
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

รายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน                        
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ในคราวประชุมคร้ังที่ 3/2564 วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564 



 

 

 

398 หมู่ 9 ต าบลนครสวรรค์ตก อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000                                                               

โทร. 0-5621-9100-29 โทรสาร 0-5688-2522-23 





 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลงาน  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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ค าน า 
 

 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 2 ว่าด้วยการ
ด าเนินงาน มาตรา 39 ให้มีการประเมินผลการด าเนินงานของคณะและคณบดี โดยน าหลักการวิธีการในมาตรา 
49 และมาตรา 50 มาใช้โดยอนุโลม ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดีและผู้อ านวยการ ให้ท าหน้าที่ ติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของคณบดี โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสาร สัมภาษณ์ผู้ บริหารคณะ 
คณาจารย์ และนักศึกษา 
 

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

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน 
13 มีนาคม 2564 
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บทสรุปส าหรับผู้บริหาร 
 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นคณะหนึ่งที่สังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการขอให้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าวิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยผลิต
บัณฑิตในสาขาต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์แก่นักศึกษาจึงเห็นสมควรขอพระราชทานชื่อวิทยาลัยครูว่าสถาบันราชภัฏ
และต่อมาได้รับการจัดตั้งให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่15 มิถุนายน  2547   มีการแบ่ง
หน่วยงาน เป็นส านักงานคณบดี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และศูนย์วิทยาศาสตร์ 
 

วัตถุประสงค์   
 1.  เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและคณบดี    
 2.  เพ่ือจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ   
 
กรอบการประเมิน 
 รายการที่ประเมินและติดตาม   
 1.  การติดตามการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
 2. การด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ 
 3. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณของคณะ  
  3.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์   
  3.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
  3.3  การบริหารงบประมาณ   
 4.  ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้รับการประเมิน และความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
 
เครื่องมือ วิธีการ เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินและน  าหนักในการประเมิน 
  เครื่องมือ 
      เครื่องมือที่ใช้ในการวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย   
   1.   แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ   
   2.  แบบสัมภาษณ์คณบดี  ผู้แทนประธานสาขาและผู้แทนอาจารย์ 
   3. แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรของคณะเกี่ยวกับภาวะผู้น า   ธรรมาภิบาล และ
ความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี   
   4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะ  ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  รายงานประจ าปี  รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร รายงานผลการด าเนินงาน
ของคณบดี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 



 

 

ค 

 

 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 ค่า
เป้าหมาย 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 
 
สรุปผลการประเมินผลงาน 
 1. ผลการด าเนินงานตามพันธกิจคณะด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 4.14 อยู่ในระดับ ดี   
 2.  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ คณะด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 
2.74อยู่ในระดับ ดี จ าแนกเป็น  
   2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 



 

 

ง 

 

     การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ประกอบด้วย  4  ยุทธศาสตร์  จ านวน  9  ตัวชี้วัด  โดยมีผลการ
ด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย จ านวน 2  ตัวชี้วัด (ร้อยละ 22.22)  คิด
เป็นระดับคะแนนได้ 1.11 
   2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
     คณะได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ  จ านวน 38 โครงการ ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย 
จ านวน 21  โครงการ  (ร้อยละ 55.26)  คิดเป็นระดับคะแนนได้ 2.76 
   2.3  การบริหารงบประมาณ 
     คณะได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 21,455,020 บาท 
เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 18,790,525 บาท (ร้อยละ 87.58)  คิดเป็นระดับคะแนนได้ 4.38 
               หมายเหตุ 

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

2. จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการ 
ไม่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงานขอยุติการด าเนินโครงการ บางส่วนขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพื่อให้
สามารถขับเคลื่อนได้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
        ประกอบกับสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อสภาวะทางเศรษฐกิจท าให้นักศึกษาขาดแคลนทุน
ทรัพย์ ในการช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง การ
เก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาในช่วงระยะเวลาการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
โดยเรียกเก็บค่าเงินค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายในอัตราร้อยละเก้าสิบ และให้แบ่งจ่ายเป็นงวด โดยงดเว้น
ค่าปรับการช าระเงินหลังก าหนด 
 การประเมินผลงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สรุปได้ดังนี้ 
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ที ่ รายการที่ประเมิน น  าหนัก คะแน
น 

ระดับ 
1 ผลการด าเนินงานตามพันธกจิ 50 4.09 ดี 
  1.1 ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนตลอดจนครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 3.46 ปานกลาง 

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

  
2.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ 
     จากสภามหาวิทยาลัย 10 2.76 ปานกลาง 

  2.3 การบริหารงบประมาณ 10 4.38 ดี 
รวม 90 3.31 

 
..33.3

3 
 

ปานกลาง 
3 ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล 10 

 
 

3.84 ดี 
  ภาวะผู้น า 

 
3.73 ดี 

  ธรรมาภิบาล 
 

4.06 ดี 
4 ความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 

 
 3.76 มาก 

 
การวิเคราะห์การด าเนินงาน 
 จุดเด่น 
 คณะสามารถบริหารจัดการในเรื่องการออกกลางคันของนักศึกษาได้ดีพอสมควร  ท าให้ สัดส่วน
นักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2562 เทียบกับสัดส่วนนักศึกษาออกกลางคัน ปีการศึกษา 2561  ลดลง
ร้อยละ 1.48   
 ข้อเสนอแนะ   
 1.  นักศึกษาใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแนวโน้มลดลงทุกปี จากปีการศึกษา 2560 
มีจ านวน 359 คน ปีการศึกษา 2561 จ านวน 227 คน และในปีการศึกษา 2562 มีจ านวนเพียง 201 คน ซึ่ง
จะส่งผลกระทบในเรื่องการจัดสรรงบประมาณ  คณะควรเพ่ิมจ านวนนักศึกษาโดยมุ่งเน้นไปที่คนที่อยู่ในวัย
ท างาน เพ่ือมุ่งพัฒนาทักษะก าลังคนให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ (Reskill-Upskill) โดย
มีความร่วมมือกับภาคเอกชน จัดท าหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือน าเข้าระบบคลังหน่วยกิต ตามประกาศของ
กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยจัดท าหลักสูตรระยะสั้น ตามความรู้ความสามารถ
และศักยภาพของอาจารย์ในคณะที่มีอยู่ เช่น หลักสูตรระยะสั้นด้านเทคโนโลยีมัลติมิเดีย เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ฯลฯ  
 2. จากข้อมูลการด าเนินงาน ตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ที่พบว่า บรรลุเป้าหมายเพียงร้อยละ 
22.22 ดังนั้น คณะควรศึกษาวิเคราะห์ให้ทราบถึงปัญหา/สาเหตุที่การด าเนินงานของคณะยังไม่บรรลุเป้าหมาย
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ตัวชี้วัดตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพื่อน ามาก าหนดเป็นแนวทางในการปรับปรุง พัฒนา การด าเนินงานให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  
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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  ซึ่งการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ถือว่าเป็นเครื่องมือทางการบริหารอย่างหนึ่งส าหรับองค์การที่จะสะท้อนภาพ
ของการพัฒนาการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองค์กรของคณะผู้บริหาร  ภายใต้แนวนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้  ดังนั้น การติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานนั้น  จ าเป็นต้องใช้กระบวนการมี
ส่วนร่วมจากบุคคลภายในองค์การที่มีมุมมองต่อมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่มองมหาวิทยาลัย 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 า ธรรมาภิบาล  และความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี  
 
เครื่องมือ วิธีการ เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินและน  าหนักในการประเมิน 
  เครื่องมือ 
      เครื่องมือที่ใช้ในการวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย   
   1.   แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ   
   2.  แบบสัมภาษณ์คณบดี  ผู้แทนประธานสาขาและผู้แทนอาจารย์ 
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   3. แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรของคณะเกี่ยวกับภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของ
คณบดี  และความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
   4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะ  ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี   รายงานประจ าปี   รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร รายงานผลการ
ด าเนินงานของคณบดี ผู้อ านวยการ  ประจ าปีงบประมาณ       พ.ศ. 2563 
 วิธีการ 
  1.  รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจ/ตัวชี ้ว ัด  และแผน
ปฏิบัติงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะ  โดยมีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ช่วยประสานด าเนินการ   
  2. วิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานคณะประจ 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 า ธรรมาภิบาล และ
ความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
  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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บทที่ 2 
ข้อมูลพื นฐาน 

 

 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะหนึ่งที่สังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ตามที่
กระทรวงศึกษาธิการขอให้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าวิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยผลิต
บัณฑิตในสาขาต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์แก่นักศึกษาจึงเห็นสมควรขอพระราชทานชื่อวิทยาลัยครูว่าสถาบันราชภัฏ
และต่อมาได้รับการจัดตั้งให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่15 มิถุนายน  2547   มีการแบ่ง
หน่วยงาน เป็นส านักงานคณบดี ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และศูนย์วิทยาศาสตร์ 
 
 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
 วิสัยทัศน์   
  “บัณฑิตมีความรู้คู่คุณธรรม  อาจารย์มีศักยภาพด้านการวิจัย  บริการวิชาการที่ได้มาตรฐานเป็น
ศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์  และสร้างเครือข่ายระดับภูมิภาคเพ่ือพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น”   
 พันธกิจ 
  1.   ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรม 
  2. บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและพัฒนาเครือข่ายระหว่าง 
มหาวิทยาลัย ชุมชน และองค์กรอื่น 
  3. พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพทางการวิจัย และส่งเสริมการท าวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่น 
และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
  4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีสามารถบูรณาการกับการเรียนการสอน 
  5. พัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้บริการแก่ชุมชน 
  6. บริหารจัดการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
 

ผู้บริหาร 
 ผู้บริหาร  (ชุดเดิม) 
  1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีอภิเดช  มงคลปัญญา   คณบดี   
  2.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
  3. อาจารย์ชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
  4. อาจารย์วิฑูร  สนธิปักษ์  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 ผู้บริหาร  (ชุดใหม่) 
  1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ คณบดี  
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชม  ปานตา  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฤทัยรัตน์  โพธิ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
  4.  อาจารย์ ดร.พิมรา  ทองแสง  รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
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บุคลากร 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะมีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 95 คน  และสายสนับสนุน  จ านวน 
24 คน  รวม 119 คน  ดังนี้ 
 
 

ต าแหน่ง 
วุฒิการศึกษา 

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

บุคลากรสายวิชาการ - - - 54 41 95 

   พนักงานมหาวิทยาลัย - - - 45 26 71 

     อาจารย์ - - - 34 15 49 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - - - 11 9 20 

     รองศาสตราจารย์ - - - - 2 2 

     ศาสตราจารย์ - - - - - - 

   ข้าราชการ - - - 9 15 24 

     อาจารย์ - - - 4 3 7 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ - - - 5 10 15 

