนาคณะวิทยาการจัดการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  ประกอบด้วย 5  ยุทธศาสตร์  จ านวน 17 ตัวชี้วัด  โดยมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  จ านวน 11 
ตัวชี้วัด (ร้อยละ 64.71)  คิดเป็นระดับคะแนนได้ 3.24  

   2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
     คณะได้รับอนุมัติ ให้ด าเนินโครงการ  จ านวน 34 โครงการ ด าเนินการบรรลุตาม               
แผนยุทธศาสตร์ได ้จ านวน 16  โครงการ  (ร้อยละ 47.06)  คิดเป็นระดับคะแนนได้ 2.35 

   2.3  การบริหารงบประมาณ   
    คณะได้ รั บการจั ดสรรงบประมาณตามมติที่ ป ระชุ มสภามหาวิทยาลั ย  จ านวน                     
12,680,560.00 บาท และระหว่างปีงบประมาณมีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณระหว่างหน่วยงาน ส่งผลให้
มีงบประมาณขับเคลื่อนทั้งสิ้น จ านวน 12,089,987 บาท ด าเนินการเบิกจ่ายได้ จ านวน 9,013,374 บาท  
(ร้อยละ 74.55)  คิดเป็นระดับคะแนนได้  3.73 

   หมายเหตุ 
1. พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

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

2. จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการ 
ไม่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงานขอยุติการด าเนินโครงการ บางส่วนขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพ่ือให้
สามารถขับเคลื่อนได้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  

        ประกอบกับสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อสภาวะทางเศรษฐกิจท าให้นั กศึกษาขาดแคลน      
ทุนทรัพย์ ในการช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง 
การเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาในช่วงระยะเวลาการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 
2019 โดยเรียกเก็บค่าเงินค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายในอัตราร้อยละเก้าสิบ และให้แบ่งจ่ายเป็นงวด โดยงด
เว้นค่าปรับการช าระเงินหลังก าหนด 
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 การประเมินผลงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สรุปได้ดังนี้ 
 

ที ่ รายการที่ประเมิน น  าหนัก คะแนน ระดับ 
1 ผลการด าเนินงานตามพันธกจิ 50 4.16 

 
ดี 

  1.1 ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนตลอดจนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

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

     จากสภามหาวิทยาลัย 
10 2.35 ควรปรับปรุง 

  2.3 การบริหารงบประมาณ 10 3.73 ดี 
รวม 90 3.71 ดี 

3 ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล 10 
 
 

4.26 ดี 
  ภาวะผู้น า  4.28 ดี 
  ธรรมาภิบาล  4.23 ดี 
4 ความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 

 
 4.15 มาก 

 
การวิเคราะห์การด าเนินงาน 
 จุดเด่น   
 1.  คณะได้รับความร่วมมืออย่างเข้มแข็งจากคณาจารย์และสายสนับสนุนในการด าเนินงานของคณะ
ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีการพัฒนาบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการแก่สังคมและงานวิจัยได้มากขึ้น ท าให้นักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนชุมชนมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้
ส่งผลให้สามารถเสริมสร้างอาชีพหรือสร้างงานให้กับนักศึกษาและชุมชนได้เป็นอย่างดี   
 2.  คณะมีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
เช่น บริษัทแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) บริษัทไทยเบฟ รวมถึง ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เช่น 
มหาวิทยาลัยครูฝูเจี้ยน วิทยาเขตฝูชิง เป็นต้น  
 ข้อเสนอแนะ 
 1.  มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมผลักดันคณะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโครงการต่างๆ ของคณะให้
เกิดผลทางธุรกิจขนาดย่อม และควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น น าไปใช้ประโยชน์ในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยร่วมบูรณาการกับศาสตร์สาขาวิชา คณะต่างๆ ในการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ สัญลักษณ์สินค้า ประชาสัมพันธ์ พัฒนาเว็บไซต์และพัฒนาผลงานโครงการวิจัยประยุกต์ของคณะ
และมหาวิทยาลัย ซึ่งจะท าให้มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป 



ฉ 
 

 2. คณะควรบูรณาการ กับคณะอ่ืนเลือกพ้ืนที่และส่งเสริมชุมชนให้มีการพัฒนาครบทุกมิติ ตั้งแต่เริ่ม 
การวิเคราะห์ปัญหาหลักของชุมชน การก าหนดแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหา การประสาน และร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างให้เป็นต้นแบบการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเช่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
 3. คณะควรมีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเข้าสู่การมีงานท า จะต้องมุ่งเน้นทักษะการเรียนรู้  และ
นวัตกรรมทักษะชีวิตและอาชีพ ต้องรู้จักการปรับตัว ริเริ่มสิ่งใหม่และหาความรู้ตลอดเวลา   เข้าใจวัฒนธรรม
ในการท างาน สร้างคุณค่าร่วมกันเพ่ือพัฒนาตัวเองและส่วนรวม และต้องมีความเข้าใจ  ในการท างานและ
พ้ืนฐานในแต่ละอาชีพ และควรเน้นทักษะที่จ าเป็นส าหรับบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 
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บทที่ 1 
บทน า 

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

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

รายการที่ประเมินและติดตาม   
 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 วิธีการ เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินและน  าหนักในการประเมิน 
  เครื่องมือ 
      เครื่องมือที่ใช้ในการวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย   
   1.   แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ   
   2.  แบบสัมภาษณ์คณบดี  ผู้แทนประธานสาขาและผู้แทนอาจารย์ 



2 

 

   3. แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรของคณะเกี่ยวกับภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของ
คณบดี  และความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
   4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะ  ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี   รายงานประจ าปี  รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร รายงานผลการ
ด าเนินงานของคณบดี ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
 

 วิธีการ 
  1.  รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจ/ตัว ชี ้ว ัด  และแผน
ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะ  โดยมีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ช่วยประสานด 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 
 เกณฑ์ทีใ่ช้ในการประเมิน 
  การประเมินผลตามพันธกิจ ใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้   
  1. เกณฑ์ของหน่วยงานระดับชาติที่ท าหน้าที่ประเมินได้แก่ สมศ. และ สกอ.   
  2. เกณฑ์เป้าหมายที่หน่วยงานที่รับการประเมินก าหนด   
  3. เกณฑ์ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
  4. เกณฑ์กระบวนการและหรือผลการด าเนินงานที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานก าหนด   
 

 น  าหนักในการประเมิน 
  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 นฐาน 

 
  คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูนครสวรรค์ ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2527 หลังจากมีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2527  โดยโอนภาควิชาสหกรณ์จากคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
และภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้ามาสังกัดในคณะฯ 
โดยใช้ชื่อว่า คณะวิชาวิทยาการจัดการ เมื่อแรกตั้งคณะวิชาวิทยาการจัดการมีภาควิชาทั้งหมด 3 ภาควิชา คือ
ภาควิชาบริหารธุรกิจ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และภาควิชาการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์  และได้ปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการบริหารใหม่ตั้งแต่ปีการศึกษา 2552 โดยยกเลิกภาควิชาและกลับไปด าเนินการในรูปแบบ
สาขาวิชา โดยแบ่งออกเป็น  7  สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ  
สาขาวิชาการบัญชี   สาขาวิชาการตลาด   สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม และ 1 ส านักงานคณบดี  
ปรัชญา วิสัยทศัน์ พันธกิจ  

ปรัชญา (Philosophy) 
องค์กรแห่งความเป็นเลิศทางด้านการจัดการเชิงบูรณาการที่ตอบสนองความต้องการและพัฒนา

ท้องถิ่น 
วิสัยทัศน์  (Vision) 
เป็นองค์กรที่สร้างวิทยาการเชี่ยวชาญ เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นผู้น าและเป็นนักปฏิบัติงานด้าน

การจัดการเชิงบูรณาการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสู่การยอมรับในระดับที่กว้างมากยิ่งขึ้น 
 

พันธกิจ (Mission) 
1. ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นผู้น าด้านการจัดการเชิงบูรณาการที่มีคุณภาพ โดยยึดมั่นหลักคุณธรรม

และจริยธรรม 
2. จัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการเชิงบูรณาการที่ทันสมัยตอบสนองความต้องการ

และพัฒนาท้องถิ่น 
3. สร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัย การให้บริการวิชาการด้านการจัดการเชิงบูรณาการให้มีการบูรณา

การองค์ความรู้ที่หลากหลายสู่การถ่ายทอดและพัฒนาท้องถิ่น 
4. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมที่ธ ารงไว้ซึ่งการอนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่น รวมทัง้การส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม 
5. ศึกษาวิจัยสหวิทยาการ และแสวงหาองค์ความรู้ใหม่เพ่ือการพัฒนาสู่การยอมรับในระดับที่กว้าง

มากยิ่งขึ้น 
6. บริหารจัดการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพ่ือยกระดับมาตรฐานการศึกษาสู่

การยอมรับในระดับท่ีกว้างมากยิ่งขึน้ 
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ผู้บริหาร   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานิตย์  สิงห์ทองชัย คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานันท์   โพธิ์ศิรวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ลักษมี  งามมีศรี  รองคณบดีฝ่ายบริหารและงบประมาณ  
 อาจารย์ ดร.สุวชัช    พิทักษ์ทิม รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ 
 
บุคลากร 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะมีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 54 คน  และสายสนับสนุน     จ านวน 
12  คน  รวม จ านวน 66 คน  ดังนี้ 
 

สายงาน 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  
สายวิชาการ     41 75.93 13 24.07 54 100.00 
ข้าราชการ     12 66.67 6 33.33 18 100.00 
รองศาสตราจารย ์         1 100.00 1 100.00 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์     7 70.00 3 30.00 10 100.00 
อาจารย ์     5 71.43 2 28.57 7 100.00 
พนักงานมหาวิทยาลัย   28 80.00 7 20.00 35 100.00 
รองศาสตราจารย ์               
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์     8 72.73 3 27.27 11 100.00 
อาจารย ์     20 83.33 4 16.67 24 100.00 
ลูกจ้างชั่วคราว     1 100 0 0 1 100.00 
ผู้ช่วยศาสตราจารย ์                 
อาจารย ์     1 100 0 0 1 100 
สายสนับสนนุวิชาการ 9 75.00 3 25.00   12 100.00 
ข้าราชการ   1 8.33   1 8.33 
พนักงานมหาวิทยาลัย 7 58.33 2 16.67   9 75.00 

สายงาน 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวม 

จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  จ านวน  ร้อยละ  
พนักงานราชการ 1 8.33  0.00   1 8.33 
ลกูจ้างประจ า 1 8.33  0.00   1 8.33 
ลูกจ้างช่ัวคราว                 

รวมทั งสิ น 9 13.64 44 66.67 13 19.70 66 100.00 

     ที่มา : คณะวิทยาการจัดการ  ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
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หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
  ในปีการศึกษา 2562  คณะเปิดสอนหลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ที ่ หลักสูตร สาขาวิชา 
1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

ทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และ
การจัดการ 

2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาการตลาด 
3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา

คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
5 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
6 หลักสูตรนิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ

ท่องเที่ยวและการโรงแรม 
สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

ที่มา  :  รายงานการประเมินตนเองระดับคณะ ปีการศึกษา 2562 
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จ านวนนักศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2562  คณะ มีนักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี จ านวน 2,245 คน ดังนี้ 

สาขาวิชา หลักสูตร 
จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 รวม 
1.  การท่องเที่ยวและการโรงแรม ศศ.บ. 4 ป ี 58 58 76 83 275 
2.  การตลาด บธ.บ. 4 ป ี 42 45 90 93 270 
3.  การตลาด บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) 25 14 23 38 100 
4.  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ฯ บธ.บ. 4 ป ี 33 40 50 80 203 
5.  การบริหารทรัพยากรมนุษย์ฯ บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน)  24 17  41 
6.  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ป ี 28 35 48 72 183 
7.  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บธ.บ. 4 ปี (เทียบโอน) 36 44 18 23 121 
8.  การบัญชี บช.บ. 4 ปี 71 157 164 179 571 
10. การบัญช ี บช.บ. 4 ปี (เทียบโอน) 40 66 29 28 163 
11. เศรษฐศาสตร์บณัฑิต ศ.บ. 4 ป ี  14 13  27 
12. นิเทศศาสตร ์ นศ.บ. 4 ป ี 35    35 
13. นิเทศศาสตร์บณัฑติ วิชาเอก

การโฆษณาและประชาสัมพันธ ์
นศ.บ. 4 ป ี

 18 18 36 72 
14. นิเทศศาสตร์บณัฑติ วิชาเอก

การสื่อสารมวลชน ห้อง 1 
นศ.บ. 4 ป ี

 20 27 34 81 
15. นิเทศศาสตร์บณัฑติ วิชาเอก

การสื่อสารมวลชน ห้อง 2 
นศ.บ. 4 ป ี

  28 39 67 
16. การจดัการทรัพยากรมนุษย์ 

(นักศึกษาจีนโครงการความ
ร่วมมือจาก Macheng Bode 
School) 

บธ.บ. 4 ปี  

13    13 
17. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

(นักศึกษาจีนมหาวิทยาลยัฟู
เจี้ยน) 

 

 23   23 
รวม 381 558 601 705 2,245 

  ที่มา : ข้อมูลจากเว็บส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ณ 1 พฤษภาคม 2563 
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แหล่งการเรียนรู้และแหล่งทรัพยากร 
  

แหล่งการเรียนรู้และแหล่งทรัพยากร จ านวนห้อง 
ห้องพักอาจารย์ 15 
ห้องเรียน 17 
ห้องผู้บริหาร 2 
ห้องประชุม 3 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10 
ห้องสโมสรนักศึกษา 1 
อ่ืน ๆ (ระบุ) ห้องสมุด 1 
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บทที่ 3 
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะวิทยาการจัดการ 

 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานท าการวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานของ
คณะและคณบดีจากเอกสารต่างๆ ได้แก่ รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ แผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี รายงานการประเมินตนเอง รายงานการประเมินคุณภาพภายใน เอกสารหลักสูตร
และเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์คณบดี ผู้แทนประธานสาขาวิชาและผู้แทนอาจารย์ 
ตลอดจนข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดีจากบุคลากรใน
คณะ  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล ได้น ามาสรุปเป็นผลการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ในรายงานนี้แบ่งการ
ประเมินเป็นสามส่วนคือ การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์  และการประเมินผลงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ การด าเนินงานและผลที่ได้รับ ปัญหา/
อุปสรรค 

1. เนื่องจากปัจจุบันจ านวนนักศึกษามี
แ น ว โ น้ ม ล ด ล ง  ค ณ ะ จึ ง ค ว ร ใ ห้
ความส าคัญกับการเพ่ิมจ านวนนักศึกษา 
โดยการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
ท้องถิ่น การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์
กับศิษย์เก่าและผู้ประกอบการกลุ่มต่าง  
ให้มากขึ้น 

คณะฯ ได้ ให้ ความส าคัญกับจ านวน
นักศึกษาที่ลดลงในการเข้าศึกษาต่อคณะ
วิทยาการจัดการ คณะฯ จึ ง ได้ สนับสนุน
งบประมาณจัดตั้ง 1) กิจกรรมออกแนะแนว
การศึกษาต่อและให้ความรู้เฉพาะทางในเขต
โรงเรียน/วิทยาลัยในเขตจังหวัดนครสวรรค์ 
และจังหวัดใกล้ เคียง 2) กิจกรรมอบรมให้
ความรู้ด้านภาษาต่างประเทศและการประกอบ
ธุรกิจในเขตโรงเรียนของจังหวัดนครสวรรค์และ
จังหวัดใกล้เคียง 3) กิจกรรมค่ายขบวนการหมึก
น้ า เ งิ น  ปี ที่  2  ภาย ใต้ โ คร งการแนะแนว
การศึกษาต่อ คณะวิทยาการจัดการ เพ่ือเป็น
การประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะวิทยาการ
จัดการ ให้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ได้รับทราบ 
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 ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางหนึ่งที่ให้นักเรียนเลือก
ศึกษาต่อคณะวิทยาการจัดการ 

ทั้งยังสนับสนุนงบประมาณจัดตั้งโครงการ
บริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ เพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์กับชุมชนท้องถิ่น  การสร้ าง
เครือข่ายความสัมพันธ์กับศิษย์เก่า ครูสังคม
ระดับประถมศึกษา ครูสังคมระดับมัธยมศึกษา 
และผู้ประกอบการกลุ่มต่าง ๆ โดยมีคณาจารย์ 
ทั้ ง  7 สาขา บุคลากรสายสนับสนุน และ
นักศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

1 กิจกรรมการอบรมอาชีพเพ่ือพัฒนา
ความรู้ให้กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 

2. กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสมาชิก
ขบวนองค์กรชุมชน 

3. โครงการบริการวิชาการ คณะ
วิทยาการจัดการ กิจกรรมการบูรณาการความรู้
สร้างชุมชนด้วยการฝึกอบรมและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน 

4. โครงการบริการวิชาการ คณะ
วิทยาการจัดการ กิจกรรมการสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชนด้วยภาวะผู้น าและการท างาน
เป็นทีม 

5. โครงการบริการวิชาการ คณะ
วิทยาการจัดการ กิจกรรมการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพ่ือพัฒนากลยุทธ์การตลาดแก่ตลาด
วัฒนธรรมชุมชนวัดเขากบ 

6. โครงการบริการวิชาการ คณะ
วิทยาการจัดการ กิจกรรมอบรมเศรษฐศาสตร์
ส าหรับครูสังคมระดับมัธยมศึกษา 
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7. โครงการบริการวิชาการ คณะ
วิทยาการจัดการ กิจกรรมอบรมเศรษฐศาสตร์
ส าหรับครูสังคมระดับประถมศึกษา 

8. โครงการบริการวิชาการ คณะ
วิทยาการจัดการ กิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อย 

9. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ 

10. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานี 
 

2.  คณะควรให้ความส าคัญกับการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
สร้างรายได้จากการรับจัดงานต่าง ๆ ที่
เป็นความร่วมมือจากหลาย ๆ สาขาวิชา 
เช่น รับเป็น Organizer จัดงานมงคล
สมรส จัดงานประชุมสัมมนา เป็นต้น 

      คณะฯ ได้มุ่ ง เน้นการสร้างรายได้จาก
หน่วยงานภายนอกที่เป็นความร่วมมือจากหลาย  
สาขาวิชา โดยได้จัดให้มีส่วนร่วมระหว่างคณะฯ 
นักศึกษาและธนาคารออมสินตามบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เกิดประโยชน์สูงสุด โดยให้การส่งเสริมและ
สนับสนุนกลุ่มคนรุ่นใหม่ นักศึกษาให้มีพ้ืนที่แห่ง
ก า ร เ รี ย น รู้  ก า ร ส ร้ า ง ส ร รค์  น วั ต ก ร รม 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างเครือข่าย
ธุรกิจ รวมถึงการสร้างสรรค์ผลงานและสามารถ
น าแนวคิดที่สร้างนั้นไปประยุกต์ใช้ต่อไปได้    
โดยธนาคารออมสินเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณ
ภายใต้โครงการ ดังนี้  