     รองศาสตราจารย์ - - - - 2 2 

     ศาสตราจารย์ - - - - - - 

บุคลากรสายสนับสนุน 5 18 1 - - 24 

   พนักงานมหาวิทยาลัย 4 16 - - - 20 

   พนักงานราชการ - 1 - - - 1 

   ลูกจ้างประจ า 1 1 - - - 2 

   ข้าราชการ - - 1 - - 1 

รวม 5 18 1 54 41 119 

 
               ที่มา :บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการของข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  :  ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
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หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 
 ในปีการศึกษา 2562  คณะเปิดสอนหลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 

ที ่ หลักสูตร สาขาวิชา 

1 ศิลปศาสตรบัณฑิต   คหกรรมศาสตร์ 
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
3 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต   วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
4 วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีสารสนเทศ 
5 วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีมัลติมิเดีย 
6 วิทยาศาสตรบัณฑิต   วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
7 วิทยาศาสตรบัณฑิต   เคมี 
8 ครุศาสตรบัณฑิต   ฟิสิกส์ 
9 วิทยาศาสตรบัณฑิต   คณิตศาสตร์ 
10 วิทยาศาสตรบัณฑิต   ชีววิทยา 
11 วิทยาศาสตรบัณฑิต   สถิติและวิทยาการข้อมูล 
12 วิทยาศาสตรบัณฑิต   เทคโนโลยีชีวภาพ 
13 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

          ที่มา  :  ฝ่ายประกันคุณภาพการศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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จ านวนนักศึกษา 
 ในปีการศึกษา 2562  คณะ มีนักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี จ านวน 1,113 คน ดังนี้ 

ที ่ สาขาวิชา หลักสูตร 
จ านวนนักศึกษา 

รวม 
ปี 1 ปี 2 ปี 3 ปี 4 ปี 5 

1 คณิตศาสตร์ 
ศาสตร์ 

วิทยาศาสตรบัณฑิต   
าสตรบัณฑิต   

34 35 20 18 - 107 
2 สถิติประยุกต์ วิทยาศาสตรบัณฑิต   

 
8 7 - - - 15 

3 เคมี วิทยาศาสตรบัณฑิต   
 

14 12 13 11 - 50 
4 ชีววิทยา ทยาศาสตรบัณฑิต   

 
43 36 15 11 - 105 

5 เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตรบัณฑิต   
 

6 7 6 - - 19 
6 ฟิสิกส์ ครุศาสตรบัณฑิต    9 3 8 - - 20 

7 วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 

สิ่งแวดล้อม 

วิทยาศาสตรบัณฑิต   

 

31 14 8 - - 53 

 

 

8 วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต   
 

47 41 32 27 - 147 
9 เทคโนโลยีมัลติมีเดีย วิทยาศาสตรบัณฑิต   

 
41 53 32 44 - 170 

10 เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

วิทยาศาสตรบัณฑิต   
 

18 30 21 15 - 84 

11 คหกรรมศาสตร์ ศิลปศาสตรบัณฑิต     45 41 - - - 86 

12 วิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ อาชีวอนามัยและความ
ปลอดภัย 74 80 72 32 - 258 

13 วิทยาศาสตร์สุขภาพ 
ส า ธ า ณ สุ ข ศ า ส ต ร
บัณฑิต 

รวม 
13 

370 359 227 158 - 1,114 

           ที่มา : รายงานผลการด าเนินงาน (มคอ.7) ระดับหลักสูตร  ข้อมูล ณ วันที่  30 กันยายน 2563 
 

แหล่งการเรียนรู้และแหล่งทรัพยากร 
 แหล่งการเรียนรู้ 
  1.  ห้องสมุดและห้องสืบค้นข้อมูล อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์   
  2. ห้องสืบค้นข้อมูล อาคาร 4 
  3. ห้องสมุดและห้องสืบค้นข้อมูล  อาคาร 8 ศูนย์ย่านมัทรี 
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 แหล่งทรัพยากร 
 

ใช้งานพื นที่ จ านวนห้อง 
ห้องพักอาจารย์ 36 
ห้องเรียน 73 
ห้องผู้บริหาร 1 
ห้องประชุม 5 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 8 
ห้องสโมสรนักศึกษา 1 
อ่ืน ๆ (ระบุ) ห้องสมุดและห้องสืบค้นข้อมูล 9 
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บทที่ 3 
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 
 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 ตรวจสอบและประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  และการประเมินผลงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ 
      มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ การด าเนินงานและผลที่ได้รับ 
ปัญหา/
อุปสรรค 

     1. งบประมาณการท าวิจัยเฉลี่ยของอาจารย์ 1 
คน มีค่าต่ ากว่าค่าเฉลี่ยที่ก าหนดโดย สกอ. เป็น
จ านวนมาก คณะจึงควรให้ความรู้ ความเข้าใจ 
เกี่ยวกับการเขียนเค้าโครงงานวิจัยและพัฒนาใน
รูปแบบบูรณาการให้สอดคล้องกับการจัดสรร
งบประมาณของรัฐบาล ซึ่ งได้ปรับเปลี่ยนเป็น
งบประมาณแบบบูรณาการกับหน่วยงานภายนอก 

1. คณะได้เน้นโจทย์การวิจัยที่ ได้มาจากส ารวจ
ความต้ อ งก ารขอ งท้ อ งถิ่ น ม ากขึ้ น   โด ย ใน
ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  มีงานวิจัยที่ได้โจทย์
งานวิจัยมาจากท้องถิ่น จ านวน 12 เรื่อง จาก
งานวิจัยทั้งหมด 18 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 66.66 ซึ่ง
เพ่ิมขึ้นจากปีที่แล้ว  ซึ่งปีที่แล้วมีโจทย์วิจัยจาก
ท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ 60.71  

-ไม่มี- 

     2 . คณ ะควรเน้ นการน าผลงานวิจัย ไป ใช้
ประโยชน์ในด้านการบริการวิชาการ การพัฒนา
ท้องถิ่น การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ การพัฒนา
ต่อยอดนวัตกรรม และการพัฒนาต่อยอดเชิง
พาณิชย์ นอกเหนือจากการเรียนการสอน 

2. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการน างานวิจัยไป
ใช้ประโยชน์ จ านวน 6  เรื่อง  เพิ่มจากเดิมในปี ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ที่มีเพียง  3  เรื่อง 

-ไม่มี- 

     3. คณะควรเน้นการจัดท าระบบฐานข้อมูลการ
ด าเนินงานของคณะใน ทุก ๆ ด้าน เช่น งานวิจัย 
งานบริการวิชาการ ข้อมูลบุคลากรและนักศึกษา 
เป็นต้น  

3. คณะได้ร่วมมือประสานงานกับสถาบันวิจัยและ
พัฒนา  ในการเก็บข้อมูลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และ
งานสร้างสรรค์ ผ่านระบบ  DRMS (ระบบบริหาร
จัดการงานวิจัยทุนหน่วยงาน) 

-ไม่มี- 
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 ความเห็นของคณะกรรมการต่อการด าเนินการตามข้อเสนอแนะ 
 จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการในข้อ 1  และ ข้อ 2  คณะด าเนินการไม่สอดคล้องกับข้อเสนอแนะ 
ส่วนในข้อ 3  คณะควรเน้นการจัดท าระบบฐานข้อมูลการด าเนินงานของคณะใน ทุก ๆ ด้าน แต่คณะ
ด าเนินการโดยร่วมมือประสานงานกับสถาบันวิจัยและพัฒนาในการเก็บข้อมูลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงาน
สร้างสรรคเ์พียงด้านเดียว   
 
การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ชองคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ประกอบด้วย  4  ยุทธศาสตร์  จ านวน  9  ตัวชี้วัด  โดยมีผลการด าเนินงาน
บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์  จ านวน  2  ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 22.22  ดังนี้ 
 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ตัวชี วัด 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1 การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์
สังคม และประเทศชาติ 

1 - - 1 100 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2 การสร้างสรรค์การวิจัย 
พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา 
ท้องถิ่น อย่างยั่งยืน 

5 1 20 4 80 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3 การยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

1 1 100 - - 

ประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ตัวชี วัด 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4 การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

2 - - 2 100 

รวม 9 2 22.22 7 77.78 
   
โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  1   
การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 

เป้าประสงค์ท่ี  1   1.1  บัณฑิตเป็นคนดีมีคุณลกัษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
          1.2. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคุณวุฒิ/วิชาชีพ สอดคล้องกับ  ศตวรรษที่ ๒๑  
และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
           1.3. บัณฑิตมีสมรรถนะในการสื่อสารทั งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศ 

กลยุทธ์/ตัวชี วัด 
ค่า

เป้าหมาย 
ผลการ

ด าเนินงาน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ 1       1.1 พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม 
                    1.2 ประชาสัมพันธ์และรับนกัศึกษาเชิงรุก 
                    1.3  สนับสนุนทุนการศึกษาแรกเข้าและระหว่างเรียน 
                    1.4  พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน กิจกรรมเสริมหลักสูตร และการฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ีได้
มาตรฐาน 
                    1.5  แสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกเพ่ือรองรับการผลิตบัณฑิต 
                    1.6 พัฒนาอาจารย์ให้มีความรู้ความสามารถทางวิชาการเพ่ิมขึ น 
ตัวชี วัดที ่      1.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ

ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ระดับ 
4.40 

ระดับ  
4.37 

-  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  2   
การสร้างสรรคก์ารวิจัย การพัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธเ์พ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างย่ังยืน 

เป้าประสงค์ท่ี  2  2.1 ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่น รวมทั งสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่ชมุชนท้องถิ่น 
                     2.2 ผลงานวิจัยของคณาจารย์มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ 
                     2.3 ชุมชนท้องถิ่นมีศกัยภาพในการพ่ึงพาตนเอง 
           2.4 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟูให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
 

กลยุทธ์ /ตัวชี วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

บรร
ลุ 

ไม่บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ 2        2.1 เพ่ิมขีดความสามารถด้านการวิจัยสู่ระดับชาติหรือนานาชาติ 
                     2.2 ส่งเสริมและสนับสนนุนกัวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
                     2.3 ส่งเสริมการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเรียนการสอน
และกจิกรรมนักศกึษา 
                     2.4  อนุรักษ์และสืบสานศิลปะและวัฒนธรรม ตลอดจนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมของ
ท้องถิ่น 
                     2.5 ส่งเสริมการให้บริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
                     2.6  พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 
                     2.7  ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายการบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน และองค์กร
อื่น 
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กลยุทธ์ /ตัวชี วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

บรร
ลุ 

ไม่บรรลุ 

ตัวช้ีวัดที ่       2.1  จ านวนผลงานวิจัยท่ีไดร้บัการยอมรบัในระดับชาติ 
หรือนานาชาติ เช่น ไดร้ับการตีพมิพ์เผยแพร่ การจดลิขสิทธิ์ 
หรือสิทธิบัตร 

45 ผลงาน 27 ผลงาน -  

ตัวช้ีวัดที่               2.2  จ านวนงานวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่น และโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าร ิ

5 
โครงการ 

4  
โครงการ 

-  

ตัวช้ีวัดที่            2.3  ร้อยละของนักศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการ/กจิกรรมด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอ้มของท้องถิ่น 

ร้อยละ 75 ร้อยละ 73 -  

ตัวบ่งช้ีที่            2.4  จ านวนชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมด้านท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภมูิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ และ สิ่งแวดลอ้มของท้องถิ่น 

7 
โครงการ 

5   
โครงการ 

-  

ตัวช้ีวัดที่           2.5  ระดับความส าเรจ็ของการบริการวิชาการตามเกณฑ์
ประกันคณุภาพของ สกอ. 