           โครงการต่อยอดนวัตกรรมและแนวคิด
ธุรกิจของนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการ
เริ่มต้น (Startup) 
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 ความเห็นของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย   
 คณะวิทยาการจัดการด าเนินการตามข้อเสนอแนะได้ดี ประเด็นที่คณะต้องให้ความส าคัญ คือ การ
ด าเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้ให้มากขึ้นเพ่ือน ารายได้ดังกล่าวมาสนับสนุนการด าเนินงานของคณะ อย่างไร
ก็ตาม ตามท่ีคณะได้รับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมจากธนาคารออมสินเพ่ือให้นักศึกษาท ากิจกรรม ก็ยังเป็น
ภารกิจที่ส าคัญที่ควรด าเนินการอย่างต่อเนื่อง  
  

             1. กิจกรรม Innovation Club by 
GSB Startup สนับสนุนงบประมาณจ านวน 
500,000 บาท  

             2. กิจกรรม Smart Start Idea by 
GSB Startup  สนับสนุนงบประมาณการบริหาร
จัดการ 51,000 บาท และเงินรางวัลส าหรับการ
ประกวดผลงานระดับมหาวิทยาลัย จ านวน 
20,000.- บาท/เดือน/ มหาวิทยาลัย (ด าเนิน
กิจกรรมจ านวน 6 เดือน รวม 120,000)    

            ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณ/การใช้
จ่ายการด าเนินโครงการให้เป็นไปตามระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ ว่าด้วย การ
ให้บริการวิชาการท่ีมีค่าตอบแทน พ.ศ. 2556 
             ผ ลก า รด า เ นิ น โ ค ร งก า รนั้ น อยู่
ระหว่างการด าเนินงาน สิ้นสุดโครงการกิจกรรม
ที่ 1 เดือนกรกฎาคม 2564 และกิจกรรมที่ 2 
เดือนธันวาคม 2564    
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 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ชองคณะวิทยาการจัดการ 
 การพัฒนาคณะวิทยาการจัดการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2563  ประกอบด้วย 5  ยุทธศาสตร์  จ านวน 17 ตัวชี้วัด  โดยมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ
แผนยุทธศาสตร์ จ านวน 11 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 64.71  ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ตัวชี วัด 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์
สังคมและประเทศชาติ 

3 3 100.00 0 0.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 การสร้างสรรค์การวิจัย 
พัฒนานวัตกรรม และพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

6 2 33.33 4 66.67 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 การยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3 2 66.67 1 33.33 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 

3 3 100.00 0 0.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 การยกระดับมหาวิทยาลัย
ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่
มาตรฐานสากล 

2 1 50.00 1 50.00 

รวม 17 11 64.71 6 35.29 

  โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1   
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 

เป้าประสงค์ท่ี  1  บัณฑติมีศักยภาพท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและสามารถสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 

กลยุทธ์/ตัวชี วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

กลยุทธ์ที่  1 สร้างสรรค์บัณฑิตให้มีความรู้ คู่การปฏิบัติ 
ตัวช้ีวัดที ่ 1.1 ร้อยละของบัณฑติที่งานท าภายใน 1 ปี หลังจบการศึกษาต่อ

จ านวนบัณฑติที่จบการศึกษา 
 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 
71.17 
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กลยุทธ์ที่  2  สร้างสรรค์คุณธรรม จริยธรรม และความมีวินัย 
ตัวช้ีวัดที ่ 2.1 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายท่ีมีต่อ

กระบวนการจดักิจกรรม 
ร้อยละ 85 ร้อยละ 

91.10 
  

กลยุทธ์ที่  3 พัฒนาหลักสูตร และสื่อการเรียนการสอน  เพ่ือยกระดับคุณภาพบัณฑิตให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาเพ่ือมาตรฐานสากล  
ตวัช้ีวัดที่  3.1 ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่มีต่อการจดัการเรียน สอน ร้อยละ 

90 
ร้อยละ 95   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2   
การสร้างสรรค์การวจิัย พัฒนานวัตกรรม และพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

เป้าประสงค์ท่ี  2  ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการปรับตัวได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

กลยุทธ์ /ตัวชี วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 

กลยุทธ์ที่  1  สร้างเสริมผลงานวิจัย 
ตัวช้ีวัดที ่ 1.1 ร้อยละของผลงานวิจยั/บทความทางวิชาการที่ไดร้ับการ

ตีพิมพ์ในระดับชาติ/นานาชาติต่อผลงานวิจัยท้ังหมด 
 

ร้อยละ 65 
 

ร้อยละ 
85.71 

  

กลยุทธ์ /ตัวชี วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 

กลยุทธ์ที่   2 สร้างและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ท่ีสามารถ
แก้ปัญหา และตอบสนองการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 

    

ตัวช้ีวัดที ่ 2.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ  20 ร้อยละ 
37.50 

  

กลยุทธ์ที่   3 สร้างเสริมความเข้มแข็งให้ชุมชน     
ตัวช้ีวัดที ่ 3.1 จ านวนชุมชนที่สามารถบริหารจัดการไดเ้อง (หมายเหตุ 

บริหารจดัการไดเ้องใน M ใด M หนึ่งใน 4 M) 
4 ชุมชน 2 ชุมชน   

กลยุทธ์ที่   4 บริการวิชาการที่มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลายเพ่ือสร้าง
ความเข้มแข็งเพ่ิมขีดความสามารถและตอบสนองความ
ต้องการของท้องถิ่น 

    

กลยุทธ์ /ตัวชี วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 

ตัวช้ีวัดที ่ 4.1 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ มาใช้
ในการพฒันาการเรยีน  การสอน  และการวิจัย 

ร้อยละ  
40 

ร้อยละ 100   

กลยุทธ์ที่   5 ส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวพระราชด าริ และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

    

ตัวช้ีวัดที ่ 5.1 ผลการเรียนรู้  การเสริมสร้างความเข้มแข็ง หรือองค์กร
ภายนอก   

ระดับ  5  
(5 ข้อ) 

ระดับ 3   
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กลยุทธ์ที ่  6 สร้างเสริมศิลปะและวัฒนธรรมมุ่งสู่ระดับชาติ     
ตัวช้ีวัดที ่ 6.1 การได้รับการยอมรับ ระดับภาค -   

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3   
การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศกึษา 

เป้าประสงค์ท่ี  3 บัณฑิตครู ครูและบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 

กลยุทธ์ /ตัวชี วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 

กลยุทธ์ที่  1 สร้างเสริมต าราและเอกสารที่มีคุณภาพ 
ตัวช้ีวัดที ่ 1.1 จ านวนต าราและเอกสารที่ไดร้ับการรบัรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ 6 เล่ม 2 เล่ม   
กลยุทธ์ที่   2 สร้างเสริมคุณวุฒิทางการศึกษาท่ีสูงขึ น     
ตัวช้ีวัดที ่ 2.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มคีุณวุฒิปริญญาเอกท่ีเพิ่มขึ้นต่อ

อาจารย์ทั้งหมด 
ร้อยละ 4 ร้อยละ 1.85   

กลยุทธ์ที่   3 พัฒนาอาจารย์ให้เป็นอาจารย์มืออาชีพ     
ตัวช้ีวัดที ่ 3.1 การพัฒนาคณาจารย์   

 
ระดับ  4 ระดับ 4   

 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4   
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ท่ี  4 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่สง่เสริมต่อการเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่น   

กลยุทธ์ /ตัวชี วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 

กลยุทธ์ที่  1 บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
ตัวช้ีวัดที ่ 1.1 ร้อยละของจ านวนแผนปฏิบัตทิี่ท าส าเร็จหรือปรับปรุงต่อ

แผนปฏิบัติทั้งหมด 
ร้อยละ 

90 
ร้อยละ 90   

 
 

กลยุทธ์ที่   2 บริหารจัดการด้วยหลักธรรมมาภิบาล     
ตัวช้ีวัดที ่ 2.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มตี่อคณะ ร้อยละ 

85 
ร้อยละ 85   

 
 
 

กลยุทธ์ /ตัวชี วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 

กลยุทธ์ที่   3 การเงิน     
ตัวช้ีวัดที ่ 3.1 ร้อยละการประหยัดได้ของการด าเนินการ 

 
ร้อยละ 4 ร้อยละ 4   
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  5 
การยกระดับมหาวิทยาลัยให้เปน็มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทอ้งถิ่นสู่มาตรฐานสากล 

เป้าประสงค์ท่ี  5 มหาวิทยาลยัมคีุณภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและแนวนโยบายแห่งรัฐและมีศักยภาพในการ
แข่งขันเป็นที่ยอมรับในระดบันานาชาติ 

กลยทุธ์ /ตัวชี วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

บรรลุ 
ไม่

บรรลุ 

กลยุทธ์ที่  1 สร้างภาพลักษณ์ให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั งในระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ 
ตัวช้ีวัดที ่ 1.1 จ านวนผลงานของบุคลากรและนักศึกษาที่ได้รับรางวัลใน

ระดับชาติ และอยู่ในฐานข้อมลูที่เป็นท่ียอมรับในระดับสากล 
1 -   

กลยุทธ์ที่   2 การสร้างเครือข่ายเพ่ือยกระดับคุณภาพสู่มาตรฐานสากล     
ตัวช้ีวัดที ่ 2.1 จ านวนเครือข่าย 2 2   

 
การด าเนินงานตามพันธกิจ  
   มิติที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 ตัวชี วัดที ่1.1 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  
    ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละหลักสูตร  3.51  คะแนน 
    คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละหลักสูตร 
 

ที ่ หลักสูตร คะแนน 
1 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 3.56 
2 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 3.50 
3 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.61 
4 บัญชีบัณฑิต 3.59 
5 เศรษฐศาสตรบัณฑิต 3.48 
6 นิเทศศาสตร์บัณฑิต 3.57 
7 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 3.29 

เฉลี่ย 3.51 
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 ตัวชี วัดที่  1.2  ผลการบริหารจัดการนักศึกษาออกกลางคัน  
 สัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันรวมทุกชั้นปี ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 27.60 สัดส่วนนักศึกษาออก
กลางคันรวมทุกชั้นปี ปีการศึกษา 2561 ร้อยละ  25.27 สัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2562 
เทียบกับสัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2561 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.22 ดังนี้ 
 

ปีการ จ านวนนักศึกษาปีการศึกษา 25611 จ านวนนักศึกษาปีการศึกษา 25622 

ศึกษา  แรกเข้า   ออก   ร้อยละ   แรกเข้า   ออก  ร้อยละ 

2562           382        85    22.25  

2561 558 90   16.13      558      144    25.81  

2560 601 144   23.96      601      166    27.62  

2559 705 220   31.21      705      225    31.91  

2558 772 212   27.46        

รวม 2,636 666 25.27 2,246 620 27.60 
สัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2562 เทียบกับสัดส่วน
นักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2561 เพิ่มขึ นร้อยละ 9.22 

      ที่มา : 1 รายงานการศึกษาตนเอง (Self Study Review) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  

      ที่มา : 2 ส านักส่งเสริมวิชาการและทะเบียนข้อมูล ณ วันที่  11 พฤศจิกายน 2563 
 
 ตัวชี วัดที่ 1.3 การประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์ 
 ในปีการศึกษา 2562 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย์ 4.72 
 

ที ่ สาขาวิชา ภาคเรียนที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 เฉลี่ย 
1 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 4.59 4.62 4.61 
2 การตลาด 4.78 4.81 4.80 
3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4.82 4.80 4.81 
4 การบัญชี 4.77 4.73 4.75 
5 เศรษฐศาสตร์ 4.69 4.67 4.68 
6 นิเทศศาสตร์ 4.79 4.78 4.79 
7 การท่องเที่ยวและการโรงแรม 4.64 4.72 4.68 