ระดับ 5 ระดับ 5  - 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  3   
การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เป้าประสงค์ท่ี  3  3.1 บัณฑิตครูมีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล  

กลยุทธ์ /ตัวชี วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

บรร
ลุ 

ไม่บรรลุ 

กลยุทธ์ที่  3      3.1 พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการผลิตครูให้มีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
                    3.2  ยกระดับคุณภาพการผลิตบัณฑิตครูสู่มาตรฐานสากล 
ตัวช้ีวัดที ่     3.1  ร้อยละของหลักสูตรผลติครูที่ไดม้าตรฐานและผ่าน

การรับรองจากครุุสภา 
 

ร้อยละ 100 ร้อยละ 100  - 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่  4   
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

เป้าประสงค์ท่ี  4  4.1 มีรูปแบบ/ระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และมีการใช้
ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
                    4.2 บุคลากรมีสมรรถนะความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานตามเกณฑม์าตรฐาน และท างานอย่างมี
ความสุข 
          4.3 มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

กลยุทธ์ /ตัวชี วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

บรร
ลุ 

ไม่บรรลุ 

กลยุทธ์ที่  4      4.1 บริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาลในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
                    4.2  มีการจัดการความรู้ภายในองค์กร 
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กลยุทธ์ /ตัวชี วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

บรร
ลุ 

ไม่บรรลุ 

ตัวช้ีวัดที ่        4.1 ระดับความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในระดับ 
        คณะ   

ระดับ 
4.48 

ระดับ 
3.87  

-  
 

กลยุทธ์ /ตัวชี วัด 
ค่า

เป้าหมาย 

ผลการ
ด าเนินงาน 

บรร
ลุ 

ไม่บรรลุ 

        4.2  ร้อยละระดับความพึงพอใจเฉลี่ยของบุคลากรทุก
ระดับ  (สายบริหาร สายวิชาการ สายสนบัสนุน และนักศึกษา) 
ต่อการบริหารจดัการที่ดตีามหลักธรรมาภิ-บาลของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ระดับ 
4.20 

N/A -  
 

 
การประเมินผลงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 การด าเนินงานตามพันธกิจ 
 มิติที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 ตัวชี วัดที่ 1.1 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดบัหลักสูตร  
 คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 12 หลักสูตรเฉลี่ย 3.26 
คะแนน 
 คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละหลักสูตร 
ที ่ หลักสูตร คะแนน 
1 ศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 3.09  
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 3.48  
3 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 3.75  
4 วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.44   
5 วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมิเดีย 3.63   
6 วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 3.45   
7 วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 3.81   
8 ครุศาสตรบัณฑิต     สาขาวิชาฟิสิกส์ 3.63   
9 วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 3.82   
10 วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาชีววิทยา 3.54   
11 วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติประยุกต์ 3.65   
12 วิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 3.09   

เฉลี่ย 3.26   
 ตัวชี วัดที่  1.2  ผลการบริหารจัดการนักศึกษาออกกลางคัน 
 สัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันรวมทุกชั้นปี ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 24.91 สัดส่วนนักศึกษาออก
กลางคันรวมทุกชั้นปี ปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 25.29 สัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2562 เทียบ
กับสัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2561 ลดลงร้อยละ 1.48 ดังนี้ 
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ปีการ จ านวนนักศึกษาปีการศึกษา 25611 จ านวนนักศึกษาปีการศึกษา 25622 
ศึกษา  แรกเข้า   ออก   ร้อยละ   แรกเข้า   ออก  ร้อยละ 
2562 

   
201 34 16.92 

2561 227 34 14.98 227 46 20.26 
2560 359 99 27.58 359 117 32.59 
2559 369 83 22.49 369 91 24.66 
2558 524 158 30.15 

   รวม 1,479 374 25.29 1,156 288 24.91 
สัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2562 เทียบกับสัดส่วน
นักศึกษาออกกลางคัน ปีการศึกษา 2561 ลดลงร้อยละ  1.48 

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 
 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย์   ภาคเรียนที่ 1/2562  เท่ากับ  
4.33  คะแนน 
 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย์   ภาคเรียนที่ 2/2562  เท่ากับ  
4.31  คะแนน 
 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย์ เท่ากับ  4.32  คะแนน 
 ตัวชี วัดที่ 1.4  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา   
 1.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบัน
และคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยมีขั้นตอนการด าเนินงาน
ดังต่อไปนี้ 
  1.1 จัดการประชุมร่วมกันระหว่างฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษา เพ่ือสรุปผลการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในปีการศึกษาท่ีผ่านมา 
  1.2 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสโมสรนักศึกษาร่วมกันจัดท าแผนกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563  ซึ่งมีรายละเอียดแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในภาพรวมของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จัดขึ้นในปีการศึกษา 2563 โดยน าผลการประเมินของแต่ละโครงการในปีการศึกษา
ที่ผ่านมา มาเป็นแนวทางในการจัดท าแผนพัฒนานักศึกษา รวมถึงได้จัดท าปฏิทินกิจกรรมประจ าปีการศึกษา 2563 
เพ่ือก าหนดการจัดกิจกรรมของคณะให้ชัดเจน  
  1.3 รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา น าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา น าเสนอต่อ
คณะกรรมการประจ าคณะ 
 2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยจัดกิจกรรมในด้านต่างๆ 
ดังต่อไปนี้ 
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  2.1  กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ท่ีก าหนดโดยมหาวิทยาลัย/คณะ   
   -   โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา 
   -   กิจกรรมส่งเสริมนักศึกษา เข้าร่วมการประกวดและแข่งขันทักษะด้านวิชาชีพ 
   - โครงการเข้าร่วมสัมมนาด้านวิชาการและน าเสนอผลงานด้าน คอมพิวเตอร์ ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ฯ 
   - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะด้านสถิติและวิจัย 
  2.2 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
   - กิจกรรมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างคณะและกีฬาน้องใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ประจ าปีการศึกษา 2563 
  2.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
   - การออกค่ายอาสาพัฒนาของชมรมคนรักษ์คอม 
   - การออกค่ายอาสาพัฒนาของชมรมคนแบกเป้ 
   - การออกค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
  2.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
   - โครงการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
   - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
   - กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ 
   - กิจกรรมประกวดเฟรชชี่บอยแอนด์เกิร์ล 
   - โครงการค่ายอาสาบ าเพ็ญประโยชน์ ส่งเสริมสุขภาพ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และ
การบูรณาการองค์ความรู้ เพ่ือท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 
 3. การประเมินผลการด าเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการ
เรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน ประกอบด้วย 
  3.1 คุณธรรมจริยธรรม จ านวน  1 โครงการ ดังนี้  
   - โครงการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีผลการประเมิน
โครงการดังนี้ 
    เชิงปริมาณ 
    1.  มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 86.30 
    เชิงคุณภาพ  
    1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจโครงการอยู่ในระดับมาก  4.32 
    2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวพฤติกรรมทางคุณธรรมจริยธรรมที่เหมาะสม ผ่าน
เกณฑ์ที่ก าหนด เป็นจ านวน ร้อยละ 85.35 จากผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 
  3.2 ความรู้ จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 
   - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพฯ มีผลการประเมินโครงการดังนี้ 
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    เชิงปริมาณ 
    1. มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 81.37 
    เชิงคุณภาพ 
    1.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจโครงการอยู่ในระดับมาก 4.26 
    2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจทางวิชาการ ผ่านเกณฑ์ ที่ก าหนดคิดเป็นร้อยละ 
81.30 จากผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 
   - โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1  มีผลการประเมินโครงการดังนี้ 
    เชิงปริมาณ 
    1.  มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 215 คน คิดเป็นร้อยละ 93.37 
    เชิงคุณภาพ 
    1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจโครงการอยู่ในระดับมาก 4.31 
   - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีผลการประเมินโครงการดังนี้ 
    เชิงปริมาณ 
    1.  มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 80.29 
    เชิงคุณภาพ   
    1.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจโครงการอยู่ในระดับมาก  4.45 
    2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจทางวิชาการ ผ่านเกณฑ์ ที่ก าหนดคิดเป็น ร้อยละ 
82.21 จากผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 
 