เฉลี่ย 4.72 4.72 4.72 
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 ตัวชี วัดที่ 1.4  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา   
 1.  คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกิจการนักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ โดยมีคณะกรรมการ ซึ่งมาจากตัวแทนอาจารย์ในทุกสาขาวิชา ร่วมกับตัวแทนนักศึกษา เข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ (1.4-MS-1) เพ่ือร่วมกันจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการ
จัดการ ประจ าปีการศึกษา 2562 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน (5 ด้าน) และ
วางแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยมีการก าหนดโครงการ กิจกรรม ตัวบ่งชี้ความส าเร็จเพ่ือใช้ในการ
ติดตามผลการเรียนรู้ของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจากการท ากิจกรรม ระยะเวลา รวมถึงก าหนดงบประมาณ 
ผู้รับผิดชอบ และแต่งตั้งรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นที่ปรึกษาและร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ (1.4-MS-2) จากนั้นน าเสนอแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะตามล าดับ นอกจากนี้ คณะกรรมการกิจการนักศึกษาได้จัดให้มีนักศึกษาเป็นตัวแทน
สโมสรนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ (1.4-MS-3)  ไดเขาร่วมประชุมเป็นประจ า เพ่ือใหนักศึกษา    มีสวนร
วมในการจัดท าแผน และติดตามกิจกรรมต่าง ๆ 
 2. ด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
  2.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย/คณะ  ด าเนิน
โครงการพัฒนาหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ  ดังนี้ 
   -  กิจกรรมการส่งเสริม พัฒนา และเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันทักษะนักศึกษาหรือการ
เข้าร่วมประชุม/กิจกรรม 
   - กิจกรรมปั้นนักศึกษา HR มือใหม่สู่การเป็นนักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ 
   - กิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
   - กิจกรรมการศึกษาดูงานของนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
   - กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาการตลาด 
   - กิจกรรมปรับพ้ืนฐานสู่เส้นทางนักการตลาดดาวรุ่ง 
   - กิจกรรมศึกษาดูงานนักศึกษาภาคปกติสาขาวิชาการตลาด 
   - กิจกรรมการตลาดสร้างอาชีพ 
   - กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษสาขาวิชาการตลาด 
   - กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับพ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   - กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   - กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
    สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   - กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   - กิจกรรมการน าเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   - กิจกรรมอบรมโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
   - กิจกรรมอบรมนักบัญชีในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 
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   - กิจกรรมสัมมนาวิชาการทางการบัญชี 
   - กิจกรรมศึกษาดูงานนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการบัญชี 
   - กิจกรรมศึกษาดูงาน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
   - กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
   - กิจกรรมอบรมด้านคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
   - กิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับการลงทุน 
   - กิจกรรมอบรมโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
   - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
   - กิจกรรมละครเวทีนิเทศศาสตร์ 
   - กิจกรรมศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
   - กิจกรรมนิเทศวาไรตี้ 
   - กิจกรรมสัมมนานิเทศศาสตร์วิชาการ 
   - กิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
   - กิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
   - กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
   - กิจกรรมอบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ส าหรับการสอบประกันคุณภาพ 
   - กิจกรรมอบรมการพัฒนาทักษะในการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ 
   - กิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 
   - กิจกรรมการฝึกปฏิบัติวางแผนจัดน าเที่ยว 
  2.2 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ   
   - กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านกีฬาของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
  2.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
   - กิจกรรมนักศึกษารักษ์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาการจัดการ 
   - กิจกรรมการสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ชุมชนและท้องถิ่น 
   - กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
  2.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
   - กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างจิตอาสา 
   - กิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพบัญชี 
  2.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
   - กิจกรรมทรัพยากรมนุษย์ถวายเทียนถวายใจร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา 
   - กิจกรรมตลาดวัฒนธรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยของนักการตลาดรุ่นใหม่ 
 3. ประเมินผลการด าเนินการจัดกิจกรรม   
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  3.1 กิจกรรมการส่งเสริม พัฒนา และเพ่ิมศักยภาพทางการแข่งขันทักษะนักศึกษาหรือการเข้า
ร่วมประชุม/กิจกรรม 
   ผลการด าเนินงานนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการได้รับการส่งเสริม พัฒนา และเพ่ิม
ศักยภาพทางการแข่งขันทักษะนักศึกษา 
  3.2 กิจกรรมปั้นนักศึกษา HR มือใหม่สู่การเป็นนักทรัพยากรมนุษย์มืออาชีพ 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 65 คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม 95.75 
  3.3 กิจกรรมการเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 54 คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม 
82.60 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เตรียมตัว และตระหนักถึงความส าคัญในการเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดีในอนาคต 
  3.4 กิจกรรมการศึกษาดูงานของนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  65  คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม  
90.00  นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ ได้มีโอกาสศึกษาหลักการบริหาร และ
งานอ่ืน ๆ  มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และสามารถน าความรู้มาประยุกต์ใช้ในงานได้จริง 
  3.5 กิจกรรมอบรมคอมพิวเตอร์สาขาวิชาการตลาด 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  50  คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม 
91.00 นักศึกษาสามารถน าผลในการปฏิบัติงานไปใช้ประโยชน์ในการเรียนและการประกอบอาชีพ  
  3.6 กิจกรรมปรับพ้ืนฐานสู่เส้นทางนักการตลาดดาวรุ่ง 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 70 คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม   
ไม่น้อยกว่า 80.00 
  3.7 กิจกรรมศึกษาดูงานนักศึกษาภาคปกติสาขาวิชาการตลาด 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 66 คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม   
ไม่น้อยกว่า 80.00 
  3.8 กิจกรรมการตลาดสร้างอาชีพ 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  20  คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม 
84.40 นักศึกษาได้รับความรู้และทักษะเกี่ยวกับการตลาดสร้างอาชีพ สามารถน าความรู้ และประสบการณ์ใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปปรับประยุกต์ใช้ในอนาคตได้ 
  3.9 กิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษสาขาวิชาการตลาด 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 50 คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม    
ไม่น้อยกว่า 80.00  
  3.10 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการปรับพ้ืนฐานส าหรับนักศึกษาใหม่ สาขาวิขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  60  คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม 
95.00 นักศึกษาใหม่มีความรู้พ้ืนฐานทางด้านคอมพิวเตอร์ มีความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์เบื้องต้น สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้งานได้  
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  3.11 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการการซ่อมบ ารุงคอมพิวเตอร์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 70 คน   ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม 
ไม่น้อยกว่า 80.00 
  3.12 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 150  คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม 
94.40  นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะความรู้ด้านภาษาอังกฤษในด้านต่าง ๆ อาทิ ทักษะ การ
ฟัง พูด อ่าน เขียนโครงสร้างหลักไวยากรณ์รวมถึงการออกเสียงที่ถูกต้องและชัดเจน 
  3.13 กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   ผลการด าเนินงานผู ้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  69  คน ร้อยละความพึงพอใจใน
ภาพรวม 90.60   นักศึกษาได้มีโอกาสศึกษาหลักการจัดการและการประกอบธุรกิจที่มีประสิทธิภาพ
จากสถานประกอบการจริง 
  3.14 กิจกรรมการน าเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 10 คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม   
ไม่น้อยกว่า 80.00  
  3.15 กิจกรรมอบรมโปรแกรมส าเร็จรูปทางการบัญชี 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 43 คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม   
ไม่น้อยกว่า 80.00 
  3.16 กิจกรรมอบรมนักบัญชีในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  142  คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม 
86.75 นักศึกษา จ านวน 142 คน สามารถน าความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการ
ประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป 
  3.17 กิจกรรมสัมมนาวิชาการทางการบัญชี 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  154  คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม
ไม่น้อยกว่า 80.00 ผู้เข้าร่วมสัมมนาสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้จริง   
  3.18 กิจกรรมศึกษาดูงานนักศึกษาภาคปกติ สาขาวิชาการบัญชี 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  147  คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม 
84.00 นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีภาคปกติได้น าความรู้จากการศึกษาดูงานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง            
ตามแนวพระราชด าริไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันเพ่ือเป็นแนวคิดในการด าเนินชีวิตและการประกอบอาชีพใน
อนาคต 
  3.19 กิจกรรมศึกษาดูงาน สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 21 คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม 
87.80 ผู้เข้ากิจกรรมได้ประสบการณ์ตรงจากการศึกษาดูงาน โดยเฉพาะการได้ทดลองเล่นหุ้น จากโปรแกรม
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จ าลองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และแอปพลิเคชันต่าง ๆ ที่ทันสมัย สามารถประยุกต์เนื้อหาให้
เข้าใจได้ง่ายและสื่อด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี 
  3.20 กิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 21 คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม 
91.40 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้เทคนิคในการท าแบบทดสอบภาษาอังกฤษและได้ทดลองปฏิบั ติท าข้อสอบจาก
วิทยากร ซึ่งจะได้มีการติดตามผลการสอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษต่อไป 
  3.21 กิจกรรมอบรมด้านคอมพิวเตอร์สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  21  คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม 
84.40 นักศึกษาได้น าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการท างานจริง 
  3.22 กิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับการลงทุน 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  21  คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม 
83.60 นักศึกษาได้น าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนและการท างานจริง 
  3.23 กิจกรรมอบรมโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติเพ่ือการวิจัยสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 21 คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม 87.20 ผู้เข้าร่วม
กิจกรรมสามารถน าความที่ได้ไปใช้ประกอบกับการเรียนรู้รายวิชาสถิติเศรษฐศาสตร์ 2 และเศรษฐมิติ 1 ได้เพ่ิมขึ้น 
  3.24 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  70  คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม 
92.00 นักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ สามารถเกิดแนวคิดภาวะผู้น า สามารถท างานเป็นหมู่คณะได้ 
  3.25 กิจกรรมละครเวทีนิเทศศาสตร์ 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 200 คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม 89.60 
นักศึกษาที่เข้าร่วมกระบวนการแสดงละครเวทีได้แสดงออกทักษะทางการแสดงในทุกหน้าที่และทุกกระบวนการ 
  3.26 กิจกรรมศึกษาดูงานนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 90 คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม     
ไม่น้อยกว่า 80.00 
  3.27 กิจกรรมนิเทศวาไรตี้ 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 200 คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม 
89.20 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์จากการปฏิบัติงานทั้งงานด้านการโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ และสื่อสารมวลชน ตลอดงานการบริหารจัดการอีกทั้งสามารถท างานร่วมกันและฝึกความ
รับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวมได้ 
  3.28 กิจกรรมสัมมนานิเทศศาสตร์วิชาการ 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 130 คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม 
95.00 ผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 130 คน และผู้สนใจ มีความรู้ มีทักษะ ทราบแนวทางการสตรีมมิ่งผ่านสื่อ
สมัยใหม ่
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  3.29 กิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถด้านคอมพิวเตอร์สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 40 คน  ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม   
ไม่น้อยกว่า 80.00 
  3.30 กิจกรรมพัฒนาทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 70 คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม   
ไม่น้อยกว่า 80.00  
  3.31 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 50 คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม   
ไม่น้อยกว่า 80.00 
  3.32 กิจกรรมอบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ส าหรับการสอบประกันคุณภาพ 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 60 คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม   
ไม่น้อยกว่า 80.00  
  3.33 กิจกรรมอบรมการพัฒนาทักษะในการสื่อสารด้านภาษาต่างประเทศ 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 54 คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม 
95.40 นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ และทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ นักศึกษามีโอกาสซักถามแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และได้รับค าแนะน าจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ 
  3.34 กิจกรรมเตรียมความพร้อมส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 60 คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม   
ไม่น้อยกว่า 80.00  
  3.35 กิจกรรมการฝึกปฏิบัติวางแผนจัดน าเที่ยว 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 48 คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม 92.30 
นักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้นปีที่ 3 ห้อง 1 และห้อง 2 จ านวน 48 คน ได้ฝึกปฏิบัติหน้าที่การ
วางแผนจัดรายการน าเที่ยว ณ สถานที่ท่องเที่ยวที่ส าคัญต่าง ๆ  ของประเทศไทย และเรียนรู้กระบวนการการท างาน
ของธุรกิจน าเที่ยวและตัวแทนน าเที่ยว หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบริการ 
  3.36 กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านกีฬาของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ร้อยละความพึงพอใจ
ในภาพรวมไม่น้อยกว่า 80.00  
  3.37 กิจกรรมนักศึกษารักษ์สิ่งแวดล้อมคณะวิทยาการจัดการ 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 80 คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม 91.40  
  3.38 กิจกรรมการสร้างนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมเพ่ือแก้ไขปัญหาให้ชุมชนและท้องถิ่น 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 40 คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม 
78.54 ชุมชนมีนวัตกรรมต้นแบบ สามารถน าไปใช้ในการแก้ไขปัญหาให้ชุมชนและท้องถิ่น เพ่ือการพัฒนา
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คุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น อีกทั้งเป็นการน าผลงานของนักศึกษาไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาเพ่ือประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคม 
  3.39 กิจกรรมการอนุรักษ์ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาสาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ร้อยละ
ความพึงพอใจในภาพรวมไม่น้อยกว่า 80.00 
  3.40 กิจกรรมอบรมคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างจิตอาสา 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 104 คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม 
4.79 นักศึกษาสามารถน าหลักคุณธรรม จริยธรรม และประสบการณ์ที่ได้จากการมีส่วนร่วมไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้ 
  3.41 กิจกรรมอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในวิชาชีพบัญชี 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน  108  คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม 
4.16 นักศึกษาสามารถน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ นักศึกษาน าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการเรียนและการประกอบอาชีพในอนาคต 
  3.42 กิจกรรมทรัพยากรมนุษย์ถวายเทียนถวายใจร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และ
การจัดการ ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมไม่น้อยกว่า 80.00 
  3.43 กิจกรรมตลาดวัฒนธรรมเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยของนักการตลาดรุ่นใหม่ 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ร้อยละความพึงพอใจใน
ภาพรวมไม่น้อยกว่า 80.00 
 4. คณะวิทยาการจัดการ ได้ด า เนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของ               
คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2562 โดยมีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผน และมีการ
ติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ เพ่ือเป็นการตรวจ ติดตาม และประเมินผลการใช้งบประมาณของ
ทุกโครงการให้ด าเนินการตามแผนที่ได้ก าหนดไว้  โดยมีการตรวจ ติดตาม ทั้งระดับสาขาวิชาและระดับคณะ 
พร้อมทั้งมีการจัดท าเล่มสรุปผลโครงการ  ซึ่งผลการด าเนินงานสอดคล้องตามตัวบ่งชี้ของแผนฯ ทุกโครงการ 
และน าผลการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มาวิเคราะห์ตามตัวบ่งชี้ของแผน โดย มี
คณะกรรมการด าเนินงานกิจการนักศึกษา เป็นผู้ด าเนินการจัดประชุม เพ่ือประเมินความส าเร็จของแผนตาม  
ตัวบ่งชี้ และได้จัดท ารายงานผลการประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา         
คณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2562  
 5. คณะกรรมการด าเนินงานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ได้น าผลการประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปีการศึกษา 2562 น าเสนอ
ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมประจ าคณะไปปรับปรุงในการจัดท าแผนการ
จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปีการศึกษา 2563 โดยได้ด าเนินกิจกรรมตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการใน
การจัดกิจกรรมร่วมกันในภาพรวม เพ่ือการบริหารงานงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ  
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 มิติที่ 2  ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์    

 ตัวชี วัดที่ 2.1  เงินสนับสนุนการท าวิจัย สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก 
 1.   เงินสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ จ านวน  585,000  บาท 
  1.1  เงินภายนอก  -   บาท 
  1.2 งบประมาณแผ่นดิน  -   บาท 
  1.3  เงินรายได้   585,000 บาท 
 2. จ านวนอาจารย์ของคณะ 54 คน 
  เฉลี่ยเงินสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ของคณะ จ านวน 10,833.33 
บาทต่อคน 
 รายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของ แต่ละสาขาวิชา ที่ได้รับงบประมาณในปี 
2563 แสดงในตารางที่ 2 

 ตัวชี วัดที่ 2.2  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับทุนท าวิจัย สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ จาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 1.  จ านวนอาจารย์ที่ได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  18 คน 
  1.1  ได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากเงินภายนอก – คน 
  1.2 ได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากงบประมาณแผ่นดิน – คน 
  1.3 ได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากเงินรายได้ 18 คน 
 2. จ านวนอาจารย์ของคณะ 54 คน 
  คิดเป็นร้อยละ 33.33  
 รายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของ แต่ละสาขาวิชา ที่ได้รับงบประมาณในปี 
2563 แสดงในตารางที่ 2 

 ตัวชี วัดที ่2.3  โครงการวิจัยท่ีโจทย์การวิจัยได้มาจากท้องถิ่น 
 1. โครงการวิจัยที่โจทย์วิจัยได้มาจากท้องถิ่น จ านวน 5 เรื่อง 
 2. โครงการวิจัยทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 14 เรื่อง 
  คิดเป็นร้อยละ 35.71 
 รายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของ แต่ละสาขาวิชา ที่ได้รับงบประมาณในปี 2563 
แสดงในตารางที่ 2 
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    ตารางท่ี 2 รายช่ือผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา ที่ได้รับงบประมาณในปี 2563 
 
ที ่

ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้างสรรค์ งบประมาณสนับสนุนการวิจัย โจทย์การวิจยั
ได้มาจากท้องถิ่น หน่วยงาน แหล่งทุน * จ านวนเงิน 

1 การเพิ่มความสามารถในการแข่งขนัให้กับธุรกิจส่งออกอาหารกระปอ๋งเปรียบเทียบกับ
ธุรกิจส่งออกอาหารแห้งในประเทศไทยตามทฤษฏีฐานทรัพยากร 
 

รองศาสตราจารย์ ดร.พัชราภา  สงิห์ธนสาร คณะวิทยาการจัดการ เงินรายได ้ 50,000 บาท  

2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอทุัยธานี 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลอรัตน์   ศิรเิขตรกรณ ์ คณะวิทยาการจัดการ เงินรายได ้ 50,000 บาท  

3 แนวทางการส่งเสริมกลุม่อาชีพการผลิตน้ าตาลโตนดเพื่อเพ่ิมรายได้ โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนบ้านบางยายอ้น อ าเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรียานันท์  โพธ์ิศิรวัฒน์ คณะวิทยาการจัดการ เงินรายได ้ 50,000 บาท √ 

4 ภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดนครสวรรค์ 
 

อาจารย์ภัทราพร  ตึกขาว คณะวิทยาการจัดการ เงินรายได ้ 50,000 บาท  

5 การเตรียมความพร้อมของพนักงานมหาวิทยาลยัสายวิชาการเมื่อเผชิญกับสภาวะวิกฤต
อุดมศึกษา 

อาจารย์ ดร.สุวชัช  พิทักษ์ทิม 
และอาจารย์พิชา  วิสิทธิ์พานิช 

คณะวิทยาการจัดการ เงินรายได ้ 50,000 บาท  

6 รูปแบบการพัฒนาเพื่อยกระดบัผลิตภณัฑ์ชุมชน  เชื่อมโยงกับการทอ่งเที่ยวโดยชุมชนใน
การสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นวพร  ประสมทอง คณะวิทยาการจัดการ เงินรายได ้ 50,000 บาท  

7 ปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของมัคคุเทศก์อาชีพ เขตพื้นท่ี 
จังหวัดนครสวรรค ์  
 

อาจารย์ธนิดา  จอมยิ้ม คณะวิทยาการจัดการ เงินรายได ้ 50,000 บาท  

8 ผลกระทบด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ออก
นอกระบบราชการ : การศึกษาเชงิคุณภาพ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภริาช  รัตนันต์ คณะวิทยาการจัดการ เงินรายได ้ 50,000 บาท  
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ที ่

ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้างสรรค์ งบประมาณสนับสนุนการวิจัย โจทย์การวิจยั
ได้มาจากท้องถิ่น หน่วยงาน แหล่งทุน * จ านวนเงิน 

9 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมสี่วนรว่ม สู่การจดัการการตลาดของตลาดวิถีชุมชนเมือง
พระบาง อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค ์
 

อาจารย์นันทภคั  ธนาอภินนท ์
และอาจารย์ ดร.ธิติยา  ทองเกิน 

คณะวิทยาการจัดการ เงินรายได ้ 25,000 บาท √ 

10 การจัดการห่วงโซ่อุปทานกับภมูิปญัญาท้องถิ่นในกลุ่มอาชีพเครื่องปัน้ดินเผา บ้านมอญ 
ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค ์
 

อาจารย์นราธิป  ภักดีจันทร ์
และอาจารย์ศิริพร  อินโห ้

คณะวิทยาการจัดการ เงินรายได ้ 25,000 บาท  

11 ผลการศึกษาและเปรยีบเทียบระดบัความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้พระ
ราชบัญญตัิว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 
 

อาจารยส์ุเมธ  พิลึก คณะวิทยาการจัดการ เงินรายได ้ 50,000 บาท  

12 การรับรู้ทางการเงินส่วนบุคคลกับพฤติกรรมการบริหารจดัการเงินของเกษตรกรใน
อ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วไิลลักษณา  สร้อยครีี คณะวิทยาการจัดการ เงินรายได ้ 30,000 บาท √ 

13 แนวทางการพัฒนาตลาดท่าเรือคลองคาง อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ท่ีตอบสนอง
ต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในยคุเศรษฐกิจดิจิตอล 
 

อาจารย์ชุณษติา  นาคภพ 
และอาจารย์วราวุธ  วัชรสรณ ์

คณะวิทยาการจัดการ เงินรายได ้ 30,000 บาท √ 

14 ความสัมพันธ์ระหว่างคณุภาพการบริการ ความพึงพอใจของลูกค้า การพูดแบบปากต่อ
ปาก และการกลับมาท่องเที่ยวซ้ าในตลาดท่าเรือคลองคาง จังหวัดนครสวรรค ์
 

อาจารย์ ดร.ธิติยา  ทองเกิน 
และอาจารย์แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา 

คณะวิทยาการจัดการ เงินรายได ้ 25,000 บาท √ 

หมายเหตุ  แหล่งทุน *  หมายถึง เงินภายนอก  งบประมาณแผ่นดิน  หรือ เงินรายได้  
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 ตัวชี วัดที่ 2.4  การใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละ
สาขาวิชา   
 1.  จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน 15 ผลงาน  
 2. จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการบริการวิชาการ – ผลงาน 
 3. จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น  3 ผลงาน 
 4.  จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ – ผลงาน 
 5. จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม   - ผลงาน 
 6. จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ – ผลงาน 
 รายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชาน าไปใช้ประโยชน์ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  แสดงในตารางที่ 3 
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   ตารางท่ี 3 รายช่ือผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชาน าไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
 
ที ่

ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้างสรรค์ ปีท่ีงานวิจัย
แล้วเสร็จ น าไปใช้ประโยชน์  

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามแนวทางมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ที่มีผลต่อพฤติกรรมความตั้งใจซื้อของผู้บริโภค : กรณีศึกษากลุ่มนวด
เพ่ือสุขภาพวัดคลองคาง อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

อาจารย์ธิติยา  ทองเกิน 2561 น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและ
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 

2. แนวทางการพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์โดยใช้
ทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่นทุชนตลาดริมน้ าหัวแด่น อ าเภอพยุหะคีรี 
จังหวัดนครสวรรค์ 

อาจารย์เจนจิรา  เงินจันทร์ 2561 น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 

3. การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุอิทธิพลของคุณภาพการให้บริการ ความ
พึงพอใจและการกลับมาใช้บริการซ้ าของผู้โดยสารรถประจ าทางใน
เส้นทางจังหวัดนครสวรรค์ 

อาจารย์ธิติยา  ทองเกิน 2561 น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน 

4. การส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือนโดยใช้กระบวนการวิจัยแบบมี
ส่วนร่วมเพ่ือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชุมชนย่านมัทรี จังหวัด
นครสวรรค์ 

อาจารย์ปราณี  เนรมิตร 2561 น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 

5. ปัจจัยที่มีผลต่ออุปสงค์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในจังหวัด
นครสวรรค์ 

อาจารย์ชุณษิตา  นาคภพ 2561 น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน 

6. วิจัยในชั้นเรียน รายวิชาการเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ  
 

อาจารย์นันทพร  ไม้ทองดี 2561 น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน 

7. วิจัยในชั้นเรียน รายวิชาหลักการบัญชี  
 

อาจารย์อภิรยา  ชานันโท 2561 น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน 
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ที ่

ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้างสรรค์ ปีท่ีงานวิจัย
แล้วเสร็จ น าไปใช้ประโยชน์  

8. วิจัยในชั้นเรียน รายวิชาการบัญชีต้นทุน 2  
 

อาจารย์ปราณี  เนรมิต 2561 น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน 

9. วิจัยในชั้นเรียน รายวิชาภาษอีากร 2  
 

อาจารย์ลภัสวัฒน์  คล้ายแสง 2561 น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน 

10. วิจัยในชั้นเรียน รายวิชาออกแบบและพัฒนาเว็บ  
 

อาจารย์จิตาพัชญ์  ไชยสิทธิ์ 2561 น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน 

11. การพัฒนาระบบการจัดการฐานความรู้วิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
นครสวรรค์ด้วยออนโทโลยี 
 

อาจารย์จิตาพัชญ์  ไชยสิทธิ์ 2562 น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน 

12. การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มผ้า
ทอพื้นเมือง อ าเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี 
 

อาจารย์อธิกัญญ์  แพรต่วน และ
อาจารย์ภูริพัศ   เหมือนทอง 

2562 น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน 

13. วิจัยในชั้นเรียนผลการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบ
ร่วมมือที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความ
พึงพอใจในการเรียนรายวิชาหลักเศรษฐศาสตร์ ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
 

อาจารย์ชุณษิตา  นาคภพ 2562 น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน 

14. วิจัยในชั้นเรียนผลการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบ
ร่วมมือที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและ   

ผศ.วิไลลักษณา สร้อยคีรี 2562 น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน 
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ที ่

ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้างสรรค์ ปีท่ีงานวิจัย
แล้วเสร็จ น าไปใช้ประโยชน์  

ความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาเป็นวิชา สถิติและการวิเคราะห์  
เชิงปริมาณของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  
 

15. วิจัยในชั้นเรียนการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
เทคโนโลยี เพ่ือพัฒนาทักษะด้านการค านวณทางเศรษฐศาสตร์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 
 

อาจารย์วราวุธ วัชรสรณ ์ 2562 น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน 

16. การพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจชุมชนและการพึงพาอาศัยบึง
บอระเพ็ดอย่างยั่งยืน 
 

อ.ดร.ธิติยา  ทองเกิน 2562 น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน 
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 มิติที่ 3  ด้านการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

 ตัวชี วัดที่  3.1 การส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น 
 คณะด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 5 โครงการ เป็นโครงการส่งเสริม   
การพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 2 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 40.00 
 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ แสดงในตารางที่ 4 

 ตัวชี วัดที่  3.2  การพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาหรือหน่วยงานทาง
การศึกษาอ่ืนภายนอกมหาวิทยาลัย 
 คณะด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 5 โครงการ เป็นโครงการการพัฒนา
ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืนภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน 1 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 20.00 
 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ แสดงในตารางที่ 4 

 ตัวชี วัดที่  3.3  การยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่นให้ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
 คณะด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ านวน 5 โครงการ เป็นโครงการการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาของท้องถิ่นให้ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จ านวน 4 โครงการ  คิดเป็น   
ร้อยละ 80.00 
 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  แสดงในตารางที่ 4  
 
 
 



32 

 

    ตารางท่ี 4 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ที่ ชื่อโครงการ 
ประเภทโครงการ แหล่งงบประมาณ จ านวน

งบประมาณ *3.1 *3.2 *3.3 อื่น ๆ โปรดระบ ุ
1.  โครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ      192,162 
 1. กิจกรรมการอบรมอาชีพเพื่อพัฒนาความรู้ให้กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจบุัน     งบประมาณแผน่ดิน 16,800 
 2. กจิกรรมการพัฒนาศักยภาพสมาชิกขบวนองค์กรชุมชน     งบประมาณเงิน

รายได ้
17,600 

 3. กิจกรรมการบริหารจัดการทางการเงินของขบวนองค์กรชุมชน    ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากโควิค 

งบประมาณเงิน
รายได ้

16,800 

 4. กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และสะท้อนผลการปฏิบัตจิากงานวิจัยสู่การน าไปใช้ประโยชน ์    ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากโควิค 

งบประมาณเงิน
รายได ้

18,412 

 5. กิจกรรมการบูรณาการความรู้สร้างชุมชนด้วยการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
อย่างยั่งยืน 

    งบประมาณเงิน
รายได ้

4,650 

 6. กิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยภาวะผู้น าและการท างานเปน็ทีม     งบประมาณเงิน
รายได ้

40,000 

 7. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อพัฒนากลยุทธ์การตลาดแก่ตลาดวัฒนธรรมชุมชนวัด
เขากบ 

    งบประมาณเงิน
รายได ้

12,400 

 8. กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรทางดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ    ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากโควิค 

งบประมาณเงิน
รายได ้

10,600 

 9. กิจกรรมการพลิกโฉมบัญชีและภาษีอากรด้วยเทคโนโลยีดิจทิัล    ไม่ได้ด าเนินการ
เนื่องจากโควิค 

งบประมาณเงิน
รายได ้

14,900 

 10. กิจกรรมอบรมเศรษฐศาสตร์ส าหรับครูสังคมระดับมัธยมศึกษา     งบประมาณเงิน
รายได ้

15,200 



33 

 

ที่ ชื่อโครงการ 
ประเภทโครงการ แหล่งงบประมาณ จ านวน

งบประมาณ *3.1 *3.2 *3.3 อื่น ๆ โปรดระบ ุ
 11. กิจกรรมอบรมเศรษฐศาสตร์ส าหรับครูสังคมระดับประถมศกึษา     งบประมาณเงิน

รายได ้
15,200 

 12. กิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อย 
 
 
 

    งบประมาณเงิน
รายได ้

9,600 

2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดบัรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก      491,700 
 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์     งบประมาณเงิน

แผ่นดิน 
491,700 

3. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดบัรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก      508,300 
 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี     งบประมาณเงิน

แผ่นดิน 
508,300 

4. โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพ่ือการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2563     ธนาคารออมสิน 1,000,000 
5. โครงการต่อยอดนวัตกรรมและแนวคิดธุรกิจของนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการเริ่มต้น 
(Startup) (โครงการ GSB Innovation Club)    

    ธนาคารออมสิน 671,000 

 1. กิจกรรม Innovation Club by GSB Startup      500,000 

 2. กิจกรรม Smart start Idea by GSB Startup      171,000 

 *3.1  ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น  *3.2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   *3.3  ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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  มิติที่ 4  ด้านการบริการวิชาการ 

 ตัวชี วัดที่ 4.1 การจัดโครงการการบริการวิชาการและทรัพยากรสนับสนุนตามแผนในการ
ให้บริการทางวิชาการ 
 1. คณะวิทยาการจัดการมีศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรมซึ่งด าเนินงาน
โดยคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือจัดท าแผนบริการ
วิชาการของคณะวิทยาการจัดการ โดยมีการด าเนินการ ดังนี้   
  1.1  คณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรมด าเนินการส ารวจ
ความต้องการการบริการวิชาการแก่ชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์และในเขตพ้ืนที่ความรับผิดช อบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และน าข้อมูลมาสรุปร่วมกัน  โดยพบว่าชุมชนมีความต้องการเข้ารับการ
ฝึกอบรมในด้านการจัดท าบัญชี พัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ พ้ืนฐาน การน าเที่ยวโดยชุมชน ความรู้ด้าน
เศรษฐศาสตร์ ความรู้ด้านการเขียนแผนการตลาด การพัฒนาสินค้าเกษตรเป็นต้น  
  1.2 จากการส ารวจความต้องการของชุมชน คณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน
การวิจัยและนวัตกรรมได้น าความต้องการนั้น มาจัดท าแผนการบริการวิชาการ โดยมีการก าหนดตัวบ่งชี้วัด
ความส าเร็จของแผนบริการวิชาการ และโครงการบริการวิชาการในแต่ละกิจกรรม และน าเสนอแผนบริก าร
วิชาการต่อที่ประชุมเสนอกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ  
  1.3 สรุปประเมินผลการจัดโครงการบริการวิชาการเพ่ือน าผลที่ได้กลับมาปรับปรุงผลการด าเนิน
โครงการให้ดียิ่งขึ้น  
 2. ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรม มีแนวทางการจัดโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการให้กับคณาจารย์ของคณะฯ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้   
  2.1 การจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการ ควรเป็นโครงการที่มุ่ง
เสริมสร้างการพัฒนา เผยแพร่ความรู้ ทักษะเชิงวิชาการหรือวิชาชีพแก่ชุมชน ท้องถิ่น หรือสังคม 
  2.2 การจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการ ควรมีส่วนร่วมกับสถาบัน
และชุมชนในการก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับบริบท ปัญหา และความต้องการ
ท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเน้น จุดเด่นของสถาบัน ตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชด าริ 
  2.3 การจัดโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการ ควรเป็นโครงการหรือ
กิจกรรมการบริการทางวิชาการที่บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนหรือการวิจัยเพ่ือสนับสนุนให้นักศึกษา
สามารถบูรณาการองค์ความรู้น าไปสู่การปฏิบัติได้ตามบริบทของชุมชนท้องถิ่นหรือสังคม 
  2.4 การด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการบริการวิชาการ ควรสนับสนุนส่งเสริม 
ผลักดันให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการริเริ่ม สร้างสรรค์ หรือเป็นผู้วางโครงการ เพ่ือเพ่ิมทักษะการเขียนโครงการ 
การเสนอโครงการ และเสริมสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับการด าเนินโครงการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามหลัก PDCA 
หรือการวางแผน (plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (do) การประเมินคุณภาพ (check) และการเสนอ
แนวทางปรับปรุง (act)  
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  2.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักและเห็นความส าคัญของการมีวินัยและมีจิตอาสา
สามารถน าโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการแก่สังคมไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ท้องถิ่น หรือ
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ สามารถ
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่มีความเป็นไปได้อย่างเป็นรูปธรรมสามารถจะด าเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน 
 3.  ด าเนินโครงการการบริการวิชาการ  ดังนี้   
  3.1  กิจกรรมการอบรมอาชีพเพ่ือพัฒนาความรู้ให้กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
  3.2 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสมาชิกขบวนองค์กรชุมชน 
  3.3 กิจกรรมการบริหารจัดการทางการเงินของขบวนองค์กรชุมชน 
  3.4 กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และสะท้อนผลการปฏิบัติจากงานวิจัยสู่การน าไปใช้ประโยชน์ 
  3.5 กิจกรรมการบูรณาการความรู้สร้างชุมชนด้วยการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน 
  3.6 กิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนด้วยภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
  3.7 กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนากลยุทธ์การตลาดแก่ตลาดวัฒนธรรมชุมชนวัดเขากบ 
  3.8 กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
  3.9 กิจกรรมการพลิกโฉมบัญชีและภาษีอากรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  3.10 กิจกรรมอบรมเศรษฐศาสตร์ส าหรับครูสังคมระดับมัธยมศึกษา 
  3.11 กิจกรรมอบรมเศรษฐศาสตร์ส าหรับครูสังคมระดับประถมศึกษา 
  3.12 กิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อย 
  3.13 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ 
  3.14 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก กิจกรรมพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานี 
  3.15 โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพ่ือการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2563 
  3.16 โครงการต่อยอดนวัตกรรมและแนวคิดธุรกิจของนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการเริ่มต้น 
(Startup) (โครงการ GSB Innovation Club)  กิจกรรม Innovation Club by GSB Startup, กิจกรรม 
Smart start Idea by GSB Startup 
 4. การประเมินผลโครงการการบริการวิชาการ 
  4.1 โครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมการอบรมอาชีพเพ่ือพัฒนาความรู้
ให้กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 60 คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม 
90.40 ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมก่อให้เกิดการพัฒนาความรู้และทักษะการประกอบอาชีพเสริม ส่งเสริมสนับสนุน
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การสร้างอาชีพเพ่ิมรายได้ เพ่ิมทักษะ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ด้วยการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพ และ
สามารถน าความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปใช้ในการประกอบอาชีพเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว 
  4.2 โครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพสมาชิกขบวน
องคก์รชุมชน 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 80 คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวมร้อยละ 
81.65 ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น โดยได้รับองค์ความรู้และปฏิบัติการที่เกี่ยวกับ
การปลูกผักที่มีอายุเก็บเกี่ยวสั้น เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของสมาชิกขบวนองค์กรชุมชนให้สามารถพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้     
  4.3 โครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมการบริหารจัดการทางการเงินของ
ขบวนองค์กรชุมชน ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
  4.4 โครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมการถ่ายทอดความรู้และสะท้อนผล
การปฏิบัติจากงานวิจัยสู่การน าไปใช้ประโยชน์ ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
ติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
  4.5 โครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมการบูรณาการความรู้สร้างชุมชน
ด้วยการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างยั่งยืน 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 10 คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม 
94.40 ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ได้เพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจในแนวทาง การพัฒนาเทคนิคต่าง ๆ ท าให้เกิดความรู้ 
ความเข้าใจมีทักษะในการสร้างอาชีพ ขยายโอกาสทางด้านอาชีพ รวมทั้งน าความรู้ที่ได้ รับการอบรมไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4.6 โครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ด้วยภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 27 คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม 
91.20 นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ สามารถน าความรู้ในด้านต่าง ๆ มา
ประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้กับทางโรงเรียนวัดคลองคางอย่างเหมาะสม และมีสภาพแวดล้อมที่ดียิ่งขึ้น 
สามารน าความรู้เศรษฐกิจพอเพียง การรักษาสิ่งแวดล้อมและรักษาความสะอาดไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ 
  4.7 โครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
กลยุทธ์การตลาดแก่ตลาดวัฒนธรรมชุมชนวัดเขากบ 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 40 คน มีค่าเฉลี่ย 4.45  และระดับความพึง
พอใจของผู้เข้าร่วมอบรมที่มีต่อกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนากลยุทธ์การตลาดแก่ตลาดวัฒนธรรม
ชุมชนวัดเขากบในระดับมาก  
  4.8 โครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ  กิจกรรมการพัฒนาบุคลากรทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
   ไม่ได้ด าเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
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  4.9 โครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมการพลิกโฉมบัญชีและภาษีอากร
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
   ไม่ด าเนินการเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
  4.10 โครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมอบรมเศรษฐศาสตร์ส าหรับครู
สังคมระดับมัธยมศึกษา 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 60 คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม  
87.80  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาเศรษฐศาสตร์ระดับมัธยมศึกษาและศาสตร์การสอน  
เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนเศรษฐศาสตร์ ประเด็นปัญหาและแนวปฏิบัติการบูรณาการการสอน
เศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน    
  4.11 โครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมอบรมเศรษฐศาสตร์ส าหรับครู
สังคมระดับประถมศึกษา 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 60 คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม 84.40 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ความเข้าใจเนื้อหาวิชาเศรษฐศาสตร์ระดับประถมศึกษาและศาสตร์การสอน  พร้อม
ทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนเศรษฐศาสตร์ ประเด็นปัญหาและแนวปฏิบัติการบูรณาการการสอน
เศรษฐศาสตร์ในปัจจุบัน   
  4.12 โครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมอบรมมัคคุเทศก์น้อย 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 30 คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม 
85.45 บุคลากรในชุมชน เยาวชน ต ายลเกยไชย อ าเภอขุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ ได้พัฒนาองค์ ความรู้
เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และน าความรู้ที่ได้จากผู้ช านาญงานไปพัฒนาทักษะในการปฏิบัติหน้าที่ในด้าน
งานมัคคุเทศก์ เพ่ือให้เหมาะสมกับการจัดการน าเที่ยว สิ่งส าคัญคือ เกิดความร่วมมือร่วมใจและความสามัคคี
ระหว่างสถาบันและภาคเอกชน 
  4.13 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 30 คน พื้นที่ชุมชนบ้านพระนอน หมู่ 8 ต าบล
พระนอน อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ มีรายได้เพ่ิมข้ึน  จ านวน 19 ครัวเรือน คิดเป็นรายได้เพ่ิมร้อยละ 63 
ของจ านวนครัวเรือนเป้าหมาย โดยครัวเรือนเป้าหมายได้รับองค์ความรู้ในการพัฒนาทักษะวิชาชีพและ
เสริมสร้างแนวทางการด าเนินชีวิตที่เท่าเทียมกัน โดยได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มอาชีพที่ตรงกับความ
ต้องการของครัวเรือน และมีวัสดุในการสร้างอาชีพเสริมพร้อมทั้งมีการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน ท าให้ทราบถึง
รายได้และรายจ่าย และน ามาปรับการใช้จ่ายของตนเองได้  พร้อมทั้งได้บูรณาการจัดการเรียนการสอนระหว่าง
อาจารย์ และนักศึกษาจ านวน 65 คน ให้กับครัวเรือนเป้าหมายในรายวิชาการเงินธุรกิจ  และรายวิชาการ
จัดการประชุมสัมมนาและการจัดนิทรรศการ  เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของ
ตนเองและชุมชนได้ในอนาคต 
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  4.14 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก  กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานี 
   ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 34  คน  พ้ืนที่ต าบลทัพทัน อ าเภอทัพทัน 
จังหวัดอุทัยธานี  มีรายได้เพ่ิมขึ้น จ านวน 20 ครัวเรือน คิดเป็นรายได้เพ่ิมร้อยละ 58 ของจ านวนครัวเรือน
เป้าหมาย โดยครัวเรือนเป้าหมายได้รับองค์ความรู้ในการพัฒนาทักษะวิชาชีพและเสริมสร้างแนวทางการ
ด าเนินชีวิตที่เท่าเทียมกัน โดยได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มอาชีพที่ตรงกับความต้องการของครัวเรือน 
และมีวัสดุในการสร้างอาชีพเสริมพร้อมทั้งมีการจดบันทึกบัญชีครัวเรือน ท าให้ทราบถึงรายได้และรายจ่าย 
และน ามาปรับการใช้จ่ายของตนเองได้  พร้อมทั้งได้บูรณาการจัดการเรียนการสอนระหว่างอาจารย์ และ
นักศึกษาจ านวน 100 คน ให้กับครัวเรือนเป้าหมายในรายวิชาการสัมมนานิเทศาสตร์และการผลิตรายการ
โทรทัศน์เบื้องต้น รายวิชาการสื่อข่าวเบื้องต้น และรายวิชาการถ่ายภาพเบื้องต้น โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมใน
การร่วมถ่ายทอดความรู้การเป็นกระบอกเสียงที่ส าคัญทางด้านการสื่อสารการตลาดเกิดช่องทางในการซื้อและ
เศรษฐกิจในชุมชน  เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนเป้าหมายมีคุณภาพชีวิต และรายได้ของครัวเรือนที่เพ่ิมมากข้ึน 
  4.15 โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพ่ือการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2563 
   ผลการด าเนินงานอยู่ระหว่างการด าเนินงานเนื่องจากธนาคารออกสินให้ขยายเวลาไปถึง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
  4.16 โครงการต่อยอดนวัตกรรมและแนวคิดธุรกิจของนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการเริ่มต้น 
(Startup) (โครงการ GSB Innovation Club)  กิจกรรม Innovation Club by GSB Startup, กิจกรรม 
Smart start Idea by GSB Startup 
   ผลการด าเนินงานอยู่ระหว่างการด าเนินงานเนื่องจากธนาคารออกสินให้ขยายเวลาไปถึง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 
 5. โครงการบริการวิชาการมี จ านวน 5 โครงการ ด าเนินการไปแล้วเสร็จ จ านวน 4 โครงการ คิด
เป็นร้อยละ 80.00 ซ่ึงด าเนนิการตามปีงบประมาณ 2563 และได้น าไปปรับปรุงแผนในปีงบประมาณ 2564 

 ตัวชี วัดที่  4.2  งบประมาณที่เป็นความร่วมมือจาก หน่วยงานภายนอกหรือท้องถิ่นและรายได้ที่
เกิดจากการให้บริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย/คณะ   
 1.  งบประมาณที่เป็นความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกหรือท้องถิ่นและรายได้ที่เกิดจากการ
ให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย/คณะ  จ านวน 2,131,000 บาท   
 2. งบประมาณที่ใช้ในการบริการวิชาการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน  2,262,450  บาท 
 คิดเป็นร้อยละ 94.19 

 มิติที่ 5  ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม    
 ตัวชี วัดที่ 5.1 การด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
 โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 3 โครงการ 
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 ตัวบ่งชี ที่ 5.2 การมีส่วนร่วมในโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมที่ด าเนินการร่วมกับท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 3        
โครงการ จากทั้งหมด 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 โครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แสดงในตารางที่ 5 
 

โครงการด้านศิลปวัฒนธรรม 
ด าเนินการ

ร่วมกับ
ท้องถิ่น 

โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย คณะวิทยาการจัดการ  
     - กิจกรรมสนับสนุนส านักศิลปะและวัฒนธรรม   