  3.3 ทักษะทางปัญญา  จ านวน 1 โครงการ 2 กิจกรรม ดังนี้ 
   - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพฯ  มีผลการประเมินโครงการดังนี้ 
    เชิงปริมาณ 
    1. มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 253 คน คิดเป็นร้อยละ 81.37 
    เชิงคุณภาพ   
    1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจโครงการอยู่ในระดับมาก  4.26 
    2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจทางวิชาการ ผ่านเกณฑ์ ที่ก าหนดคิดเป็น ร้อยละ 
81.30 จากผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 
  3.4 ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ  จ านวน 1 โครงการ  ดังนี้  
   - กิจกรรมการเข้าร่วมแข่งขันกีฬาระหว่างคณะและกีฬาน้องใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ประจ าปีการศึกษา 2563  มีผลการประเมินกิจกรรมดังนี้ 
    เชิงปริมาณ 
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    1.  มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 542 คิดเป็น ร้อยละ 80.12 
    เชิงคุณภาพ   
    1.  ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจโครงการอยู่ในระดับดีมาก  4.51 
    2. นักศึกษามีความรู้ เกี่ยวกับ การท างานเป็นทีม มีจิตสาธารณะ และสามัคคีมากข้ึน  
  3.5 ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  จ านวน 1 
โครงการ  ดังนี้ 
   - โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ  มีผลการประเมินโครงการดังนี้ 
    เชิงปริมาณ 
    1.  มีผู้เข้าร่วมโครงการจ านวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 80.29 
    เชิงคุณภาพ   
    1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีระดับความพึงพอใจโครงการอยู่ในระดับมาก  4.45 
    2. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจทางวิชาการ ผ่านเกณฑ์ ที่ก าหนดคิดเป็น ร้อยละ 
82.21 จากผู้เข้าร่วมอบรมทั้งหมด 
 4. ในปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประเมินผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยด าเนินการติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงาน
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา และน าผลเข้าที่ประชุมฝ่ายกิจการนักศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษา  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากนั้นจึงน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
  คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้น าผลการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ไปจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 2563 โดยฝ่ายกิจการ
นักศึกษาได้มีการประชุมร่วมกับสโมสรนักศึกษา ครั้งที่ 1/2563 เพ่ือพิจารณาผลการประเมินและทบทวน
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ซึ่งฝ่ายกิจการนักศึกษาจะมีการสรุปผลตามมติที่ประชุมร่วม และจัดท า
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2563 ต่อไป โดยมีรายละเอียดการปรับปรุงกิจกรรม 
ดังต่อไปนี้ 
  แนวทางการจัดกิจกรรม อภิปรายผล ชี้แจงปัญหาและอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาในรอบปีการศึกษา 2563 มีดังต่อไปนี้ 
  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ในรอบปีการศึกษา 2563 
  1. กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่   
  2.  กิจกรรมประกวด Freshy Boy & Girl 
  3. กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ 
  4. กิจกรรมประชุมเชียร์ 
  5. กิจกรรมกีฬาน้องใหม่และกีฬาระหว่างคณะ 
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  6. กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
  7. กิจกรรมเลือกตั้งประธานสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  8. กิจกรรมด้านวิขาการ 
  9. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพร้อมก่อนเป็น
บัณฑิต (ปัจฉิมนิเทศ) 
  ปัญหาและอุปสรรคที่พบในการด าเนินการกิจกรรม และข้อเสนอแนะ 
  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
   ปัญหาและอุปสรรค 
   -  การปฐมนิเทศนักศึกษามีหลายวันท าให้น้องๆ รู้สึกเบื่อต่อการเข้าร่วมกิจกรรม 
   -  การขอความร่วมมือรุ่นพ่ีปีอื่นให้มาเป็น staff  ไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร  
   -  การประสานงานในการด าเนินงานของสโมสรยังไม่เรียบร้อย  เพราะเป็นการท างานร่วมกัน
ครั้งแรก 
   ข้อเสนอแนะ  
   - ลดจ านวนวันและกิจกรรมลงให้น้อยลงท าแต่กิจกรรมที่ส าคัญๆ 
  - กิจกรรมประกวด Freshy Boy & Girl 
   ปัญหาและอุปสรรค 
   - ขาดงบประมาณที่สนับสนุนอย่างเพียงพอ 
   ข้อเสนอแนะ 
    - ไม่มี 
  กิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ 
   ปัญหาและอุปสรรค 
   -  เวลาในการจัดกิจกรรมมีจ ากัด ท าให้สโมสรนักศึกษาไม่มีความพร้อม เท่าที่ควร 
   ข้อเสนอแนะ  
   - ให้สโมสรนักศึกษาจัดหน้าที่การท างานให้ชัดเจน  
  กิจกรรมกีฬาน้องใหม่และกีฬาระหว่างคณะ 
   ปัญหาและอุปสรรค 
   1. เวลาในการซ้อมทั้งกีฬา กองเชียร์ สโมสรนักศึกษามีน้อย  
   2. การท างานของสโมสรนักศึกษา ทุกคนต้องท างานเยอะ และบางครั้งไม่เข้าใจการ
ด าเนินงานภายในมีความล่าช้า 
   ข้อเสนอแนะ  
   1. ประชุมและคุยกันให้เข้าใจก่อนท างาน  แบ่งหน้าที่ให้ชัดเจน 
   ปัญหาและอุปสรรค 
   1. การประสานงานกับอาจารย์ 
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   2. น้อง ๆ ย้ายกิจกรรมเองโดยไม่แจ้งรุ่นพี่ที่คุม ท าให้รุ่นพ่ีไม่ทราบว่าน้องไปท ากิจกรรมอะไร
และท าให้บางคนขาดการเข้าร่วมกิจกรรมหารุ่นน้องมาแทนยาก 
   ข้อเสนอแนะ  
   1. ให้ระบุจ านวนการรับของแต่ละประเภท  ถ้าครบแล้วไม่ให้รับเพิ่มอีก   
  กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับนักศึกษาชั นปีท่ี 1 
   ปัญหาและอุปสรรค 
   1. กิจกรรมในแต่ละปีมีมาก บางทีมกิจกรรมด่วนมาแทรก ท าให้ต้องเลื่อนออกไปจนหาวัน
ท ากิจกรรมยาก 
   ข้อเสนอแนะ  
   1. ให้ย้ายไปอยู่วันเดียวกับกิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ที่ วัดจริยาวาส เพ่ือจะได้รวมกิจกรรม 
2 กิจกรรมในวันเดียว 
  กิจกรรมเลือกตั งประธานสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
  ปัญหาและอุปสรรค 
   1. มีรุ่นพี่ปี 4 ที่ออกไปฝึกงานแล้วมาเลือกตั้งไม่ได้เป็นส่วนใหญ่   
   2. การปิดลงคะแนนเลือกตั้งเร็วไป เพราะปิด 14.00 น.  
   3. ผู้มาเลือกตั้งรู้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้สมัครน้อย 
  ข้อเสนอแนะ  
   1. ยกผลประโยชน์ให้รุ่นพ่ีปี 4 เพราะต้องฝึกงาน  
   2. ผู้สมัครควรจะหาเสียงเพ่ิมมากข้ึน  
   3. ปิดลงคะแนนควรจะเวลา 15.00 น. 
  กิจกรรมด้านวิชาการ 
   ปัญหาและอุปสรรค 
   1. ช่วงเวลาอบรมไม่เหมาะสม นักศึกษาเข้าอบรมสาย  
   2 เนื้อหาซ้ าซ้อนกับที่เรียนในรายวิชา 
   ข้อเสนอแนะ  
   1. ควรทบทวนเนื้อหาที่ใช้ฝึกอบรมให้สอดคล้องกับความต้องการของนักศึกษา  
  กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพร้อมก่อนเป็นบัณฑิต  
(ปัจฉิมนิเทศ) 
   ปัญหาและอุปสรรค 
   1. รุ่นพี่ติดงานไม่สามารถมาเข้าร่วมกิจกรรมได้ การหนีออกนอกกิจกรรมแล้วกลับมาเช็คชื่อ 
   ข้อเสนอแนะ  
   ประธานสโมสรนักศึกษาปี 2563  เสนอกิจกรรมที่จะจัดในปีการศึกษา 2563 ดังนี้   
   1.  กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ มีกิจกรรมบายศรีสู่ขวัญ   
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   2.  กิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม 
   3. กิจกรรมการประกวด  ดาว-เดือน คณะ 
   4. กิจกรรมกีฬาน้องใหม่และกีฬาระหว่างคณะ 
   5. กิจกรรมเลือกตั้งประธานสโมสรคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   6. กิจกรรมการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพ 
   7. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศและเตรียมความพร้อมก่อนเป็นบัณฑิต 
 5.    น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผน เพ่ือปรับปรุงการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา ในปี
การศึกษา 2563 เพ่ือให้นักศึกษามีส่วนในการเข้าร่วมกิจกรรมสโมสรนักศึกษา มีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 มิติที่ 2  ด้านการวิจัย สิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์    
 ตัวชี วัดที่ 2.1  เงินสนับสนุนการท าวิจัย สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก 
 1.   เงินสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ จ านวน 2,215,000 บาท 
  1.1  เงินภายนอก  - บาท 
  1.2  งบประมาณแผ่นดิน  1,262,000  บาท 
  1.3 เงินรายได้ 953,000 บาท 
 2.  จ านวนอาจารย์ของคณะ/มหาวิทยาลัย 94 คน (อาจารย์จ านวน 1 ท่าน มาปฏิบัติราชการยังไม่
ครบ 6 เดือน) 
  เฉลี่ยเงินสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ของคณะ จ านวน 23,563.83 
บาทต่อคน 
  รายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา ที่ได้รับงบประมาณในปี 
2563  แสดงในตารางที่ 1 
 ตัวชี วัดที่ 2.2  จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับทุนท าวิจัย สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ จาก
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   
 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ จ านวน 49 คน ดังนี้   
 1.   จากเงินรายได้ จ านวน 44  คน   
 2.   จากเงินหน่วยงานภายนอก 5 คน  
 จ านวนอาจารย์ของคณะ 94  คน   
 คิดเป็นร้อยละ 52.13 
 รายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา ที่ได้รับงบประมาณในปี 2563  
แสดงในตารางที่ 1 
 ตัวชี วัดที่ 2.3  โครงการวิจัยท่ีโจทย์การวิจัยได้มาจากท้องถิ่น 
 จ านวนโครงการวิจัยที่โจทย์วิจัยได้มาจากท้องถิ่น  18  เรื่อง 
 จ านวนโครงการวิจัยทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 41 เรื่อง 
 คิดเป็นร้อยละ 43.90 
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         ตารางที่ 1 รายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา ที่ได้รับงบประมาณในปี 2563 
 
ที ่ ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้างสรรค์ 

งบประมาณสนับสนุนการวิจัย โจทย์การ
วิจัยได้มา

จากท้องถิ่น 
หน่วยงาน แหล่งทุน * จ านวนเงิน 

1 อนุพันธ์ของพีชคณิตไตรภาค ดร.รักชาติ  ประเสริฐพงษ์ 
นางสาวปรัชญา  เปี้ยจัน 

สาขาวิชา
คณิตศาสตร์ 

คณะ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

50,000 / 

2 ทฤษฎีบทจุดตรีงในปริภูมิเสมือน b-เมตริกบางส่วน ดร.อารีรัตน์  อรุณชัย 
นายบุญญฤทธิ์  เรืองค า 

สาขาวิชา

คณิตศาสตร์ 

คณะ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

50,000 / 

3 ไมโครเอนแคปซูเลชันของวัสดุเปลี่ยนสถานะคอมโพ

สิตส าหรับประยุกต์ใช้ในภาชนะบรรจุเครื่องดื่มร้อน 

ดร.จีรพรรณ  เทียนทอง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรังรอง 
แสงอรุณเลิศ 

สาขาวิชาเคมี คณะ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

50,000 / 

4 อาหารต้นทุนต่ าจากสารละลายธาตุอาหารส าหรับ

ปลูกพืชไม่ใช้ดินเพ่ือการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้

สกุลหวาย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัตนะ  
ยศเมธากุล 
รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์ 
ฉุยฉาย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ณัฐพงษ์  สิงห์ภูงา 

สาขาวิชาชีววิทยา คณะ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

50,000 / 

5 ผลของสารสกัดจากรากสามสิบต่อการเจริญของเชื้อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์พันธ์ระวี สาขาวิชาชีววิทยา คณะ 50,000 / 
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ที ่ ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้างสรรค์ 

งบประมาณสนับสนุนการวิจัย โจทย์การ
วิจัยได้มา

จากท้องถิ่น 
หน่วยงาน แหล่งทุน * จ านวนเงิน 

Lactobacillus casei subsp. 
Rhamnosus ในนมหมัก 

หมวดศรี วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

6 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือส่งเสริมความเข้าใจ

แนวคิดทางฟิสิกส์และการประยุกต์ใช้ความรู้ทาง

ฟิสิกส์ 

ดร.ปนัดดา สิทธิเขตรกรณ์ 
นางสาวณฐพร  มีสวัสดิ์ 
ดร.พีรพัฒน์  ค าเกิด 

สาขาวิชาฟิสิกส์ คณะ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

50,000 / 

7 การประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นของนาข้าวเคมีและ

อินทรีย์ในจังหวัดนครสวรรค์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ฤทัยรัตน์  โพธิ 

สาขาวิชา 

วิทยาศาสตร์ 

สิ่งแวดล้อม 

คณะ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

50,000 / 

8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารว่างไทยเพ่ือสุขภาพจาก

รากบัว 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์กัลยา 
ฤทธิ์เพ็ญ 

สาขาวิชา 

คหกรรมศาสตร์ 

คณะ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

50,000 / 

9 ระบบจ าแนกพืชสมุนไพรด้วยหลักการการประมวลผลภาพ นายณัฐภัทร  ศิริคง สาขาวิชา

วิทยาการ 

คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

คณะ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

50,000 / 
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ที ่ ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้างสรรค์ 