     - กิจกรรมมหกรรมวัฒนธรรมพื้นถ่ิน   

     - กิจกรรมทรัพยากรมนุษย์ถวายเทียนถวายใจร่วมสืบสานพระพุทธศาสนา   

     - กิจกรรมตลาดวัฒนธรรมเพ่ือสืบสานวัฒนธรรมไทยของนักการตลาดรุ่นใหม่   

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ  

 
    - วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราช บรมนาถบพิตร  
(13 ตุลาคม) 

 

 
    - วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และวันชาติ (5 ธันวาคม)  

 

 
    - วันส าคัญทางศาสนาและมหาวิทยาลัย (ท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรม 
วันลอยกระทง)  

 

 วันส าคัญของมหาวิทยาลัย วันส าคัญของชุมชนและท้องถิ่น (วันพระราชทานนามราชภัฏ)   
     - วันส าคัญของมหาวิทยาลัย วันส าคัญของชุมชนและท้องถิ่น (วันพระราชทานนามราชภัฏ)   

  อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวัฒนธรรมและมารยาทไทย   

     - อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวัฒนธรรมและมารยาทไทย   

 
 มิติที ่6  ด้านการบริหาร  
 ตัวชี วัดที่  6.1 การบริหารองค์การ 
 1. คณะมีการจัดท าและพัฒนาแผนกลยุทธ์ จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์
ของมหาวิทยาลัยและให้เป็นไปตามพันธกิจในแต่ละด้าน โดยได้ก าหนดกระบวนการในการแปลงแผนกลยุทธ์ไปสู่
แผนปฏิบัติการประจ าปีเอาไว้เป็นล าดับขั้นตอนที่ชัดเจน ตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายของแผนกลยุทธ์ของคณะ
วิทยาการจัดการ 
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 2. คณะได้มีการก าหนดกลไกในการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานตั้งแต่ระดับบุคลากร ระดับสาขาวิชา
หัวหน้าส านักงานคณบดี ถึงระดับคณบดี  โดยมอบหมายหน้าที่ให้ผู้รับผิดชอบและหน่วยงานระดับคณะที่
เกี่ยวข้องด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์  เช่น มอบหมายให้ศูนย์บริการวิชาการดูแลในส่วนของงาน 
บริการวิชาและจัดท าแผนบริการวิชาการของคณะโดยให้น าเสนอแผนบริการวิชาการและรายงานผลของแผน
ต่อคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจ าคณะทุกปี เป็นต้น 
 3. คณะได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 โดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าสรุปผลโครงการ และสาขาวิชาน ามารวมเป็นรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2562 
พร้อมทั้งรวบรวมเป็นผลการประเมินในระดับคณะ     
 4. มหาวิทยาลัยได้สร้างระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการท างานของคณะทั้งระบบ e-
office ในการส่งหนังสือเอกสารราชการ ระบบการเงินการงบประมาณ 3D ระบบการประเมินผลการเรียนการ
สอนผ่านอินเทอร์เน็ตของส านักทะเบียนและประมวลผล ระบบสารสนเทศ NSRU MIS ซึ่งผู้บริหารสามารถน า
ข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการตัดสินใจและการวางแผนกลยุทธ์ได้เป็นอย่างดี 
 5. การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ 
  คณะด าเนินการส ารวจความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการบริหารของคณบดีในด้านการ
บริหาร  บทบาทหน้าที่  การน าเทคโนโลยีมาใช้ในคณะและแนวทางการท างาน 
 6. คะแนนผลการส ารวจความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย 4.15 อยู่ในระดับมาก  โดยมีคะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจรายด้านดังนี้ 
                 

ความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี ค่าเฉลี่ย ระดับ 
1. การบริหาร 4.12 มาก 
2. บทบาทหน้าที่ 4.13 มาก 
3. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในคณะ 4.12 มาก 
4. แนวทางการท างาน 4.27 มาก 

รวม 4.15 มาก 
 
 ตัวชี วัดที่  6.2 ผลการบริหารงบประมาณ 
  ตัวชี วัดที่ 6.2.1  ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จ านวน 12,089,987 บาท ด าเนินการเบิกจ่ายได้ จ านวน 
9,013,374 บาท  คิดเป็น ร้อยละ 74.55 
 
 
 
 



 

 

41 

 

 ตัวชี วัดที่  6.3  ผลการพัฒนาบุคลากรของคณะ 
 1. บุคลากรของคณะ จ านวน 66 คน เป็นบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 54 คน บุคลากรสาย
สนับสนุน จ านวน 12 คน  และได้รับการพัฒนา จ านวน 65 คน  คิดเป็นร้อยละ 98.48  
  1.1 บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 54 คน ได้รับการพัฒนาจ านวน 53 คิดเป็นร้อยละ 98.15 
โดยการศึกษาดูงาน จ านวน 2 คน เชิญผู้ทรงคุณวุฒิมาพัฒนา จ านวน 53 คน 
  1.2 บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 12 คน ได้รับการพัฒนา จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 
  บุคลากรที่ไปศึกษาดูงานจ านวน  2 คน  ดังนี้ 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุวรรณ ชอบประดิถ และอาจารย์ ดร.สุวชัช พิทักษ์ทิม ได้เข้าร่วม
ศึกษาดูงานคณาจารย์ด้านการบริหารงานสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ วันที่ 22 -23 
มกราคม 2563 ณ บริษัท ซีพีแรม จ ากัด และ Swiss Sheep farm จังหวัดชลบุรี 
  2. จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งในประเทศหรือต่างประเทศที่เชิญมาพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากร 1 คน  ดังนี้ 
   2.1 โครงการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรสายวิชาการ เพ่ือเพ่ิมทักษะทางวิชาชีพ คณะ
วิทยาการจัดการ กิจกรรมเทคนิคการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสาร ระดับชาติ
และระดับนานาชาติ  
    ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.กิตติศักดิ์  เจิมสิทธิประเสริฐ 
   2.2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ 
    ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนิดา  ภู่แดง และผู้ช่วยศาสตราจารย์วนิดา เพ่ิมศิริ 
 ตัวชี วัดที่ 6.4 การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 1. คณะวิทยาการจัดการได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับคณะ ปีงบประมาณ 
2563 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรตั้งแต่ระดับผู้บริหารคณะ อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและ
บุคลากรสายสนับสนุน เพ่ือจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาการจัดการประจ าปีงบประมาณ 2563   
 2. คณะกรรมการท าการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการด าเนินงานที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจก่อให้เกิด
ความเสี่ยงต่อการด าเนินงานของแต่ละส่วนงาน ประเมินความเสี่ยงจากความรุนแรงและโอกาสในการเกิดความเสี่ยง 
จัดอันดับความเสี่ยง แนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยง การตอบสนองความเสี่ยง ตามประเด็นยุทธศาสตร์  
  2.1 การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  
  2.2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสู่มาตรฐานสากล  
  2.3 การยกมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การน้อมน าแนว
พระราชด าริให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม  
  2.4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้สนองตอบกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม  
  2.5 การยกคุณภาพมาตรฐานอาจารย์ และบุคลากรสู่สากล  
  2.6 การยกระดับบริหารจัดการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล   
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 3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงพบว่าการยกคุณภาพมาตรฐานการผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ด้านที่ 4 ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน พบว่ามีความเสี่ยงเรื่องอัตรา
การลาออกกลางคันของนักศึกษามีสถิติสูงขึ้น  
  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงร่วมกันจัดท าเป็นแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในของ
คณะ มอบหมายให้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้องสร้างกิจกรรม/โครงการ/วิธีการในการจัดการความเสี่ยง ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ และก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการด าเนินงาน 
 4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใช้แนวทางการลด/ควบคุมในการตอบสนองต่อความเสี่ยง ดังนี้  
  4.1 จัดสรรงบประมาณในการศึกษาสาเหตุการออกกลางคันของนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่แน่นอนและแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุด   
  4.2 จัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือเป็นแนวทางในการแนะน าวิธีการเรียน การปรับตัว และ
ทางออกเม่ือพบกับสภาพปัญหาอันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน 
  4.3 จัดท าระบบข้อมูลนักศึกษาออกกลางคัน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการศึกษาวิธีการแก้ไข
ปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต 
 5. ผลจากแนวทางการแก้ไขความเสี่ยงพบว่าความเสี่ยงไม่ลดลง จากการเปรียบเทียบสัดส่วนนักศึกษา
ออกกลางคันปีการศึกษา 2562 (รวมทุกชั้นปี) คิดเป็นร้อยละ 27.60 กับสัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 
2561 (รวมทุกชั้นปี) คิดเป็นร้อยละ 25.27  สัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2562 เทียบกับสัดส่วน
นักศึกษาออกกลางคันปี 2561 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 9.22  

 ซึ่งสาเหตุของการออกกลางคันของนักศึกษา มาจากสาเหตุปัญหาส่วนตัวของนักศึกษาและการให้
ค าปรึกษาของอาจารย์ที่ปรึกษาไม่ทั่วถึง คณะจึงได้ด าเนินการตามแนวทางการแก้ไขความเสี่ยง โดยการศึกษาวิจัย
สาเหตุของการออกกลางคันและจัดท าคู่มืออาจารย์ที่ปรึกษามืออาชีพ  และให้ค าปรึกษาอย่างใกล้ชิดผ่าน       
แอปพลิเคชันออนไลน์ เช่น LINE ที่สามารถสื่อสารได้อย่างทันท่วงทีและตรงเป้าหมาย มีการตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษา
ทางวิชาการและแนะแนวเชิงรุก  

 ตัวชี วัดที่  6.5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศ หรือ ต่างประเทศ (ที่มีการด าเนินการจริง) 
 1. ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ/กับมหาวิทยาลัย/คณะ ภายในประเทศ 
  1.1  โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการ  
กิจกรรมการประชุมเครือข่ายระดับชาติร่วมกับสถาบันการศึกษา (คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
8 แห่ง ภาคเหนือ) โดยมีการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานสายสนับสนุนคณะวิทยาการจัดการ กิจกรรม
อบรมพัฒนาศักยภาพพนักงานสายสนับสนุนเครือข่ายคณะวิทยาการจัดการภาคเหนือ  
  1.2 โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาการจัดกา ร 
กิจกรรมสนับสนุนการประชุมเครือข่ายทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการกลุ่มภาคเหนือ ( คณะ
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วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และส านักบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย)  จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ 
ประจ าปี 2563 “BANIC 2020” (Business Administration National Innovation Conference : BANIC 
2020) “การจัดการ นวัตกรรม และการเปลี่ยนแปลงสู่ยุคความปกติในรูปแบบใหม่” 
 2. ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ/กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  2.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัด
นครสวรรค์ (บ้านพระนอน หมู่ที่ 8 ต าบลพระนอน อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์) ร่วมกับอ าเภอ
เมืองนครสวรรค์ ด าเนินการให้ความรู้แก่ชุมชนจังหวัดนครสวรรค์ท าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น ได้รับการพัฒนาทักษะ
วิชาชีพและเสริมสร้างแนวทางการด าเนินชีวิต โดยได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มอาชีพที่ตรงกับความ
ต้องการของชุมชนและยกระดับรายได้ของชุมชนได้ในอนาคต 
  2.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของประชาชนในเขตพ้ืนที่จังหวัด
อุทัยธานี (บ้านท่าดาน บ้านคลองยาง บ้านดอนหวาย บ้านส านักโก บ้านหนองหญ้าปล้อง บ้านทุ่งรกฟ้า ต าบล
หนองหญ้าปล้อง บ้านเขาแหลม ต าบลเขาขี้ฝอย บ้านหนองโรง ต าบลทัพทัน อ าเภอทัพทันจังหวัดอุทัยธานี)  
ความร่วมมือระหว่างเทศบาลต าบลทัพทัน ด าเนินการให้ความรู้แก่ชุมชนจังหวัดอุทัยธานี ท าให้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
ได้รับการพัฒนาทักษะวิชาชีพ และเสริมสร้างแนวทางการด าเนินชีวิต โดยได้รับความรู้จากผู้เชี่ยวชาญในกลุ่ม
อาชีพที่ตรงกับความต้องการของชุมชน มีวัสดุในการสร้างอาชีพและจัดท าบัญชีครัวเรือน  
 3. ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ/กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในต่างประเทศ 
  3.1 โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง Fuqing  
Branch of Fujian Normal University กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ด าเนินโดยรับนักศึกษามาเรียน
ในคณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ จ านวน 23 คน 
  3.2 โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง Macheng 
Boda School และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ด าเนินโดยรับนักศึกษามาเรียนในคณะวิทยาการจัดการ 
สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ จ านวน 13 คน  

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

มิติท่ี 1 ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษา 13.23 
   ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ผลประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร   3.51 

  ตัวช้ีวัดที่ 1.2 การบรหิารจดัการนกัศึกษาออกกลางคัน 0.00 

  ตัวช้ีวัดที่ 1.3 การประเมินคณุภาพการเรียนการสอนของอาจารย ์ 4.72 

  ตัวช้ีวัดที่ 1.4 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 5.00 
มิติท่ี 2 ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐแ์ละงานสร้างสรรค์ 16.34 

   ตัวช้ีวัดที่ 2.1 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอก 2.17 

  
ตัวช้ีวัดที่ 2.2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รบัทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั   4.17 

  ตัวช้ีวัดที่ 2.3 โครงการวจิัยที่โจทยก์ารวิจัยได้มาจากท้องถิ่น 5.00 

  ตัวช้ีวัดที่ 2.4 การใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา 5.00 
มิติท่ี 3 ด้านการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 14.00 

   ตัวช้ีวัดที่ 3.1 การส่งเสรมิการพัฒนาท้องถิ่น 5.00 

  ตัวช้ีวัดที่ 3.2 การพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาอื่นภายนอกมหาวิทยาลัย 4.00 
   ตัวช้ีวัดที่ 3.3 การยกระดับคณุภาพการศึกษาของท้องถิ่น ให้ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 5.00 

มิติท่ี 4 ด้านการบริการวิชาการ 10.00 
   ตัวช้ีวัดที่ 4.1 การจัดโครงการบริการวิชาการและทรัพยากรสนับสนนุตามแผนในการให้บริการวิชาการ 5.00 

  
ตัวช้ีวัดที่ 4.2 งบประมาณที่เป็นความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกหรือท้องถิ่นและรายได้ที่เกดิจากการ
ให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลยั/คณะ 5.00 

มิติท่ี 5 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 6.50 
   ตัวช้ีวัดที่ 5.1 การด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1.50 

  ตัวช้ีวัดที่ 5.2 การมสี่วนร่วมในโครงการด้านศลิปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 5.00 
มิติท่ี 6 ด้านการบริหาร   19.00 

   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 4.00 

  ตัวช้ีวัดที่ 6.5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 5.00 
                   (1) ภายในประเทศหรือต่างประเทศ (5.00) 

                  (2) ภายในประเทศและต่างประเทศ  
รวม 79.07 

 *  ไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ท าให้มีผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณ 
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การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ 
 1.  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี วัดในแผนยุทธศาสตร์  
  การพัฒนาคณะวิทยาการจัดการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.  
2563  ประกอบด้วย 5  ยุทธศาสตร์  จ านวน 17 ตัวชี้วัด  โดยมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดใน
แผนยุทธศาสตร์  จ านวน 11 ตัวชี้วัด คิดเป็น  ร้อยละ 64.71  
 2. ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
  คณะได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ จ านวน 34 โครงการ สามารถด าเนินการบรรลุตามแผน
ยุทธศาสตร์ได ้จ านวน 16 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 47.06  
 3. การบริหารงบประมาณ    
 งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จ านวน 12,089,987 บาท  ด าเนินการเบิกจ่ายได้ จ านวน 
9,013,374 บาท  คิดเป็น ร้อยละ 74.55  
               หมายเหตุ 

1.พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษา ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ส่งผลให้การบริหารงบประมาณและการขับเคลื่ อนโครงการของ
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 
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 การสัมภาษณ์คณบดี  ผู้แทนประธานสาขาวิชา  และผู้แทนอาจารย์ 

  การสัมภาษณ์คณบดี สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  

 1.  สภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดแนวทางอย่างไรในการด าเนินการ เพื่อน้อมน าพระบรมราโชบายด้าน
การศึกษาของพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว  
 สภาได้มีการก าหนดแนวทางในการด าเนินการนโยบายและแนวปฏิบัติส าหรับจัดสรรงบประมาณ โดย
ค านึงถึงกระบวนการและวิธีการด าเนินการด้านการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับท้องถิ่นในรูปแบบ
โครงการและกิจกรรมในพื้นที่รับผิดชอบของมหาวิทยาลัยฯ โดยทางคณะเองก็ได้น าแนวทางดังกล่าวมาปรับให้
รายละเอียดสอดคล้องกับการด าเนินการโดยให้แต่ละสาขาวิชาได้มีโครงการและกิจกรรมบริการวิชาการที่
มุ่งเน้นเชิงพ้ืนที่ท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง และได้ติดตามพร้อมให้ชุมชนเป็นเครือข่ายส่วนหนี่งของคณะ อาทิ
โครงการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย กิจกรรมยกระดับรายได้เศรษฐกิจชุมชนฐานราก  โครงการใต้ร่ม
พระบารมีเราท าความดีด้วยวิถีพอเพียง โครงการทุนการศึกษากาจญนาภิเษก ฯลฯ และได้ติดตามพร้อมให้
ชุมชนเป็นเครือข่ายส่วนหนี่งของคณะ อาทิ กิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดท าบัญชีครัวเรือน ณ 
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ต าบลย่านมัทรี จังหวัดนครสวรรค์ กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน
แก่ขบวนองค์กรสวัสดิการชุมชนและสหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคง รวมถึงกิจกรรมชาวราชภัฏนครสวรรค์ รวม
พลังท ากิจกรรมจิตอาสา ท าความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น เป็นต้น 
 2. การประสานเพื่อน านโยบายจากมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติของคณะ 