งบประมาณสนับสนุนการวิจัย โจทย์การ
วิจัยได้มา

จากท้องถิ่น 
หน่วยงาน แหล่งทุน * จ านวนเงิน 

10 การพัฒนาระบบแนะน าร้านอาหารในจังหวัด

นครสวรรค์ด้วยเสียง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤพนธ์ 
พนาวงศ์ 

สาขาวิชา

วิทยาการ 

คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

คณะ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

50,000 / 

11 ทุนสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้และรายงาน

การวิจัยในชั้นเรียนตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น

ผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active Learning & Action 

Research) ประจ าปีการศึกษา 2562 

นายบุญญฤทธิ์  เงินค า 
นางสาวปรัชญา  เปี้ยจัน 
ดร.ดุษฎี  ค าบุญเรือง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมพ์กัลยา 
ฤทธิ์เพ็ญ 
ดร.ชยันต์  นันทวงศ์ 
นางสาววรชนันท์  ชูทอง 
ดร.สมพร  พูลพงษ์ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพพารัตน์ 
แสนคาร 
นายสุชา  นุ่มเกลี้ยง 

คณะ 
วิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

คณะ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

90,000 / 

12 แบบจ าลองค่าสุดขีดของอัตราการป่วยโรค ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชม  ปานตา สาขาวิชา คณะ 55,000 / 
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ที ่ ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้างสรรค์ 

งบประมาณสนับสนุนการวิจัย โจทย์การ
วิจัยได้มา

จากท้องถิ่น 
หน่วยงาน แหล่งทุน * จ านวนเงิน 

ไข้เลือดออกในจังหวัดนครสวรรค์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

13 ว่าด้วยการท าให้บริบูรณ์ของปริภูมิอิงระยะทางค่า

พีชคณิต C* 

ดร.วันชัย  ตาปัญโญ สาขาวิชา 

คณิตศาสตร์ 

คณะ 
วิทยาศาสตร์แล
เทคโนโลยี 

50,000 / 

14 การประยุกต์ใช้พอลิไดอะเซทติลีนรีเอเจนต์ในระบบ

โฟลอินเจคชันสเปกโทรโฟโตเมทริกอย่างง่ายส าหรับ

การวิเคราะห์ไอออนตะกั่ว 

ดร.อภิชาติ  บุญมาลัย 

ดร.ธนัชพร  พัฒนาธรชัย 

สาขาวิชาเคมี คณะ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

67,000 / 

15 การพัฒนาระบบสนับสนุนการจัดการงานจริยธรรม

การวิจัยในมนุษย์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันแบบ Responsive 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรสา 

เตติวัฒน์ 

สาขาวิชา

วิทยาการ 

คอมพิวเตอร์และ

เทคโนโลยี 

สารสนเทศ 

คณะ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

50,000 / 

16 กระบวนการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยง
ทางเพศของนักศึกษา สถาบันอุดมศึกษา ในจังหวัด
นครสวรรค์ 

ดร.พิมรา  ทองแสง 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยภรณ 
บุญเรืองศักดิ์ 

สาขาวิชา 

วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

คณะ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

50,000 / 
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ที ่ ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้างสรรค์ 

งบประมาณสนับสนุนการวิจัย โจทย์การ
วิจัยได้มา

จากท้องถิ่น 
หน่วยงาน แหล่งทุน * จ านวนเงิน 

ดร.นริศรา  จันทรประเทศ 

17 การวิจัยแบบมีส่วนร่วมเรื่องความปลอดภัยใน

สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาในพ้ืนที่ให้บริการของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

นางสาวละออง อุปมัย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณธิดา  
อินทร์แป้น 
นางสาวชนกานต์  สกุลแถว 
นายสุชา  นุ่มเกลี้ยง 

สาขาวิชา 

วิทยาศาสตร์

สุขภาพ 

คณะ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

50,000 / 

18 การพัฒนารูปแบบการออกก าลังกายเพ่ือสร้างเสริม

สุขภาพผู้สูงอายุจังหวัดนครสวรรค์ 

นางสาววันดี  ฉวีจันทร์ 
ดร.เพชรัชน์  อ้นโต 
ดร.นารีรมย์  รัตนสัมฤทธิ์ 

สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

คณะ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

50,000 / 

        หมายเหตุ  แหล่งทุน *  หมายถึง เงินภายนอก  งบประมาณแผ่นดิน  หรือ เงินรายได้ 
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 ตัวชี วัดที่ 2.4  การใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละ
สาขาวิชา  (ด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การพัฒนาท้องถิ่น  หรือการพัฒนาต่อยอดองค์
ความรู้  นวัตกรรม หรือเชิงพาณิชย์)”  
 จ านวนผลงานวิจัย สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ ที่น าไปใช้ประโยชน์ 46 จ านวน 
 1.  จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน 42 ผลงาน  
 2. จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการบริการวิชาการ  2  ผลงาน 
 3. จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น  0  ผลงาน 
 4. จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ 0 ผลงาน 
 5. จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม  1 ผลงาน 
 6. จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์  0 ผลงาน 
 
 รายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชาน าไปใช้ประโยชน์ใน
งบประมาณ พ.ศ. 2563  แสดงในตารางที่ 2 
 
 



 

 

26 

 

    ตารางท่ี 2 รายช่ือผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชาน าไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
ที ่

       ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้างสรรค์ 
ปีท่ีงานวิจัย
แล้วเสร็จ 

น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการเรียน  การสอน  
การบริการวิชาการ การพัฒนาท้องถิ่น    
การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้นวัตกรรม  

หรือเชิงพานิชย์      
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชาที่ท าแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

1 บ าบัดน้ าเสียจากโรงงานชุบโลหะของอุตสาหกรรม SMEs 
โดยเครื่องกรองทางชีวภาพจากราที่มีประสิทธิภาพ 

รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ ปีงบประมาณ
2561 

บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา  
จุลชีววิทยาสิ่งแวดล้อม (4263706) 

2 ผลการเพ่ิมของคาร์บอนไดออกไซด์และสภาวะเครียดแล้ง
ที่มีต่อการสังเคราะห์ด้วยแสงและผลผลิตของข้าว 

ผศ.ดร.ฤทัยรัตน์  โพธิ ปีงบประมาณ
2561 

บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา  
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก (4263710) 

3 การเก็บและตรวจสอบคุณภาพน้ าพริก และปลาร้า  
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการเรียนการสอน และสร้าง 
ความตระหนักในคุณค่าวัฒนธรรมท้องถิ่น 
 

รศ.ดร.วราภรณ์  ฉุยฉาย ปีงบประมาณ
2561 

บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา 
ชีววิทยาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น (4232106) 
และรายวิชาจุลชีววิทยาทางอาหาร 
(4323301) 

4 การพัฒนาสูตรอาหารต้นทุนต่ าส าหรับการขยายพันธุ์เอ้ือง
ล าต่ า  

รศ.ดร.วราภรณ์ ฉุยฉาย ปีงบประมาณ
2561 

บูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชา 
การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช (4234201) 

5 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองของไทย
โดยใช้แบคทีเรียโปรไบโอติค lactobacillus plantarum 

ผศ.ดร.เรณู  อยู่เจริญ ปีงบประมาณ
2561 

บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา 
จุลชีววิทยา (4322101) 

6 การบ าบัดน้ าเสียด้วยปฏิกิริยาการเร่งด้วยแสงโดยใช้ฟิล์ม
ไทเทเนียมไดออกไซด์ผสม 

รศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์ ปีงบประมาณ
2561 

บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา 
นาโนเคมี (4224721) 
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ที ่

       ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้างสรรค์ 
ปีท่ีงานวิจัย
แล้วเสร็จ 

น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการเรียน  การสอน  
การบริการวิชาการ การพัฒนาท้องถิ่น    
การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้นวัตกรรม  

หรือเชิงพานิชย์      
7 การใช้วัสดุนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์เป็นตัวดูดซับสีย้อม

ที่เกิดจากอุตสาหกรรมสิ่งทอ 
รศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์ ปีงบประมาณ

2561 
บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา 
นาโนเคมี (4224721) 

8 ผลของไทเทเนียมไดออกไซด์ต่อสรีรวิทยาและผลผลิตของ
ข้าว (Oryza sativa L.) 
 

รศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์ ปีงบประมาณ
2561 

บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา 
นาโนเคมี (4224721) 

 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชาที่ท าแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลแบบ
ไฮเปอร์สเปกตรัลในการติดตามการตอบสนองข้าวที่มี 
ต่อสภาวะเครียดจากสิ่งแวดล้อม 

นายปฏิวิชช์  สาระพิน ปีงบประมาณ
2562 

บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา 
เทคโนโลยีสารสนเทศกับงานสิ่งแวดล้อม 
(4263707) 

2 ผลของระดับไนโตรเจนต่อสรีรวิทยา การสังเคราะห์แสง 
และผลผลิตข้าวภายใต้สภาวะเครียดจากก๊าซโอโซน 

ผศ.ดร.ฤทัยรัตน์  โพธิ ปีงบประมาณ
2562 

บูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชา
พิษวิทยาและการประเมินความเสี่ยง 
ด้านสิ่งแวดล้อม (4263401)   

3 ผลของสารชีวภาพนาโนไคโตซานต่อผลผลิต การสะสม
ธาตุอาหาร และประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจนของข้าว 

รศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์ ปีงบประมาณ
2562 

บูรณาการกับการเรียนการสอนกับ
รายวิชา เคมีวิเคราะห์ 1 (4223601)  
และรายวิชาการวิเคราะห์ทางเคมี 
ด้วยเครื่องมือ (4224604) 

4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลล้างมือจากสมุนไพรบางชนิดใน
พ้ืนที่ต าบลย่านมัทรี 

นางสาวศิริวัฒณา  ลาภหลาย ปีงบประมาณ
2562 

บูรณาการกับการเรียนการสอนกับ 
รายวิชาปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป  
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ที ่

       ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้างสรรค์ 
ปีท่ีงานวิจัย
แล้วเสร็จ 

น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการเรียน  การสอน  
การบริการวิชาการ การพัฒนาท้องถิ่น    
การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้นวัตกรรม  

หรือเชิงพานิชย์      
(4231102) 

5 การผลิตเห็ดหมักเสริมจุลินทรีย์โพรไบโอติกเชิงพาณิชย์ ผศ.ดร.ทะเนตร  อุฤทธิ์ ปีงบประมาณ
2562 

บูรณาการกับการเรียนการสอนกับ 
รายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม 
(4333402) และรายวิชาระเบียบวิธีวิจัย 
ทางเทคโนโลยีชีวภาพ (4333901)  

6 การก าจัดความกระด้างของน้ าบาดาลโดยการดูดซับด้วย
ถ่านก ามันต์จากกะลาตาลโตนดที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิว
ทางเคมี 

รศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ ปีงบประมาณ
2562 

บูรณาการกับการเรียนการสอนกับรายวิชา
นิเวศวิทยาสิ่งแวดล้อม (4261702) 

7 การพัฒนาสินค้าของที่ระลึกจากอัตลักษณ์ผ้าทอท้องถิ่น 
 

นายณรัช พรนิธิบุญ,นางสาววรรณนิภา โคกครุฑ 
นางสาวนารีรัตน์ บุญลักษณ์ ,นางสาวพิมพ์กัลยา  
ฤทธิ์เพ็ญ และนางสาวสิรภัทร  สิริบรรสพ 

ปีงบประมาณ
2562 

บูรณาการกับการเรียนการสอนกับรายวิชา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยในงานคหกรรมศาสตร์ 
(4603701) 

8 การผลิตเม็ดดินเผาเสริมธาตุอาหารจากปุ๋ยไส้เดือนดิน 
เพ่ือประยุกต์ใช้วัสดุเหลือทิ้งในการกระบวนการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาเชิงพานิชย์ 

ผศ.ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์ ปีงบประมาณ
2562 

บูรณาการกับการเรียนการสอนกับรายวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม (4333402) 
และรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ (4333901) 

9 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ล 
ตาลโตนดและน้ าผึ้งเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ 

ผศ.พันธ์ระวี  หมวดศรี ปีงบประมาณ
2562 

บูรณาการกับการเรียนการสอนกับ 
รายวิชาเทคโนโลยีการหมักอาหารท้องถิ่น 
(4333413) 
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ที ่

       ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้างสรรค์ 
ปีท่ีงานวิจัย
แล้วเสร็จ 

น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการเรียน  การสอน  
การบริการวิชาการ การพัฒนาท้องถิ่น    
การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้นวัตกรรม  

หรือเชิงพานิชย์      
10 การเพ่ิมมูลค่าใบพริกไทยอินทรีย์วัสดุเหลือทิ้ง 

ทางการเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์น้ าหมักสมุนไพรเสริมจุลินทรีย์
โพรไบโอติกเชิงพาณิชย์ 

ผศ.ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์ ปีงบประมาณ
2562 

บูรณาการกับการเรียนการสอนกับรายวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม (4333402) 
และรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ  (4333901) 

ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชาที่ท าแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการรับรู้จากระยะไกลแบบ
ไฮเปอร์สเปกตรัลในการติดตามการตอบสนองข้าวที่มีต่อ
สภาวะเครียดจากสิ่งแวดล้อม 

นายปฏิวิชช์  สาระพิน ปีงบประมาณ 
2563 

บูรณาการกับการเรียนการสอนเทคโนโลยี    
ภูมสิารสนเทศ ส าหรับงานด้านสิ่งแวดล้อม 
(4263707) 

2 ผลของระดับไนโตรเจนต่อสรีรวิทยา การสังเคราะห์แสง 
และผลผลิตข้าวภายใต้สภาวะเครียดจากก๊าซโอโซน 

ผศ.ดร.ฤทัยรัตน์  โพธิ ปีงบประมาณ 
2563 

บูรณาการกับการเรียนการสอนกับรายวิชา 
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก 
(4263710) 

3 การผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากของเสียโรงงานไข่เค็มร่วมกับวัสดุ
เหลือใช้ในชุมชนเพ่ือปลูกผักกวางกุ้ง 

นางสาวช ามะเลียง  เชาว์ธรรม ปีงบประมาณ 
2563 

น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการบริการวิชาการ 
เพ่ือให้ชุมชนได้ผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากของเสีย
โรงงานไข่เค็มร่วมกับวัสดุเหลือใช้ในชุมชน 

4 ผลของสารชีวภาพนาโนไคโตซานต่อผลผลิต การสะสม
ธาตุอาหาร และประสิทธิภาพการใช้ไนโตรเจนของข้าว 

รศ.ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร ธีรการุณวงศ์ ปีงบประมาณ 
2563 

น าไปต่อยอดนวัตกรรม โดยการจด 
อนุสิทธิบัตรกรรมวิธีการผลิตวัสดุ 
นาโนไคโตซาน 

5 การประมาณค่าพารามิเตอร์ของโมเดลทวิองค์ประกอบ ดร.อาวีพร  ปานทอง ปีงบประมาณ บูรณาการกับการเรียนการสอนกับรายวิชา 



 

 

30 

 

 
ที ่

       ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้างสรรค์ 
ปีท่ีงานวิจัย
แล้วเสร็จ 

น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการเรียน  การสอน  
การบริการวิชาการ การพัฒนาท้องถิ่น    
การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้นวัตกรรม  

หรือเชิงพานิชย์      
กรณีเกิดการสูญหายของข้อมูลโดยวิธโีซ่มาร์คอฟมอนติ
คาโลและวิธีภาวะน่าจะเป็นสูงสุด 

2563  โครงงาน (4264902) 

6 แบบจ าลองค่าสุดขีดปริมาณน้ าท่าในแม่น้ าปิงตอนล่าง
และแม่น้ าน่านตอนล่าง 

ผศ.ชม  ปานตา ปีงบประมาณ 
2563 

บูรณาการกับการเรียนการสอนกับรายวิชา 
โครงงาน (4264902) 

7 ทฤษฎีบทจุดตรึงร่วมของ Fisher ในปริภูมิ bv(s)-เมตริก ดร.อารีรัตน์  อรุณชัย ปีงบประมาณ 
2563 

บูรณาการกับการเรียนการสอนกับรายวิชา 
โครงงาน (4264902) 

8 การวิเคราะห์แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ในการบ าบัดดิน
ที่มีสารปนเปื้อนด้วยกระบวนการดูดซับทางชีวภาพ 

นางสาวพรวิลัย  ชาญกิจกรรณ์ ปีงบประมาณ 
2563 

บูรณาการกับการเรียนการสอนกับรายวิชา 
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ (4292403) 

9 ไมโครเอนแคป-ซูเลชันของวัสดุเปลี่ยนสถานะพาราฟิน-ซิ
ลิกาคอมโพสิต   

ผศ.ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ  
ผศ.ดร.จีรพรรณ  เทียนทอง 

ปีงบประมาณ 
2563 

บูรณาการกับการเรียนการสอนกับรายวิชา 
พลังงานทดแทน (4224719) 

10 การสังเคราะห์และสมบัติเชิงแสงของนาโนคอมโพสิต 
เซเลเนียมไดออกไซด์/คอปเปอร์ออกไซต์ 
ด้วยวิธีไฮโดรเทอร์มอล 

ผศ.ดร.ภาคิน  อินทร์ชิดจุ้ย  
นายชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง  
นายเอกชัย  อัชชะ  
นายศิริชัย  ทวีผล 

ปีงบประมาณ 
2563 

บูรณาการกับการเรียนการสอนกับรายวิชา 
ฟิสิกส์ของคลื่น (4212307) 

11 การท านายขนาดแผ่นดินไหวภาคใต้ของประเทศไทยผ่าน
ทางการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ 
 

ดร.พีรพัฒน์  ค าเกิด  
ผศ.ดร.ภาคิน  อินทร์ชิดจุ้ย  
ผศ.ดร.ศุภชัย  ทวี  
นางสาวหทัยชนก  หมื่นกล้า 

ปีงบประมาณ 
2563 

บูรณาการกับการเรียนการสอนกับรายวิชา 
ธรณีวิทยา (4254402) 
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ที ่

       ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้างสรรค์ 
ปีท่ีงานวิจัย
แล้วเสร็จ 

น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการเรียน  การสอน  
การบริการวิชาการ การพัฒนาท้องถิ่น    
การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้นวัตกรรม  

หรือเชิงพานิชย์      
12 การเปรียบเทียบสมการท านายขนาดแผ่นดินไหวของ

ประเทศไทยด้วยโปรแกรมจีนุพล็อต 
นายชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง  
ผศ.วิโรจน์  จันทร์จิตวิริยะ  
ผศ.ดร.ภาคิน  อินทร์ชิดจุ้ย 

ปีงบประมาณ 
2563 

บูรณาการกับการเรียนการสอนกับรายวิชา 
ธรณีวิทยา (4254402) 
 

13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์เจลล้างมือจากสมุนไพรบางชนิดใน
พ้ืนที่ต าบลย่านมัทรี 

นางสาวศิริวัฒณา  ลาภหลาย ปีงบประมาณ 
2563 

บูรณาการกับการเรียนการสอนกับรายวิชา 
จุลวิทยาทั่วไป (4233601) 

14 การผลิตเห็ดหมักเสริมจุลินทรีย์โพรไบโอติกเชิงพาณิชย์ ผศ.ดร.ทะเนตร  อุฤทธิ์ ปีงบประมาณ 
2563 

บูรณาการกับการเรียนการสอนกับรายวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม (4333402) 

15 การก าจัดความกระด้างของน้ าบาดาลโดยการดูดซับด้วย
ถ่านก ามันต์จากกะลาตาลโตนดที่ผ่านการปรับปรุงพ้ืนผิว
ทางเคมี 

รศ.ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ ปีงบประมาณ 
2563 

บูรณาการกับการเรียนการสอนกับ 
รายวิชาวิเคราะห์คุณภาพน้ าและน้ าเสีย
(4263107) และสัมมนาวิชาการทาง
สิ่งแวดล้อม (4263901) 

16 การพัฒนาสินค้าของที่ระลึกจากอัตลักษณ์ผ้าทอท้องถิ่น 
 

นายณรัช  พรนิธิบุญ  
นางสาววรรณนิภา  โคกครุฑ  
นางสาวนารีรัตน์  บุญลักษณ์  
ผศ.พิมพ์กัลยา  ฤทธิ์เพ็ญ  
นางสาวสิรภัทร  สิริบรรสพ 

ปีงบประมาณ 
2563 

บูรณาการกับการเรียนการสอนกับรายวิชา 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (4603701) และรายวิชา
หัตถกรรมท้องถิ่น (4651405) 
 

17 การพัฒนาออนโทโลยีบรรณานุกรมไทยส าหรับเครื่องมือ
สืบค้นทรัพยากรหนังสือส าหรับห้องสมุด 

ดร.ชยันต์  นันทวงศ์ ปีงบประมาณ 
2563 

บูรณาการกับการเรียนการสอนกับรายวิชา 
ปัญญาประดิษฐ์ (4315502) 
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ที ่

       ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้างสรรค์ 
ปีท่ีงานวิจัย
แล้วเสร็จ 

น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการเรียน  การสอน  
การบริการวิชาการ การพัฒนาท้องถิ่น    
การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้นวัตกรรม  

หรือเชิงพานิชย์      
18 การใช้แบบจ าลองคอมพิวเตอร์ส าหรับโรคมือ เท้า ปาก 

ด้วยวิธี Cellular Automata 
ผศ.ปัทมนันท์  อิสรานนทกุล ปีงบประมาณ 

2563 
อยู่ระหว่างด าเนินการจัดเตรียมการน าไปใช้
ประโยชน์ 

19 การพัฒนารูปแบบสื่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐานส าหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้ยินด้วย
เทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี 