     มหาวิทยาลัยและคณะได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการที่สอดรับและสอดคล้องในการ
ผลักดันให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุดเต็มศักยภาพร่วมกัน ทั้งอาคารสถานที่ บุคลากร 
งบประมาณ โดยมุ่งเน้นการประหยัดในการใช้ทรัพยากร เพื่อน าไปสู่การเป็นองค์กรสีเขียว  อีกทั้งการพัฒนาศักยภาพ
ของบุคลากรที่สามารถบูรณาการทักษะระหว่างสาขาวิชาให้เกิดการเรียนการสอนและการบูรณาการวิชาชีพสู่การ
ท างานร่วมกันระดับคณะ 
 3.  มหาวิทยาลัยได้ปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับการที่รัฐบาลปรับลดงบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ 2563 และปรับลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างไร 
 มหาวิทยาลัยและคณะได้ประสานการท างานตามยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการร่วมกัน โดยคณะได้น า
นโยบายและแผนยุทธศาสตร์มาปรับให้เกิดการปฏิบัติในระดับคณะ สาขา โดยเฉพาะการบูรณาการกิจกรรมการ
เรียนการสอนและกิจกรรมที่ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาให้ใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดตามประกาศแนว
ปฏิบัติในการจัดสรรงบประมาณ  อีกทั้งมหาวิทยาลัยได้มีประกาศในการปรับลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ให้กับ
นักศึกษาในสถานการณ์ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 รวมถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการสอนที่มุ่งเน้นการใช้สื่อการ
สอนทางอิเล็กทรอนิกส์ และให้บุคลากรของคณะมีความตระหนักถึงผลกระทบต่องบประมาณ ซึ่งคณะมีการ
ส่งเสริมพัฒนาทักษะบุคลกากรทางสื่อออนไลน์ เพ่ือมุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้สู่การพัฒนาหลักสูตร/ศาสตร์ให้ตรง
ตามความต้องการของผู้ประกอบการ/นักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนในหลักสูตรหรือองค์ความรู้ใหม่เพ่ิมขึ้น 
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 4. เนื่องจากสภาพปัจจุบันของสังคมในระดับประเทศและระดับโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ทั งทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เศรษฐกิจและสังคม ความต้องการของตลาดแรงงาน เป้าหมายในการศึกษา
เปลี่ยนไป และจ านวนนักศึกษาในภาพรวมที่มีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน นักศึกษาที่ออกกลางคันมีอัตรา
ค่อนข้างสูง บัณฑิตที่จบออกไปไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และไม่มีพื นฐานที่จ าเป็นใน
การประกอบอาชีพอิสระ มหาวิทยาลัยและคณะมีแนวทางการด าเนินงานหรือปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน 
เพื่อแก้ไขหรือลดปัญหาดังกล่าว อย่างไร 
 คณะได้มีการส่งเสริมองค์ความรู้ให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาศักยภาพตามศาสตร์ อีกทั้งได้
มีการปรับปรุงหลักสูตรความร่วมมือระหว่างสถานประกอบการขึ้น เช่น หลักสูตรเศรษฐศาตรบัณฑิต สาขา
เศรษฐศาสตรการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ซึ่งเป็นหลักสูตรบูรณาการเรียนการสอนกับการท างานที่ได้ท า
ข้อตกลงความมือกับบริษัท CP  เป็นต้น นอกจากนี้มีการพัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต  สาขา               
การจัดการโลจิสติกส์ ที่เป็นหลักสูตรสอดคล้องกับบริบท/สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและธุรกิจ รวมไปถึงศักยภาพ
บุคลากรที่มีการพัฒนาจนท าให้สามารถเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ปริญญาโท ซึ่งท าให้ผู้ที่สนใจเกิด
โอกาสและทางเลือกในการเข้าศึกษาต่อไประดับที่สูงขึ้น ส าหรับการจัดการเรียนการสอนได้มีความร่วมมือกับ
กิจกรรมภายนอกมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการฝึกปฏิบัติตามพ้ืนที่และกลุ่มชุมชน เช่น โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์
ถิ่น ตลอดจนการสร้างสรรค์แนวความคิดที่จะเป็นผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ เช่น โครงการ Smart idea ที่เปิดโอกาส
ให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์ผลงานระดับมหาวิทยาลัยเพ่ือไปแข่งขันในระดับประเทศได้ โดยใช้พ้ืนที่
ของคณะเป็นพื้นที่ท ากิจกรรม ซึ่งคณะได้ด าเนินการจัดสรรพื้นที่ Innovation Club เพ่ือใช้เป็นสถานที่บ่มเพาะ
ผู้ประกอบการและการประสานความมือระหว่างนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ส าหรับการแก้ไขปัญหานักศึกษาออกกลางคันมีอัตราที่ลดลง ซึ่งในปีการศึกษา 2562 อยู่ที่ร้อยละ 
10.79 และปีการศึกษา 2563 อยู่ที่ร้อยละ 3.64 โดยคณะได้มีการจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนว
เชิงรุก เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานและรวบรวมข้อมูลพร้อมทั้งเฝ้าติดตามนักศึกษา อีกทั้งใช้เป็นศูนย์การบริหาร
นักศึกษาในรูปแบบการสร้างความร่วมมือแบบมีส่วนร่วมของสาขาวิชา รายวิชา อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครองเพื่อ
เฝ้าระวังและป้องกัน แก้ไขปัญหานักศึกษาออกกลางคันและมีผลการเรียนต่ า เพื่อส่งเสริมสนับสนุนและแก้ไขปัญหา
นักศึกษาออกกลางคันในแต่ละปัญหาที่ท าให้นักศึกษาออกกลางคัน เช่น ปัญหาขาดรายได้ ก็จะส่งเสริมนักธุรกิจรุ่น
เยาว์โดยการหารายได้ระหว่างเรียนให้นักศึกษา เช่น การท างานนอกเวลาเรียน เสาร์อาทิตย์ หรือปิดภาคเรียน  
นอกจากนี้ศูนย์นี้จะท าหน้าที่ในการประสานงานและท าหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงระหว่างโรงเรี ยนเป้าหมายเพื่อ
ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การประสานกิจกรรมกีฬา สันทนาการ เป็นต้น 
 5. ปัจจุบันอาจารย์ท่ีมีคุณภาพและมีทักษะที่สามารถท างานได้หลากหลาย เป็นความต้องการจ าเป็น
ส าหรับมหาวิทยาลัยไทยที่ต้องพัฒนา(upskills, reskills, future skills) ให้พร้อมส าหรับบริบทที่เปลี่ยนไป 
มหาวิทยาลัย/คณะมีแนวทางการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพและทักษะที่หลากหลายขึ นอย่างไร 
 คณะได้มุ่งพัฒนาบุคลากรอย่างเป็นธรรม การบริหารงานบุคคลอย่างเป็นระบบ ยึดหลักธรรมาภิบาล 
โดยการพัฒนาระบบการประเมินผลงานและการสร้างหลักความโปร่งใสเน้นการท างานเป็นทีมอย่างมีส่วนร่วม  
มีการก าหนดและมีแผนอัตราก าลังและการพัฒนาบุคลากรทั้งในระยะสั้นและระยะยาวเพ่ือรองรับการ
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เปลี่ยนแปลงในอนาคต ซึ่งได้สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมสัมมนาทั้งจากภายในและ
ภายนอกองค์กรเพ่ือยกระดับศักยภาพตามศาสตร์และตามทักษะความสามารถสายงานตนเอง  นอกจากนี้ได้
ส่งเสริมการท าผลงานทางวิชาการทั้งการสัมมนาและฝึกอบรมและสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพ่ือ
จัดประชุมวิชาการและเป็นเวทีในการน าเสนอผลการของบุคลากร เช่น เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 8 
มรภ.ภาคเหนือ  เครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ 32 มรภ.ระดับประเทศ และเครือข่ายความร่วมมือทาง
บริหารธุรกิจ 4 มหาวิทยาลัยระดับภูมิภาค อีกทั้งส่งเสริมในการพัฒนาตนเองให้สามารถเข้าลู่การขอต าแหน่ง
งานหรือตามสายงานของตนเองทั้งสายวิชาการและสนับสนุน ซึ่งคณะได้อ านวยความสะดวกด้านข้อมูล สร้าง
ระบบพ่ีเลี้ยง(Mentoring) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยและผลงานวิชาการเพ่ือการพัฒนาองค์กรและ
ต าแหน่งทางวิชาการและเชี่ยวชาญ   
 นอกจากนี้ได้มีแนวทางในการขับเคลื่อนและพัฒนาบุคลากรให้บริการวิชาการที่มีรายได้โดยท างาน
แบบบูรณาการกับหน่วยงานภายนอกมากยิ่งขึ้น เช่น การท างานร่วมกับธนาคารออมสิน กิจกรรมออมสิน
ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น กิจกรรมการพัฒนาทักษะภาษาและวัฒนธรรม (นักศึกษาจีน) กิจกรรมบิ๊กซีมินิทรัก เป็นต้น 
รวมถึงการท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษากับองค์กรหรือหน่วยงานของเอกชน ทั้งนี้แนวทางในการด าเนินการขอทุน
วิจัยก็ได้ท างานเชิงรุกด้วยการบูรณาการหลายๆ ศาสตร์ที่ตอบโจทย์แหล่งผู้ให้ทุนเข้ามาร่วมท าวิจัยเชิงบูรณา
การแผนงานร่วมกันทั้งในระดับชุมชน ภูมิภาคและประเทศมากยิ่งขึ้น 

6. จุดเด่นที่ส ำคัญของคณะ 
    คณะมีจุดเด่นในด้านศักยภาพของบุคลากรที่เป็นคนรุ่นใหม่ มีความคิดและความสามารถที่เกิดการ

ท างานเป็นทีมร่วมกันเพ่ือพัฒนาคณะและมหาวิทยาลัย อีกทั้งคณะได้มีการให้บริการทางวิชาการและงานวิจัย
ระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค ซึ่งคณะได้มุ่งเน้นความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการให้
เกิดการยอมรับในระดับที่กว้างมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้คณะได้มีปรับปรุงอาคารสถานที่ให้ทันสมัยทั้งภาพลักษณ์
ของสภาพแวดล้อม สิ่งแวดล้อมระดับคณะ เช่น ป้าย ตัวอักษร สีตึก ความสะอาดและสะดวกสวยงาม อีกทั้ง
ส่งเสริมการใช้ระบบสารสนเทศส าหรับการเรียนการสอนและบุคลกรของคณะให้เป็นที่ยอมรับ ทั้งการเป็น
วิทยากร การได้รับจัดสรรงบประมาณโครงการระดับจังหวัดด้านการท่องเที่ยว และได้มีการส่งเสริมศักยภาพ
บุคลากรให้ท างานบูรณาการร่วมกันผ่านศูนย์การขับเคลื่อนตามนโยบายของคณะ ได้แก่ ศูนย์ความเลิศทาง
วิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรม ศูนย์สหกิจศึกษาและประกันคุณภาพ ศูนย์ให้ค าปรึกษาทางวิชการและ
แนะแนะเชิงรุกและศูนย์ประสานงานบัณฑิตศึกษาและนานาชาติ  นอกจากนี้สิ่งส าคัญบุคลากรทุกคนมี
เป้าหมายเดียวกันในการมุ่งเน้นสู่การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและฐานข้อมูลระบบสารสนเทศและส่งเสริม
การฝึกประสบการวิชาชีพแบบสหกิจศึกษาที่จะท าให้นักศึกษามีประสบการณ์ตรงจากเครือข่ายความร่วมมือ
ของผู้ประกอบการ หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจและบริษัทจ าลองแบบบูรณากรทุกสาขาเพ่ือเป็นแหล่งฝึก
ประสบการณ์ตรงที่สอดรับกับนวัตกรรมของหลักสูตรที่เปิดสอนไปสู่การการสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่  อีกทั้งการ
มุ่งเน้นการจัดท าหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตของผู้ประกอบการโดยประสานความ
ร่วมมือระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการจัดท าหลักสูตร WIL (Work-Integrated Learn) การจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการการเรียนกับการท างาน ซึ่งคณะได้ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้
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ความสามารถตามศาสตร์สาขาวิชากับสถานประกอบการชั้นน าของประเทศ ตลอดจนจะมีทิศทางในการ
เปิดรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา MBA ของคณะและนักศึกษานานาชาติ (นักศึกษาจีน) เพ่ือขยายโอกาส
ทางการศึกษาและรองรับการเปลี่ยนแปลงของจ านวนนักศึกษาที่ลดลงด้วย 
  7. ความร่วมมือกับหน่วยงานอ่ืนทั งในประเทศและต่างประเทศ 

        คณะได้มีการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้นร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน สถาบันวิชาชีพ เช่น 
กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สภาวิชาชีพ มหาวิทยาลัยชั้นน าเพ่ือการผสานความร่วมมือในการปรับปรุงและพัฒนา
หลักสูตรให้ได้มาตรฐานวิชาชีพ  รวมถึงการสร้างและส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของ
บุคลากร โดยผลักดันการท าวารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ และการประชุมวิชาการระดับชาติหรือ
นานาชาติของเครือข่าย ซึ่งจะเป็นตัวแทนเจ้าภาพของเครือข่ายทางวิชาการคณะวิทยาการภาคเหนือ ครั้งที่ 8 
เครือข่ายทางวิชาการด้านการจัดการฯ  ครั้งที่ 2 เครือข่ายการจัดการนานาชาติ ครั้งที่ 3 รวมถึงเครือข่ายความ
ร่วมมือทางการศึกษาระหว่าง กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ และ บริษัทบิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จ ากัด (มหาชน) ห้าง
ค้าปลีกในกลุ่มบีเจซี ความร่วมมือกับบริษัทแม็คโคร จ ากัด(มหาชน) ธนาคารออมสิน บ.ไทยเบฟ  รวมถึง ความ
ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เช่น มหาวิทยาลัยครูฝูเจี้ยน วิทยาเขตฝูชิง (Fuqing  Branch of  Fujian  
Normal  University)  มหาวิทยาลัยแยงซี  (Yangtze normal university) วิทยาลัยบริหารธุรกิจและ
เทคโน โลยี ฉ งชิ่ ง (Chongqing technology and business institute)  วิทยาลั ยฉงชิ่ ง ว่ าน โจว  ( The 
introduction of chongqing wanzhou vocational education center)วิทยาลัยการค้าเส้นทางสายไหม
เฉินโจว (Quanzhou sea silk trade school) และสถาบันอบรมและจัดการเรียนการสอน Yunzhingu 
arttraining school (Hi Teacher Education) ณ มณฑลฉงซิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งคณะฯ ได้จัดตั้ง
ศูนย์ประสานงานบัณฑิตศึกษาและนานาชาติ ท าหน้าที่ในการประสานความร่วมมือและผลักดัน/ส่งเสริม
โครงการต่าง ๆร่วมกัน 
 8. คณะได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย่างไร 
             มีการพัฒนาและประเมินคุณภาพระดับหลักสูตรปัจจุบันให้ได้มาตรฐานในระดับดีทุกหลักสูตร ด้วย
การท า Best Practice ระหว่างหลักสูตรในลักษณะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกัน (KM) อย่างเป็นระบบผ่าน
การท างานร่วมกันของคณะกรรมการศูนย์สหกิจศึกษาและประกันคุณภาพ รวมถึงการและผลักดันให้เกิด
ความร่วมมือระหว่างหลักสูตรในการบูรณาการรายวิชาให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน เช่น การวัดผลประเมินผล 
การจัดท าโครงงานนักศึกษาโครงงานเดียวแต่บูรณาการร่วมกันจากหลายสาขาวิชา เป็นต้น  นอกจากนี้มีการ
ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดผลการวิจัยที่สามารถมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้มีความทันสมัยหรือ
สามารถต่อยอดไปองค์ความรู้สู่การสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาในอนาคตผ่านระบบการ
บริหารในรูปแบบบริษัทจ าลองและศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรมของคณะ คณะ
ได้ด าเนินตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการโดยได้มีการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้ให้บริการทาง
วิชาการกับหน่วยงานภายนอก เช่น สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) และส านักงานสหกรณ์
จังหวัดนครสวรรค์ ให้ ความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พ้ืนฐานแก่สหกรณ์ เคหสถานบ้านมั่นคง ขบวนองค์กร
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สวัสดิการชุมชน และให้ความรู้การจัดท าบัญชีแก่องค์กรสวัสดิการ ชุมชน เพ่ือน าไปพัฒนาองค์กรและท้องถิ่น
ต่อไป  รวมถึงการให้บริการวิชาการที่สามารถสร้างรายได้ให้กับคณะให้มากขึ้น เช่น โครงการอบรมเกี่ยวกับ
การท่องเที่ยวและการโรงแรม โครงการอบรมมาตรฐานการบัญชี โครงการอบรมภาษีอากร การจัดประชุม
วิชาการระดับชาติและนานาชาติ เป็นต้น  นอกจากนี้คณะฯ ได้จัดท าโครงการการพัฒนาความรู้ ต่อเนื่องทาง
วิชาชีพของผู้ท าบัญชี (ชั่วโมง CPD ของผู้ท าบัญชี) ทั้งนี้มีการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้นักศึกษาสนใจเข้ามาศึกษา
ต่อในสาขาวิชานั้น ๆ 

  นอกจากนี้คณะได้ส่งเสริมกิจกรรมร่วมกับสถาบันการศึกษาหรือโรงเรียนเป้าหมายร่วมกัน  เช่น 

กิจกรรมตั้งไข่ธุรกิจ กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อกิจกรรมนิเทศศาสตร์สัญจร  เป็นต้นอย่างไรก็ตามในการพัฒนา

ศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ ได้ก าหนดกิจกรรม Active Learning ร่วมกับส านักส่งเสริมวิชาการและงาน

ทะเบียนพัฒนาทักษะความรู้การใช้ในการเข้าร่วมโครงการการอบรมเชิง ปฏิบัติการ "การจัดการเรียนรู้แบบใฝ่

รู้ (Active Learning) ด้วยเทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบใช้ โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) ณ 

Francis Marion University (FMU) ประเทศ สหรัฐอเมริกา รวมถึงคณะฯ ได้สนับสนุนอาจารย์และนักศึกษา

สอบ TOEIC  ในโครงการพัฒนาความรู้ทักษะ ภาษาอังกฤษศตวรรษท่ี 21 ของศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์   

 การสัมภาษณ์ผู้แทนประธานสาขาวิชาและผู้แทนอาจารย์  สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้   

 1.  สภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดแนวทางอย่างไรในการด าเนินการเพื่อน้อมน าพระบรมราโชบาย

ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10   

  สภามหาวิทยาลัยเน้นย้ าให้มหาวิทยาลัยด าเนินงานตามพระราโชบายดังนี้ 

  การศึกษาต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน ได้แก่  

   1) มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง 

         2) มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม  

   3) มีงานท า มีอาชีพ 

   4) เป็นพลเมืองที่ด ี

 2.  การประสานเพื่อน านโยบายจากมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติของคณะ  

  มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดสรรงบประมาณในการด าเนินโครงการตามพระราโชบาย โดยมี

สถาบันวิจัยและพัฒนาเป็นหน่วยงานกลางในการประสานงานกับคณะต่าง ๆ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ก าหนดพ้ืนที่

เขตรับผิดชอบในการด าเนินโครงการและมอบหมายให้แต่ละคณะเป็นผู้เลือกพ้ืนที่บริหารจัดการและด าเนิน

โครงการ และมีการตรวจติดตามผลการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องจนแล้วเสร็จ  
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 3.  มหาวิทยาลัยได้ปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับการที่รัฐบาลปรับลดงบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ.2563 และปรับลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างไร   

  มหาวิทยาลัยด าเนินการปรับแผนปฏิบัติการฯ โดยการปรับลดงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 และปรับลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยดังนี้ 

  1. คณะวิทยาการจัดการได้รับงบประมาณในการบริหารจัดการที่ลดลงตามงบประมาณที่รัฐบาล

จัดสรร โดยด าเนินการประชุมสาขาวิชาต่าง ๆ เพ่ือวิเคราะห์โครงการหรือกิจกรรมที่สามารถด าเนินการร่วมกัน

ทั้ง 7 สาขาวิชา คณะฯ มีนโยบายให้ท าการด าเนินงานพร้อมกันเพ่ือลดรายจ่าย ส่วนโครงการหรือกิจกรรม