นายเอกวิทย์  สิทธิวะ  
นางสาววรชนันท์  ชูทอง 

ปีงบประมาณ 
2563 

 อบรมให้บริการวิชาการ เรื่อง การพัฒนา
รูปแบบสื่อการเรียนรู้ค าศัพท์ภาษาอังกฤษ
พ้ืนฐานส าหรับผู้ที่มีความบกพร่องทางการได้
ยินด้วยเทคโนโลยีออกเมนเต็ดเรียลลิตี ให้แก่
โรงเรียนนครสวรรค์ปัญญานุกูล 

20 การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพเพ่ือป้องกันการรับ
สัมผัสสารเคมีของกลุ่มเกษตรกร จังหวัดนครสวรรค์ 
 

ผศ.ณธิดา  อินทร์แป้น  
นางสาวละออง  อุปมัย  
นางสาวชนกานต์  สกุลแถว  
นายสุเมต  บุญสุด  
นายสุชา  นุ่มเกลี้ยง 

ปีงบประมาณ 
2563 

บูรณาการกับการเรียนการสอนกับรายวิชา 
สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ (4272201) 

21 การผลิตเม็ดดินเผาเสริมธาตุอาหารจากปุ๋ยไส้เดือนดิน 
เพ่ือประยุกต์ใช้วัสดุเหลือทิ้งในการกระบวนการผลิต
เครื่องปั้นดินเผาเชิงพานิชย์ 

ผศ.ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์ ปีงบประมาณ 
2563 

บูรณาการกับการเรียนการสอนกับรายวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม (4333402) 
และรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ (4333901) 

22 การประยุกต์ใช้สารสกัดสมุนไพรเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ซาลาเปาเพื่อสุขภาพเชิงพานิชย์ 

ผศ.ดร.ธีระยุทธ  เตียนธนา 

 

ปีงบประมาณ 
2563 

บูรณาการกับการเรียนการสอนกับรายวิชา 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ 
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ที ่

       ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้างสรรค์ 
ปีท่ีงานวิจัย
แล้วเสร็จ 

น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการเรียน  การสอน  
การบริการวิชาการ การพัฒนาท้องถิ่น    
การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้นวัตกรรม  

หรือเชิงพานิชย์      
(4333504) 

23 การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ าส้มสายชูหมักจากแอปเปิ้ล 
ตาลโตนดและน้ าผึ้งเพื่อใช้ในเชิงพาณิชย์ 

ผศ.พันธ์ระวี  หมวดศรี ปีงบประมาณ 
2563 

บูรณาการกับการเรียนการสอนกับ 
รายวิชาเทคโนโลยีการหมักอาหารท้องถิ่น 
(4333413) 

24 การพัฒนาเครื่องดื่มน้ าส้มสายชูหมักจากวัตถุดิบ
ธรรมชาติ 

ผศ.ดร.ติยะภรณ์  เหลืองพิพัฒน์ ปีงบประมาณ 
2563 

บูรณาการกับการเรียนการสอนกับรายวิชา 
รายวิชาเทคโนโลยีการหมัก (4332401) 

25 การพัฒนาเครือข่ายบริการสุขภาพเพ่ือสร้างเสริมคุณภาพ
ชีวิตของสังคมสูงอายุในชุมชน 

ผศ.ดร.ธิติมา วทานียเวช ปีงบประมาณ 
2563 

บูรณาการกับการเรียนการสอนกับรายวิชา 
อนามัยครอบครัว (4273502) และรายวิชา
การพัฒนาสุขภาพชุมชน (4273502) 

26 การผลิตสารต้านโรคข้าวจาก Streptomyces 
carpinensis 

ผศ.ดร.นันทวุฒิ นิยมวงษ์ ปีงบประมาณ 
2563 

บูรณาการกับการเรียนการสอนกับรายวิชา 
จุลชีววิทยา (4322101) 

27 การเพ่ิมมูลค่าใบพริกไทยอินทรีย์วัสดุเหลือทิ้งทาง
การเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์น้ าหมักสมุนไพรเสริมจุลินทรีย์ 
โพรไบโอติกเชิงพาณิชย์ 

ผศ.ดร.ทะเนตร อุฤทธิ์ ปีงบประมาณ 
2563 

บูรณาการกับการเรียนการสอนกับรายวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม (4333402) 
และรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยทาง
เทคโนโลยีชีวภาพ (4333901) 

28 โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active 
Learning & Action Research) จ านวน 8 ผลงาน 

ดร.วันชัย  ตาปัญโญ 
นางสาวศศิธร กนกหิรัญญากร    
ผศ.ดร.นันทวุฒิ  นิยมวงษ์ 

ปีงบประมาณ 
2563 

บูรณาการกับการเรียนการสอน  
จ านวน 8 รายวิชา 
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ที ่

       ชื่อโครงการวิจัย/งานสร้างสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้างสรรค์ 
ปีท่ีงานวิจัย
แล้วเสร็จ 

น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการเรียน  การสอน  
การบริการวิชาการ การพัฒนาท้องถิ่น    
การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้นวัตกรรม  

หรือเชิงพานิชย์      
ผศ.ดร.ทะเนตร  อุฤทธิ์  
ผศ.ดนุวัศ  อิสรานนทกุล 
นายวิฑูร  สนธิปักษ์ 
ผศ.พงษ์ศักดิ์  ศิริโสม 
นางสาวนารีรัตน์  บุญลักษณ์ 

         



 

 

35 

 

 มิติที่ 3  ด้านการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 ตัวชี วัดที่  3.1 การส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น 
 คณะด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  จ านวน 6  โครงการ เป็นโครงการส่งเสริม
การพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 3 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 50.00 
 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  แสดงในตารางที่ 4 
 ตัวชี วัดที่  3.2  การพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาหรือหน่วยงานทาง
การศึกษาอ่ืนภายนอกมหาวิทยาลัย 
 คณะด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  จ านวน 1  โครงการ เป็นโครงการการพัฒนา
ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืนภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน 6 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 16.67 
 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  แสดงในตารางที่ 4 
 ตัวชี วัดที่  3.3  การยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่นให้ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
 คณะด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  จ านวน 6  โครงการ เป็นโครงการการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่นให้ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  จ านวน 3 โครงการ  
คิดเป็นร้อยละ 50.00 
 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  แสดงในตารางที่ 4  
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            ตารางท่ี 4 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 

ที ่ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ แหล่งงบประมาณ จ านวน
งบประมาณ *3.1 *3.2 *3.3 อ่ืน ๆ โปรดระบุ 

1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐาน
ราก อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 

/  / - ศูนย์วิทยาศาสตร์ 448,000 

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐาน
ราก อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 

/   - ศูนย์วิทยาศาสตร์ 448,000 

3 โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบใต้ร่มพระบารมี เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   

/  / - ศูนย์วิทยาศาสตร์ 100,000 

4 โครงการความร่วมมือทางด้านวิชาการ ในรายวิชาทักษะอาชีพ กับ
โรงเรียนเซนโยเซฟนครสวรรค์ 

 / / - ศูนย์วิทยาศาสตร์ - 

5 โครงการบริการตรวจวัดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน /   - ศูนย์วิทยาศาสตร์ - 
6 โครงการบริการตรวจวัดทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม /   - ศูนย์วิทยาศาสตร์ - 