เฉพาะของแต่ละหลักสูตร ให้สาขาวิชาด าเนินการจัดโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ตามแผนต่อไป โดยเน้นย้ าให้

ใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่ามากท่ีสุด ดังนี้ 

   1.1 การจัดกิจกรรมฝึกอบรมเพ่ือเสริมประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา การบริการวิชาการท่ีจัด

ให้แก่บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ให้งดเบิกค่าตอบแทน

วิทยากร ส าหรับบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย จากงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ยกเว้นโครงการที่มี

ลักษณะเป็นโครงการเฉพาะที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากเงินแผ่นดิน และโครงการจัดหารายได้ 

   1.2 การจัดฝึกอบรม สัมมนา ไม่ให้จัดท าของแจก ของที่ระลึก เช่น กระเป๋า เสื้อ เป็นต้น 

ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหรือผู้จัดฝึกอบรม 

   1.3 ค่าวัสดุ ค่าเอกสาร และค่าเบ็ดเตล็ด (ให้ระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย) ส าหรับผู้เข้ารับการ 

ฝึกอบรม สัมมนา ให้จัดสรรได้ไม่เกินคนละ 70 บาทต่อหลักสูตร หากไม่สามารถจ าแนกรายละเอียดได้ให้ตั้ง 

งบประมาณได้ไม่เกิน 5,000 บาท (ตามหลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายและแนวทางการพิจารณางบประมาณ 

รายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ของส านักงบประมาณ) 

  2. มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงินบ ารุ งการศึกษาแบบเหมาจ่ายเป็นรายภาคเรียนในอัตรา 

ร้อยละ 90 ของอัตราเงินบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายในอัตราปกติ และงดเว้นการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม ได้แก่ 

ค่าขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ค่าปรับการช าระเงินบ ารุงการศึกษาหลังก าหนด ค่าออกเอกสารต่าง ๆ เป็นต้น 

  3. มีการปรับลดงบประมาณของหน่วยงานที่ไม่ได้ด าเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและการ

เบิกจ่าย ล่าช้าไม่เป็นไปตามเวลาที่ก าหนด ซึ่งก าหนดไว้ในข้อ 28 แห่งระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ว่าด้วย การบริหารและการจัดการเงินรายได้ พ.ศ. 2557 

  4. มหาวิทยาลัยจัดสรรงบกลางไม่เกินร้อยละ 5 ของประมาณการเงินรายได้ ประจ าปี 

งบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อใช้จ่ายตามความจ าเป็นและฉุกเฉินของหน่วยงานต่าง ๆ 



 

 

52 

 

  5. มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมการจัดท าโครงการเพ่ือแสวงหารายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย

หน่วยงาน อาจท าโครงการในลักษณะการบริการวิชาการเก็บค่าใช้จ่ายเพ่ือเลี้ยงตัวเอง โดยแยกออกจาก

โครงการที่ขอรับ จัดสรรงบประมาณ ในการพิจารณาจะพิจารณาโครงการเพื่อแสวงหารายได้แยกต่างหาก 

 4.  เนื่องจากสภาพปัจจุบันของสังคมในระดับประเทศและระดับโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วทั งทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เศรษฐกิจและสังคม ความต้องการของตลาดแรงงาน เป้าหมายใน

การศึกษาเปลี่ยนไปแล้วจ านวนนักศึกษาในภาพรวมที่มีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน นักศึกษาที่ออกกกลาง

คันมีอัตราค่อนข้างสูง บัณฑิตที่จบออกไปไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานและไม่มีพื นฐาน

ที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพอิสระ มหาวิทยาลัย/คณะมีแนวทางการด าเนินงานหรือปรับการเรียนเปลี่ยน

การสอนเพื่อแก้ไขหรือลดปัญญาดังกล่าวอย่างไร 

  แนวทางการด าเนินงานหรือปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเพ่ือแก้ไขหรือ ลดปัญหาการ

เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เศรษฐกิจและสังคม ความต้องการของตลาดแรงงาน

ของคณะวิทยาการจัดการ มีดังนี้ 

  1. บูรณาการแผนหรือหลักสูตรการฝึกอบรมระหว่างหน่วยงานภายใน กรณีมีหลักสูตรที่มีความ

สอดคล้องและมีกลุ่มเป้าหมายเดียวกันเพ่ือเป็นการประหยัดงบประมาณและลดความซ้ าซ้อน 

  2. ปรับวิธีการและรูปแบบการฝึกอบรมเป็นแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

(e-Learning) เพ่ือเป็นการประหยัดและรองรับนโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) 

  3. การจัดการเรียนการสอนที่เน้น Smart Education เช่น การเรียนการสอนรูปแบบ Active 

Learning e-Learning สหกิจศึกษา การจัดการศึกษาเชิงบูรณาการ (WIL) เป็นต้น 

  4. การสร้างและพัฒนาหลักสูตรใหม่ เพ่ือให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ 

ตอบสนองต่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ เช่น หลักสูตรออนไลน์ MOOC หลักสูตรที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ภาค 

กลุ่มจังหวัด และจังหวัด เป็นต้น 

 5.  ในปัจจุบัน อาจารย์ที่มีคุณภาพและมีทักษะที่สามารถท างานได้หลากหลายเป็นความต้องการ

จ าเป็นส าหรับมหาวิทยาลัยไทยที่ต้องพัฒนา (upskills, reskills, future skills) ให้พร้อมส าหรับบริบทที่

เปลี่ยนไปมหาวิทยาลัย/คณะ มีแนวทางการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพและทักษะที่หลากหลายมากขึ นอย่างไร 

  แนวทางการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพและทักษะที่หลากหลายมากขึ้น ดังนี้ 

  1. การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพเพ่ิมสูงขึ้นโดยมีการ แลกเปลี่ยนกับองค์กร

หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (Talent Mobility) 

  2. สนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมสัมมนาทั้งจากภายในและภายนอก

องค์กร เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตามต าแหน่งงานหรือสายงานของตนเอง 
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  3. อ านวยความสะดวกด้านข้อมูล สร้างระบบพ่ีเลี้ยง (Mentoring) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุน

การท าวิจัยและผลงานวิชาการเพ่ือการพัฒนาองค์กรและต าแหน่งทางวิชาการและเชี่ยวชาญ 

  4. ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการของบุคลากร โดยผลักดันการท า

วารสารวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติ (จัดท าวารสารวิชาการเข้าสู่ฐาน TCI) และการประชุมวิชาการระดับ

ภูมิภาคและ/หรือระดับชาติหรือนานาชาติ 

  5. สร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ โดยการส่งเสริมและเร่งรัดให้มีนักวิจัยเพ่ิมขึ้น ให้นักวิจัย

จัดท าวิจัยสถาบันและวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ด้านนวัตกรรม (1 สาขา/หลักสูตร/คณะต่อ 1 นวัตกรรม) 

  6. ส่งเสริมและผลักดันให้เกิดผลการวิจัยที่สามารถมาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนให้มีความ

ทันสมัยหรือสามารถต่อยอดไปองค์ความรู้สู่การสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาในอนาคตผ่าน

ระบบการบริหารในรูปแบบบริษัทจ าลองและศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านกรีนซัพพลายเชนระดับคณะ 

 6.  จุดเด่นที่ส าคัญของคณะ 

  การเข้มแข็งของบุคลากรทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุนในการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยสามารถพัฒนาบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง มีการพัฒนาวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถ

เผยแพร่ได้ระดับชาติและนานาชาติ มีการบริการวิชาการแก่สังคมและสามารถสร้างรายได้ให้กับมหาวิทยาลัยอย่าง

ต่อเนื่อง 

ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี คณะวิทยาการจัดการ 
จากการตอบแบบสอบถามของบุคลากร  จ านวน 51 คน จากบุคลากร จ านวน 63 คน หรือร้อยละ 80.95 ปรากฏ
ดังตารางที่  3.2 – ตารางที่ 3.4 
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ตารางท่ี 3.2 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของคณบดี  
                 
1. ภาวะผู้น า ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับที่ 
1.1 ความเป็นผู้น าในการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย คุณค่าและยุทธศาสตร์ของ

คณะ 4.35 ดี 3 
1.2 ความสามารถในการสื่อสาร การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์

ให้ประชาคมของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.31 ดี 6 
1.3 ความสามารถในการบริหารงานได้ทันการเปลี่ยนแปลงของ 

สังคมโลก 4.40 ดี 2 
1.4 ทักษะในการตัดสินใจและแก้ปัญหาการบริหารงาน 4.23 ดี 8 
1.5 ทักษะในการคิดแสวงหาวิธีการหรือทางเลือกท่ีดีที่สุดส าหรับอนาคตของคณะ 4.33 ดี 4 
1.6 ความมุ่งม่ันและความทุ่มเทในการท างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผน

ยุทธศาสตร์ 4.33 ดี 4 
1.7 ความสามารถในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคณะ 4.23 ดี 8 
1.8 ความสามารถในการแสวงหาทรัพยากรมาสนับสนุนการบริหารงานของคณะ 4.29 ดี 7 
1.9 การสร้างทีมและใช้แนวทางในการท างานเป็นทีมในการบริหารงาน 4.08 ดี 12 
1.10 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในคณะ 4.15 ดี 10 
1.11 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคลและองค์การภายนอก 4.54 ดีมาก 1 
1.12 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการในคณะ 4.12 ดี 11 

รวม 4.28 ดี  
 
  จากตารางที่ 3.2 โดยภาพรวมบคุลากรเหน็ว่า ภาวะผู้น าของคณบดี คณะวิทยาการจัดการ อยู่ในระดับ “ดี“  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุดสามอันดับ คือ การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือจากบุคคลและองค์การภายนอก อยู่ในระดับ “ดีมาก”  ความสามารถในการบริหารงานได้ทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  และความเป็นผู้น าในการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย คุณค่าและยุทธศาสตร์ของ
คณะ อยู่ในระดับ “ดี”  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยสุดสามอันดับคือ การบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลในคณะ การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการในคณะ การสร้างทีมและใช้แนวทางใน
การท างานเป็นทีมในการบริหารงาน อยู่ในระดับ “ดี”   
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ตารางท่ี 3.3 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาลของของคณบดี  
                  
2. ธรรมาภิบาล ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับที่ 

2.1 
หลักนิติธรรม : การใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกติกาต่างๆ อย่างเป็นธรรม
และเสมอภาค 4.27 ดี 2 

2.2 
หลักคุณธรรม : การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความมี
ระเบียบวินัย 4.33 ดี 1 

2.3 
หลักความโปร่งใส : การท าให้คณะเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา มีระบบและกลไกการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 4.17 ดี 6 

2.4 

หลักการมีส่วนร่วม : เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความ
เข้าใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง 
ร่วมกันคิดแนวทางการท างาน ร่วมแก้ปัญหา ร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจและกระบวนการพัฒนา 4.19 ดี 4 

2.5 
หลักความรับผิดชอบ : แสดงความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ก าหนดไว้ การแสดงถึงความ
ส านึกในความรับผิดชอบต่อความบกพร่องและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข 4.21 ดี 3 

2.6 
หลักความคุ้มค่า : การใช้ทรัพยากรในการบริหารงานที่มีอยู่จ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ประหยัดและคุ้มค่า 4.19 ดี 4 

รวม 4.23 ดี  
 
  จากตารางที่ 3.3 โดยภาพรวมบุคลากรเห็นว่า ธรรมาภิบาลของคณบดี คณะวิทยาการจัดการ อยู่ใน
ระดับ “ดี“ ทุกข้อ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุดสองอันดับคือ หลักคุณธรรม: การ
ยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความมี
ระเบียบวินัย และหลักนิติธรรม: การใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกติกาต่างๆ อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค  ส่วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยที่สุดคือ หลักความโปร่งใส: การท าให้คณะเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา มีระบบและกลไกการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้  
  



 

 

56 

 

ตารางท่ี 3.4 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี 
                
1 ภาวะผู้น า 4.28 ดี 1 

2 ธรรมมาภิบาล 4.23 ดี 2 

รวม 4.26 ดี  

   จากตารางที่ 3.4 โดยภาพรวมบุคลากรเห็นว่า  ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี อยู่ในระดับ ”ดี”  
ความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี คณะวิทยาการจัดการ จากการตอบ
แบบสอบถามของบุคลากร จ านวน 51 คน จากบุคลากร จ านวน 63 คน หรือร้อยละ 80.95 ปรากฏดังตารางที่  3.5  

ตารางท่ี 3.5 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 

                ความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
ค่าเฉลี่ย ระดับ 

ล าดับ
ที ่

1. การบริหาร 4.12 มาก  
1.1  แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 4.17 มาก 1 
1.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีที่เกิดจากความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก

ระดับ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  4.13 มาก 2 
1.3 คณะมีกลไกในการก ากับ ติดตาม และประเมินผล ให้การปฏิบัติงาน

เป็นไปตามแผน 4.06 มาก 3 

2. บทบาทหน้าที่ 4.13 มาก  
2.1 การก าหนดเป้าประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการโดยให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วน

ร่วมและอธิบายให้เข้าใจตรงกัน 4.10 มาก 2 
2.2 การเป็นผู้อ านวยการ (Facilitator) หรือส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ

ด าเนินงาน  4.15 มาก 1 

3. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในคณะ 4.12 มาก  
3.1 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 4.10 มาก 2 
3.2 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารและการ

ปฏิบัติงาน 4.17 มาก 1 
3.3 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริการ

นักศึกษาและศิษย์เก่า 4.10 มาก 2 
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4. แนวทางการท างาน 4.27 มาก  
4.1 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคณาจารย์ บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน 

และนกัศึกษา 4.37 มาก 1 
4.2 การจัดหา การบริหารทรัพยากร และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างมี

ประสิทธิภาพ 4.17 มาก 2 
รวม 4.15 มาก  

 จากตารางที่ 3.5  โดยภาพรวมบุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารงานของคณบดี คณะวิทยาการจัดการ  
อยู่ในระดับ “มาก” ทุกข้อ 

 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
 1. ด้านการบริหาร ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
 2.  ด้านบทบาทหน้าที่ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ การเป็นผู้อ านวยการ (Facilitator) หรือ
ส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงาน  
 3. ด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ในคณะ  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ การใช้ประโยชน์จาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงาน   
 4. ด้านแนวทางการท างาน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคณาจารย์ 
บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน และนักศึกษา  
 
 สรุปค าถามปลายเปิดคณบดี 

 1.  ด้านภาวะผู้น า 
  - มีภาวะผู้น าโดยหากทีมงานท างานผิดพลาด คณบดีจะยอมรับความผิดพลาดเอง 
  - มีความมุ่งมั่น ตั้งใจท างานมาก ทุ่มเทและมีความรับผิดชอบงานดีมาก มีความเมตตาแก่ลูกน้อง
ทุกคน มีความเป็นธรรม กล้าตัดสินใจ และรับฟังความคิดเห็นผู้ อ่ืน สามารถน าคณะให้ด าเนินงานไปในทางที่ดี
และถูกต้อง 
  - เป็นผู้น าที่ดีมาก ใช้อ านาจอย่างมีเหตุผลเพ่ือให้การท างานปราศจากปัญหา และพร้อม
สนับสนุนความส าเร็จของบุคลากรในคณะ 

 2.  ด้านธรรมาภิบาล 
  - เป็นแบบอย่างท่ีดีในองค์กร ด้านความซื่อสัตย์สุจริต และเป็นธรรม 
  - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างอาจารย์และเจ้าหน้าที่ และด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  - มีความเป็นธรรมในการตัดสินปัญหา โดยยึดหลักความถูกต้อง 
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 3.  ความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
  -  มีความพึงพอใจ และประทับใจการท างานของคณบดีมาก เพราะเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ลูกน้อง และทุกคน 
  - มีการบริหารงานที่ดี 

 4.  ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอ่ืน 
  - สมควรท างานในต าแหน่งนี้ต่อไปอีกหลายสมัย 
  - มีความเอ้ืออาทรดี 

สรุปผลการประเมินผลงาน 
1.  ผลการด าเนินงานตามพันธกิจคณะด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 4.16 อยู่ในระดับดี 

 2. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ คณะด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 3.14 
อยู่ในระดับ ปานกลาง จ าแนกเป็น  
   2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 
     การพัฒนาคณะวิทยาการจัดการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2563  ประกอบด้วย 5  ยุทธศาสตร์  จ านวน 17 ตัวชี้วัด  โดยมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์  จ านวน 11 ตัวชี้วัด (ร้อยละ 64.71)  คิดเป็นระดับคะแนนได้ 3.24 
   2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
     คณะได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ  จ านวน 34 โครงการ ด าเนินการบรรลุตามแผน
ยุทธศาสตร์ได้ จ านวน 16  โครงการ  (ร้อยละ 47.06)  คิดเป็นระดับคะแนนได้ 2.35 
   2.3  การบริหารงบประมาณ   
     ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  
     งบประมาณได้รับการจัดสรร จ านวน 12,089,987 บาท  ด าเนินการเบิกจ่ายได้ จ านวน 
9,013,374 บาท  (ร้อยละ 74.55)  คิดเป็นระดับคะแนนได ้ 3.73 
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 การประเมินผลงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สรุปได้ดังตารางท่ี  3.6 
 

ตารางท่ี  3.6  สรุปการประเมินผลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 
ที ่ รายการที่ประเมิน น  าหนัก คะแนน ระดับ 
1 ผลการด าเนินงานตามพันธกจิ 50 4.16 

 
ดี 

  1.1 ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนตลอดจนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

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

     จากสภามหาวิทยาลัย 
10 2.35 ควรปรับปรุง 

  2.3 การบริหารงบประมาณ 10 3.73 ดี 
รวม 90 3.71 ดี 

3 ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล 10 
 
 

4.26 ดี 
  ภาวะผู้น า  4.28 ดี 
  ธรรมาภิบาล  4.23 ดี 
4 ความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 

 
 4.15 มาก 

 จากตารางที่ 3.6 พบว่า ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ อยู่ในระดับดี  ผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ อยู่ในระดับ ปานกลาง ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี อยู่ใน
ระดับดีและความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี  อยู่ในระดับมาก 
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การวิเคราะห์การด าเนินงาน 
 จุดเด่น   
 1.  คณะได้รับความร่วมมืออย่างเข้มแข็งจากคณาจารย์และสายสนับสนุนในการด าเนินงานของคณะ
ให้บรรลุเป้าหมาย โดยมีการพัฒนาบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการแก่สังคมและงานวิจัยได้มากขึ้น ท าให้นักศึกษา อาจารย์ ตลอดจนชุมชนมีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความรู้
ส่งผลให้สามารถเสริมสร้างอาชีพหรือสร้างงานให้กับนักศึกษาและชุมชนได้เป็นอย่างดี   
 2.  คณะมีเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง
เช่น บริษัทแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) บริษัทไทยเบฟ รวมถึง ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เช่น 
มหาวิทยาลัยครูฝูเจี้ยน วิทยาเขตฝูชิง เป็นต้น  
 ข้อเสนอแนะ 
 1.  มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมผลักดันคณะในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโครงการต่างๆ ของคณะให้
เกิดผลทางธุรกิจขนาดย่อม และควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น น าไปใช้ประโยชน์ในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยร่วมบูรณาการกับศาสตร์สาขาวิชา คณะต่างๆ ในการออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ สัญลักษณ์สินค้า ประชาสัมพันธ์ พัฒนาเว็บไซต์และพัฒนาผลงานโครงการวิจัยประยุกต์ของคณะ
และมหาวิทยาลัย ซึ่งจะท าให้มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป 
 2. คณะควรบูรณาการ กับคณะอ่ืนเลือกพ้ืนที่และส่งเสริมชุมชนให้มีการพัฒนาครบทุกมิติ ตั้งแต่เริ่ม 
การวิเคราะห์ปัญหาหลักของชุมชน การก าหนดแนวทางและวิธีการแก้ไขปัญหา การประสาน และร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือสร้างให้เป็นต้นแบบการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเช่น โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
 3. คณะควรมีการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเข้าสู่การมีงานท า จะต้องมุ่งเน้นทักษะการเรียนรู้  และ
นวัตกรรมทักษะชีวิตและอาชีพ ต้องรู้จักการปรับตัว ริเริ่มสิ่งใหม่และหาความรู้ตลอดเวลา   เข้าใจวัฒนธรรม
ในการท างาน สร้างคุณค่าร่วมกันเพ่ือพัฒนาตัวเองและส่วนรวม และต้องมีความเข้าใจ  ในการท างานและ
พ้ืนฐานในแต่ละอาชีพ และควรเน้นทักษะที่จ าเป็นส าหรับบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21  
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เอกสารอ้างอิง 
 

กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่.   ข้อมูลบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563. 
กองนโยบายและแผน.   ข้อมูลผลการด าเนินงานและรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
                     แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ระยะที่ 1 (ปี พ.ศ. 2561–2564). 
………..                     สรุปรายงานการใช้เงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
คณะวิทยาการจัดการ.   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 านวนนักศึกษาแต่ละชั นปี ปีการศึกษา 2562. 
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ภาคผนวก ข 
โครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

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

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

1. เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ คณบดี ส านัก/ 
สถาบัน และผู้อ านวยการ   
 2.  เพ่ือจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และ
ส านัก/สถาบัน 
หน่วยงานที่รับการประเมิน 
 มหาวิทยาลัย  คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
 ส านักงานอธิการบดี  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ผู้รับการประเมิน   
 อธิการบดี คณบดีและผู้อ านวยการของหน่วยงานที่รับการประเมิน   
รายการที่ประเมินและติดตาม 

1. การติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ และส านัก/สถาบัน ตามข้อเสนอแนะของคณะ 
กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 2.  การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานที่รับการประเมิน              
           3.  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย คณะ และ  
ส านัก/สถาบัน  
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     3.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์   
                3.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
                3.3  การบริหารงบประมาณ    
 4. ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้รับการประเมิน และความพึงพอใจต่อคุณภาพ   

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
เครื่องมือ วิธีการ เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินและน  าหนักในการประเมิน 
 เครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

1. แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานที่รับการประเมิน 
 2. แบบสัมภาษณ์ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 3.  แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย  เช่น  
อาจารย์  เจ้าหน้าที่  นักศึกษา  ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต  ผู้แทนชุมชนรอบมหาวิทยาลัยหรือชุมชนที่ได้รับผลจากการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  
 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจใน
การบริหารงานของอธิการบดี คณบด ีและผู้อ านวยการ 
 5.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับการประเมิน   ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี   รายงานประจ าปี  รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร 
รายงานผลการด าเนินงานของคณบดี ผู้อ านวยการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ฯลฯ 
  วิธีการ 
 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  รายงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร  แบบติดตามและประเมินตนเองตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเอกสารที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินการของหน่วยงานที่รับการประเมิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 4.  วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งผู้มี
ส่วนได้เสีย  
 5.  วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล  และความ      
พึงพอใจในการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ 
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 6.  จัดท าแบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานที่รับ
การประเมิน   

 เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน 
 การประเมินผลตามพันธกิจ ใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้   
 1. เกณฑ์ของหน่วยงานระดับชาติที่ท าหน้าที่ประเมินได้แก่ สมศ. และ สกอ.   
 2. เกณฑ์เป้าหมายที่หน่วยงานที่รับการประเมินก าหนด   
 3.  เกณฑ์ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
 4. เกณฑ์กระบวนการและหรือผลการด าเนินงานที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานก าหนด   
 
 น  าหนักในการประเมิน   
 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 าและธรรมาภิบาลของผู้รับการประเมิน         ร้อยละ 10 

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

                  A1 =
คะแนนรวมที่ได้

จ านวนตัวช้ีวัด
  

 
     1.2  การด าเนินงานตามพันธกิจของส 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 
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 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
  

 การค านวณคะแนนเฉพาะผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยรวม  (A) 

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

90
 

 การแปลความหมายของคะแนน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

คะแนน ระดับการด าเนินงาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล 

4.51 – 5.00          ดีมาก               ดีมาก 
3.51 – 4.50          ดี               ดี 
2.51 – 3.50          ปานกลาง               ปานกลาง 
1.51 – 2.50          ควรปรับปรุง               ควรปรับปรุง 
1.00 – 1.50          ต้องปรับปรุง               ต้องปรับปรุง 
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การสรุปการประเมินผลงาน 
 การสรุปการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ที ่ รายการที่ประเมิน น  าหนัก 
1 การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะ 50 
2 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย คณะ 40 
 2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 

 
20 

 2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 10 

 2.3  การบริหารงบประมาณ 10 
รวม 

 
90 

3 ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของอธิการบดี คณบดี 10 

สรุปการประเมินผลงานของส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน  

ที ่ รายการที่ประเมิน น  าหนัก 
1 การด าเนินงานตามพันธกิจ 50 
 1.1 การบริหาร 15 
 1.2 ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 25 
 1.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ใช้ผลการประเมินในการประกันคุณภาพ   

    การศึกษาภายใน) 10 
2 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและการบริหารงบประมาณ 

 
40 

 2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 
 

20 
  2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 10 

 2.3  การบริหารงบประมาณ 10 
รวม 

 
90 

3 ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการ 10 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  
 1.  ผลประเมินการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  คณะ ส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน 
 2.  ข้อเสนอแนะที่เป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย  คณะ ส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน  
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ภาคผนวก ค 
ตัวชี วัดและเกณฑ์การประเมินผลงานตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ตัวชี วัดการประเมินผลงานตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

มิติ และ ตัวชี วดั 
คณะ 

มหา 
วิทยาลยั 

คร ุ
ศาสตร ์

มนุษย์ฯ การ
จัดการ 

วิทย์ฯ เทคโน
เกษตรฯ 

มิติที ่1 ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนตลอดจนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา       
ตัวชี้วัดที ่1.1 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร   * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การบริหารจัดการนักศึกษาออกกลางคัน * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 1.3 การประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์  * * * * * * 
ตัวชี้วัดที ่1.4 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา * * * * * * 
มิติที ่2 ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์       
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 ด้านการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏั       
ตัวชี้วัดที ่3.1 การส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น * * * * * * 
ตัวชี้วัดที ่3.2 การพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
หรือหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ภายนอกมหาวิทยาลัย * * * * * * 
ตัวชี้วัดที ่3.3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น ให้
ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม * * * * * * 
มิติที ่4 ด้านการบริการวชิาการ       
ตัวชี้วัดที ่4.1 การจัดโครงการบริการวิชาการและทรัพยากร
สนับสนุนตามแผนในการให้บริการวิชาการ * * * * * * 
ตัวชี้วัดที ่4.2 งบประมาณที่เป็นความร่วมมือจากหนว่ยงานภายนอก
หรือท้องถิ่นและรายได้ที่เกิดจากการใหบ้ริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย/คณะ * * * * * * 
มิติที ่5 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม       
ตัวชี้วัดที ่5.1 การด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม * * * * * * 
ตัวชี้วัดที ่5.2 การมีส่วนร่วมในโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น * * * * * * 
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มิติ และ ตัวชี วดั 
คณะ 

มหา 
วิทยาลยั 

คร ุ
ศาสตร ์

มนุษย์ฯ การ
จัดการ 

วิทย์ฯ เทคโน
เกษตรฯ 

มิติที ่6 ด้านการบริหาร         
ตัวชี้วัดที ่6.1 การบริหารองค์การ * * * * * * 
ตัวชี้วัดที ่6.2 ผลการบริหารงบประมาณ * * * * * * 
                 1. ร้อยละของการเบกิจ่ายงบประมาณ * * * * * * 
                 2. ความสามารถในการหารายได ้ * * * * * * 
ตัวชี้วัดที ่6.3 ผลการพัฒนาบุคลากรของคณะ * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 6.4 การบริหารจัดการความเส่ียง * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่  6.5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ * * * * * * 
                 (1)  ภายในประเทศหรือต่างประเทศ * * * * *  
                 (2)  ภายในประเทศและต่างประเทศ      * 

รวม 20 20 20 20 20 20 

 
*   หมายถึง หน่วยงานต้องสง่รายงานข้อมูลตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด  
 

หมายเหตุ ตัวชี วัดที่ 6.2 และตัวชี วัด 6.5  จะพิจารณาให้สอดคล้องตามสภาพการ
เปลี่ยนแปลงใน ระดับประเทศ  
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เกณฑ์การประเมินผลงานตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

1.1 ผลประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร   
     ชนิดตัวชี วัด : ผลลัพธ์ 

เกณฑ์ 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายในแต่ละหลักสูตร 

1.  คณะ 
2.  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน  
 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ 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 
 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2563 
 

102 



 

 

75 

 

ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

1.3 การประเมินคุณภาพการ
เรียนการสอนของอาจารย์  

     ชนิดตัวชี วัด : ผลลัพธ์ 

เกณฑ์ 
    คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการสอนของอาจารย์
เป็นผลการประเมิน 
คะแนน  
   ใช้คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย์ 
 

1.  คณะ 
2.  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ 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 
 

1. คณะ 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 
   คะแนน 5  :  มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
   คะแนน 4  :  มีการด าเนินการ 4 ข้อ 
   คะแนน 3  :  มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
   คะแนน 2  :  มีการด าเนินการ 2 ข้อ 
   คะแนน 1  :  มีการด าเนินการ 1 ข้อ 

 

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 
 

 
 
 

   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 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

2.3 โครงการวิจัยที่โจทย์การวิจัย
ได้มาจากท้องถิ่น 
 
     ชนิดตัวชี วัด : ปัจจัยน าเข้า 

 

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

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. คณะ 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

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

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 
 

 

เกณฑ์ 
   ร้อยละของการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ตาม
ศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา 

ร้อยละ=
จ านวนผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์

หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์
จ านวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2561−2563

 

คะแนน 
          มากกว่าร้อยละ 50  =  5  คะแนน 
          ร้อยละ 46 – 50     =  4  คะแนน 
          ร้อยละ 41 – 45     =  3  คะแนน 
          ร้อยละ 36 – 40     =  2  คะแนน 
          น้อยกว่าร้อยละ 36  =  1  คะแนน 

หมายเหตุ 
   จ านวนผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง 
จ านวนผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ที่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2561-
2563  และมีการน าไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ 2563  ให้นับทุกผลงาน  แม้ว่า
ผลงานนั้นจะมีการไปใช้ประโยชน์แล้วในปีอ่ืน ๆ 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. คณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

3 . 1  กา รส่ ง เ ส ริ มกา ร พัฒนา

ท้องถิ่น 

 

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 

 

เกณฑ์  

   ร้อยละของโครงการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น 

วิธีการค านวณ 

ร้อยละ =
จ านวนการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น

จ านวนโครงการมบริการวชิาการตามแผนงบประมาณประจ าปี
x 100 

 

คะแนน 

  ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดให้ร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

1. คณะ 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

     แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

3.2 การพัฒนาครูหรือบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษาหรือ

หน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 

 

เกณฑ์ 

   ร้อยละของโครงการการพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน 

วิธีการค านวณ 

ร้อยละ =
จ านวนโครงการพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษา

จ านวนโครงการบริการวิชาการตามแผนงบประมาณประจ าปี
x 100 

คะแนน 

   ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน 

1. คณะ 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

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

3.3 การยกระดับคุณภาพการ 

ศึกษาของท้องถิ่นให้ครอบคลุม

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 

เกณฑ์  

   ร้อยละของโครงการการยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น 

วิธีการค านวณ 

ร้อยละ =
จ านวนโครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของท้องถ่ิน

จ านวนโครงการมบริการวิชาการตามแผนงบประมาณประจ าปี
x 100 

คะแนน 

   ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน 

1. คณะ 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

4 .1  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 

 

 

     แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
        
 

102 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

4.2 งบประมาณท่ีเป็นความ

ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก

หรือท้องถิ่น และรายได้ที่เกิดจาก

การให้บริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัย/คณะ 

 

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 

 

 

 

 

เกณฑ์ 

   ร้อยละของงบประมาณที่เป็นความร่วมมือจากหน่วย งานภายนอกหรือ

ท้องถิ่น และรายได้ที่เกิดจากการให้ บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

คณะ กับงบประมาณการบริการวิชาการ 

วิธีการค านวณ 

 

ร้อยละ =
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอกและรายได้ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด

งบประมาณการบริการวิชาการทั้งหมด
x 100 

คะแนน 

ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

1.  คณะ 

2.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 

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

5.1 การด าเนินงานด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

     ชนิดตัวชี วัด :  ปัจจัยน าเข้า 

 

 

 

 

 

เกณฑ์ 

   จ านวนโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ระดับมหาวิทยาลัย 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 าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
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 าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2563 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

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.  แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2563 
     2. แบบประเมินความพึงพอใจของ

บุคลากรที่คณะกรรมการจัดท า 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

6.2  ผลการบริหารงบประมาณ 
      6.2.1 ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
     
     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
      6.2.2 ความสามารถในการหา 
รายได้ 
 
     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  
หมายเหตุ 
1. ตัวช้ีวัดที่ 6.2.2 ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ก็บจากนักศึกษา 
2. ตัวช้ีวัดที่ 6.2.2 ประเมินเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย   
   ระดับคณะให้รายงานผลการด าเนินงาน แต่ยังไม่น าผลมาคิดเป็นค่าระดบั
คะแนน 
3. ระดับมหาวิทยาลัยใหร้วมคะแนนตามตัวช้ีวัด 6.2.1 และ ตัวช้ีวดั 6.2.2 
แล้วปรับให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

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

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2563 
 
 
 
 
 
 
      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2563 
 



 

 

84 

 

ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

6.3  ผลการพัฒนาบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย/คณะ 

     ชนิดตัวชี วัด : ผลลัพธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์  
   ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
 

วิธีการค านวณวิธีการค านวณ 

ร้อยละ =
จ านวนบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนา

จ านวนบุคลากรของคณะ/มหาวิทยาลัย
x 100 

รูปแบบการพัฒนาบุคลากร 
  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 าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2563 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

6.4 การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

          ชนิดตัวชี วัด : ผลลัพธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์ 
1.  มีคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ ยงระดับคณะ/
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 .  หน่ วยตรวจสอบ

ภายใน 

3. คณะ 

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม    
พันธกจิของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2563 
 

6.5 การสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือ 

     (1) ภายในประเทศ หรือ 

ต่างประเทศ (ที่มีการด าเนินการ

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 
 

1. มหาวิทยาลัย 

2. คณะ 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2563 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

 

 

คะแนน 
  คะแนน 5  :  มีความร่วมมือ 5 โครงการ 
  คะแนน 4  :  มีความร่วมมือ 4 โครงการ 
  คะแนน 3  :  มีความร่วมมือ 3 โครงการ 
  คะแนน 2  :  มีความร่วมมือ 2 โครงการ 
  คะแนน 1  :  มีความร่วมมือ 1 โครงการ 
หมายเหตุ : 
1. ความร่วมมือ ของคณะ ใช้ผลความร่วมมือของมหาวิทยาลัยได้ 
2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือต้องเป็นความร่วมมือด้านการ
พัฒนาการศึกษา การผลิตบัณฑิต และพัฒนาครู ด้านพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ 
3. ใช้ส าหรับคณะในการให้ข้อมูล 

6.5 การสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือ 

     (2) ภายในประเทศ และ

ต่างประเทศ (ที่มีการด าเนินการ

จริง) 

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 

 

เกณฑ์ 

  1.  จ านวนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะกับ

มหาวิทยาลัย คณะภายในประเทศ 

  2.  จ านวนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  3.  จ านวนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน ในต่างประเทศ 

 

1. มหาวิทยาลัย 

2. คณะ 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2563 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

 

 

คะแนน 

  คะแนน 5  :  มีความร่วมมือ 5 โครงการ 

  คะแนน 4  :  มีความร่วมมือ 4 โครงการ 

  คะแนน 3  :  มีความร่วมมือ 3 โครงการ 

  คะแนน 2  :  มีความร่วมมือ 2 โครงการ 

  คะแนน 1  :  มีความร่วมมือ 1 โครงการ 

หมายเหตุ : 

   1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือต้องเป็นความร่วมมือด้านการ

พัฒนาการศึกษา การผลิตบัณฑิต และพัฒนาครู ด้านพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ 

   2.  ใช้ส าหรับมหาวิทยาลัยในการให้ข้อมูล 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาลและ 

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

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ค าชี แจง  
 แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาลและ
ความพึงพอใจในการบริหารของคณบดีจากผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลอันเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะ  
ดังนั้น จึงขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามสภาพที่เป็นจริง 
 โปรดท าเครื่องหมาย   ลงใน    ตามสภาพที่เป็นจริง 
           แบบสอบถามมี 3 ตอน  คือ 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี 
 ตอนที่ 3  แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
      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. ตั้งแต่ 1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี   
  3.  3 - 5 ปี                         4.  มากกว่า 5 ปี   
 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาลและความพึงพอใจในการบริหารของ 
           คณบดี    
        ความหมายของคะแนน  
      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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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ภาวะผู้น าของคณบดี      
1.1 ความเปน็ผู้น 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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รายการประเมิน  
ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

2. ธรรมาภิบาลของคณบดี      

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 แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
           ความหมายของคะแนน 
 5   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 4   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 3   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

2   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
1    หมายถงึ  มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. การบริหาร      
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. บทบาทหน้าที่       
2.1 การก าหนดเป้าประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการโดยให้ผู้เกี่ยวข้องมี

ส่วนร่วมและอธิบายให้เข้าใจตรงกัน 
     

2.2 การเป็นผู้อ านวยการ (Facilitator) หรือส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
การด าเนินงาน  
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รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
3. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในคณะ      
3.1 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ

สอน 
     

3.2 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารและ
การปฏิบัติงาน 

     

3.3 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริการ
นักศึกษาและศิษย์เก่า 

     

4. แนวทางการท างาน      
4.1 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคณาจารย์ บุคลากรภายในและภายนอก

หน่วยงาน และนักศึกษา 
     

4.2 การจัดหา การบริหารทรัพยากร และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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