  *3.1  ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น  *3.2  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา   *3.3  ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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 มิติที่ 4  ด้านการบริการวิชาการ 
 ตัวชี วัดที่ 4.1 การจัดโครงการการบริการวิชาการและทรัพยากรสนับสนุนตามแผนในการ
ให้บริการทางวิชาการ   
 1.  จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารระดับมหาวิทยาลัยนั้นได้ข้อสรุปการด าเนินงานโดยจะจัด
ในรูปการบูรณาการจากศาสตร์ความรู้ระหว่างคณะและแต่ละคณะก็จะจัดสรรงบประมาณมาร่วมสนับสนุน 
โดยเป้าหมายคือการพัฒนายกระดับชุมชนทางด้านเศรษฐกิจและพัฒนาทางการศึกษาของสถานศึกษาใน
ท้องถิ่นซึ่งเป็นไปตามการสนองพระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 แต่เนื่องด้วยเวลาที่
จ ากัดและปัจจัยอ่ืน ๆ มากระทบการด าเนินงาน ดังนั้นจึงมีมติให้แต่ละคณะน างบประมาณที่จัดสรรมานั้นน า
กลับไปจัดโครงการบริการวิชาการตามความถนัดของตนเอง โดยมีระยะเวลาด าเนินการช่ วงเดือน เมษายน-
มิถุนายน 2563 ดังนั้น ส าหรับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้นการก าหนดแผนการบริการวิชาการโดย
ระดับผู้บริหารของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับนโยบายที่สอดคล้องตามแผนยุทธศาสตร์ของสถาบัน
และเชิญผู้บริหาร ผู้อ านวยการศูนย์วิทยาศาสตร์ รับค าชี้แจงนโยบายและร่วมประชุมหารือในการวางแผนการ
บริการวิชาการ ซึ่งได้ก าหนดจุดประสงค์การท าแผนบริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยเป้าหมาย
ส าหรับปีนี้คือการพัฒนายกระดับชุมชนทางด้านเศรษฐกิจโดยเน้นการน าวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาเพ่ิมคุณค่า
และมูลค่าและเน้นการพัฒนาทางการศึกษาของสถานศึกษาในท้องถิ่นซึ่งเป็นไปตามการตอบสนอง            
พระบรมราโชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่  10  คณะกรรมการบริหารระดับคณะ จึงได้ร่วม
ปรึกษาหารือซึ่งในแผนบริการวิชาการมีทั้งสิ้น 3 โครงการ ทั้งจากงบสนับสนุนโดยคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ผ่านทางสาขาวิชาและงบประมาณจากทางศูนย์วิทยาศาสตร์   
 2.  คณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และศูนย์วิทยาศาสตร์ร่วมก าหนดทิศทางและ
กลุ่มเป้าหมายในการจัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม ซึ่งเป้าหมายนี้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของชุมชนรวมถึงชุมชนสามารถน าวัตถุดิบมาสรรค์สร้างให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าทาง
เศรษฐกิจได้ ซึ่งคณาจารย์ที่รับผิดชอบด าเนินการโครงการบริการวิชาการจะได้เกิดแนวทางในการจัดโครงการ
ต่อไป 
 3. คณะกรรมการศูนย์วิทยาศาสตร์ก าหนดเป้าหมายของโครงการบริการวิชาการและประกาศ
เปิดรับข้อเสนอเพ่ือคัดเลือกโครงการแล้วจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดโครงการบริการวิชาการ  โดยฝ่าย
งบสนับสนุนจากศูนย์วิทยาศาสตร์ จากนั้นประกาศผลการคัดเลือก แต่เนื่องจากผลจากการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบการจัดโครงการบริการวิชาการแบบบูรณาการระหว่างคณะได้ยุติลงและประกอบกับแต่ละสาขาได้มี
การจัดท าแผนงบประมาณเกี่ยวกับโครงการบริการวิชาการด้วยตนเองเรียบร้อย  จึงไม่มีการส่งข้อเสนอ
โครงการส าหรับคัดเลือกให้ได้รับทุนสนับสนุน ดังนั้นทางศูนย์วิทยาศาสตร์จึงรับหน้าที่ด าเนินการจัดโครงการ
บริการวิชาการในส่วนที่เป็นงบประมาณที่ศูนย์วิทยาศาสตร์ได้รับการจัดสรรมา ส าหรับโครงการบริการวิชาการ
อีก 3 โครงการที่งบประมาณสนับสนุนจากคณะผ่านทางสาขาวิชานั้นก็ด าเนินงานสอดคล้องตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ที่ได้ก าหนดไว้ โดยการด าเนินงานโครงการการบริการวิชาการนั้น จะต้องมีการจัดท าโครงการ 
แสดงรายละเอียดโครงการทั้งหลักการ วัตถุประสงค์ รายการงบประมาณการจัดโครงการ การประเมินผลการ
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จัดโครงการ รายการกิจกรรมการด าเนินงาน และเมื่อจัดโครงการแล้วต้องจัดท ารายงานสรุปโครงการน าเสนอ
ผลการด าเนินงาน 
 4. ในปีงบประมาณ 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ ได้จัดโครงการบริการวิชาการ โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี  โครงการพัฒนา
คุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก อ าเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  โครงการ
พัฒนาหมู่บ้านต้นแบบใต้ร่มพระบารมี  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้น  ได้ด าเนินการ
สอดคล้องตามทุกตัวบ่งชี้ของแผนซึ่งคณะกรรมการฝ่ายบริการวิชาการศูนย์วิทยาศาสตร์ได้ร่วมประชุมติดตาม
ผลและประเมินผลโครงการบริการวิชาการและสรุปผลการประเมิน ความส าเร็จของโครงการประจ าปี
งบประมาณ 2563 แล้วจึงน าผลการประเมินเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พิจารณาเพ่ือรับรองผลการประเมิน พบว่า 
  4.1  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก     อ าเภอ
หนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี   
   จ านวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 ครัวเรือน การด าเนินงานมีผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 30 ครัวเรือน 
   จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 25 คน การด าเนินงานมีผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 25 คน 
  4.2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก อ าเภอบรรพต
พิสัย  จังหวัดนครสวรรค์   
   จ านวนครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 30 ครัวเรือน การด าเนินงานมีผู้เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 30 ครัวเรือน 
   จ านวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ จ านวน 25 คน การด าเนินงานมีผู้เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 25 คน 
  4.3 โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบใต้ร่มพระบารมี  เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม
ราชาภิเษก อ าเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์ 
   จ านวนชาวบ้าน ผู้น ากลุ่มชาวบ้านในพ้ืนที่ อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วม
โครงการ จ านวน 50 คน 
   จ านวนครูและนักเรียน ในอ าเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการ 
จ านวน 50 คน 
   จ านวนคณาจารย์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมโครงการ จ านวน 50 คน   
   แผนการใช้ประโยชน์นี้ผู้เข้าโครงการได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเพ่ิมทักษะอาชีพ
เสริม เพ่ือเสริมสร้างความมั่นคงอาชีพหลัก พัฒนาอาชีพการเพิ่มรายได้และพัฒนาสวัสดิการชุมชนในการแก้ไข
ปัญหาความยากจนให้แก่ชุมชน 
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   ส าหรับโครงการบริการ 3 โครงการนั้น  ได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ทั้งทางมหาวิทยาลัย
และคณะในด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้คนในชุมชนฐานราก เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้มี
รายได้เพ่ิมมากขึ้น 
 5. คณะกรรมการศูนย์วิทยาศาสตร์ร่วมประชุมติดตามผลสรุปการด าเนินงานของทุกโครงการ
บริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ 2563  เพ่ือวิเคราะห์ประเด็นต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นแหล่งข้อมูลในการหา
แนวทางน ามาปรับปรุงและพัฒนาแผนการให้บริการวิชาการแก่สังคมในปีงบประมาณต่อ ๆ  ไป  ซึ่ งใน
ปีงบประมาณนี้โครงการบริการวิชาการ  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน
ฐานราก อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชน
ฐานราก อ าเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์  โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบใต้ ร่มพระบารมี  เนื่องใน
โอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก อ าเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ได้ด าเนินการเสร็จสิ้นและ
ได้ท าการประเมินผล  สรุปรายงานเล่มเอกสารเรียบร้อยแล้ว  ซึ่งการวิเคราะห์ข้อมูลและข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม
ของผู้เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  น ามาใช้ประโยชน์ ในการปรับปรุงแผนและพัฒนาการให้บริการวิชาการแก่
สังคมในปีงบประมาณ 2564 ต่อไป โดยผลการวิเคราะห์จะน ามาใช้เป็นส่วนประกอบของการเรียนรู้เพ่ือการ
พัฒนาแนวทางการจัดกิจกรรมบริการวิชาการของหน่วยงานที่จัดขึ้นแล้วมีผลก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของชุม
ชุนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่าง ๆ  ไปในทางที่ดีขึ้นหรือ  ท าให้ชุมชนหรือองค์กรภายนอกสามารถพ่ึงพา
ตนเองได้ตามศักยภาพของตนเอง  โดยมีการด าเนินการดังนี้ 
  5.1 มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
  5.2 การประเมินผลโครงการบริการวิชาการบรรลุตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80.00 
  5.3 ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง  มี
การพัฒนาตนเองและสามารถพ่ึงพาตนเองได้  โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
 ตัวชี วัดที่  4.2  งบประมาณที่เป็นความร่วมมือจาก หน่วยงานภายนอกหรือท้องถิ่นและรายได้ที่
เกิดจากการให้บริการวิชาการ ของมหาวิทยาลัย/คณะ 
 งบประมาณที่เป็นความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกหรือท้องถิ่นและรายได้ที่ เกิดจากการ
ให้บริการวิชาการของคณะ จ านวน 100,000 บาท 
 จ านวนงบประมาณที่ใช้ในการบริการวิชาการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน                       
200,000 บาท 
 คิดเป็นร้อยละ 50.00 
 
 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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 ตัวชี วัดที่ 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 

โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม   

 - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษา   

 - กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร   
 - วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราช บรมนาถบพิตร (13 ตุลาคม)   

 
- วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร และวันชาติ (5 ธันวาคม)  

 

 - วันส าคัญทางศาสนาและมหาวิทยาลัย (ท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมวันลอยกระทง)   

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

 
 มิติที่ 6  ด้านการบริหาร  
 ตัวชี วัดที่  6.1 การบริหารองค์การ   
 1.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ .ศ. 2560-2564 ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2561-2564 ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้น
ของสถาบันอุดมศึกษากลุ่ม ข ซึ่งเป็นสถาบันที่จัดการศึกษาระดับปริญญาตรี กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาว 
15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
โดยมีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ทุกปีตามข้ันตอน ดังนี้   
  1.1  ขั้นตอนการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 
   -   แต่ งตั้ งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์  5 ปี  พ .ศ . 2560-2564 คณ ะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุงปี พ.ศ.2562)  
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   - ทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กร (SWOT Analysis) ผ่านการประชุมใน
โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ เพ่ือรวบรวมความคิดเห็นของบุคลากรในการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน 
โอกาสและภัยคุกคาม รวมทั้งพิจารณาทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และกลยุทธ์ ว่ามีความ
เหมาะสมกับสภาพปัจจุบันหรือไม่  
   - เมื่อวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและภัยคุกคามแล้ว คณะได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
5 ปี พ.ศ. 2560-2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ปรับปรุงปี พ.ศ. 2562)  
   - จากนั้นคณะกรรมการทบทวนแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 ได้น าข้อมูลที่ได้จากการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ มาประกอบการทบทวน
แผนกลยุทธ์ทางการเงินและจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2563 และได้น าเสนอแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน 5 ปี พ .ศ . 2560-2564 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับปรับปรุงปี  พ.ศ. 2562)  และ
แผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2562 ต่อที่ประชุมกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และน าเสนอ
อธิการบดีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ จากนั้นเผยแพร่แผนต่าง ๆ ของคณะผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและ
สนับสนุนการตัดสินใจ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
  1.2 คณะมีการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 (ปรับปรุงปี พ.ศ. 
2562) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน 5 ปี พ.ศ.2560-2564 (ปรับปรุงปี พ.ศ. 2562) และแผนปฏิบัติการ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ครอบคลุมพันธกิจทั้ง 5 ด้าน คือ การจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม การบริหารจัดการ ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ  ดังนี้  
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมนักศึกษาให้มีความรู้และคุณธรรมตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 1.1 บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความรู้และ
คุณธรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาอาจารย์ให้มีศักยภาพทางการวิจัย และส่งเสริมการท าวิจัย
ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2.1  มีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีผลงานวิจัยที่ได้รับ
การยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2.2  มีงานวิจัยด้านการพัฒนาท้องถิ่น และโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ 
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 2.3  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการ
อนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรม 
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล 
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการบริหารจัดการโดยใช้
หลักธรรมาภิบาล 
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   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 3.2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดการความรู้
ภายในองค์กร 
  - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน
และพัฒนาศูนย์วิทยาศาสตร์ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ และพัฒนาเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน และ
องค์กรอื่น 
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.1 มีการบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชมุชน 
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.2 มีศูนย์การเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ที่ 4.3 มีเครือข่ายการบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัย ชุมชน 
และองค์กรอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2561-2564 ดังนี้ 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ
สร้างสรรค์สังคม และประเทศชาติ 
    เป้าประสงค์   
    1.  บัณฑิตเป็นคนดีมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย  
    2.  บัณฑิตมีความรู้ความสามารถ และทักษะตามมาตรฐานคุณวุฒิ/วิชาชีพ สอดคล้อง
กับศตวรรษที่ 21 และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล     
    3.  บัณฑิตมีสมรรถนะในการสื่อสารทั้งภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ และสามารถใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสรรค์การวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์
เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
    เป้าประสงค์   
    1. ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาท้องถิ่นรวมทั้งสร้างมูลค่าเพ่ิม
แก่ชุมชนท้องถิ่น   
    2. ผลงานวิจัยของคณาจารย์มีคุณภาพได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติและนานาชาติ  
    3. ชุมชนท้องถิ่นมีศักยภาพในการพึ่งพาตนเอง   
    4. ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านศิลปะและวัฒนธรรมได้รับการอนุรักษ์ฟ้ืนฟูให้เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
    เป้าประสงค์   
    1. บัณฑิตครูมีคุณภาพและสมรรถนะตามมาตรฐานสากล   
    2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล   
    3. มีเครือข่ายการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพ 
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    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็น
มหาวิทยาลัยแห่ง นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
    เป้าประสงค์  
    1. มีรูปแบบ/ระบบการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐานเกณฑ์คุณภาพ โดยยึดหลัก          
ธรรมาภิบาล และมีการใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ    
    2. บุคลากรมีสมรรถนะความรู้  ความสามารถในการปฏิบัติงาน  ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
และท างานอย่างมีความสุข  
    3. มหาวิทยาลัยเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  สร้างสรรค์นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
    ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 
    เป้าประสงค์  
    1. มหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับชาติและนานาชาติ  
    2. มหาวิทยาลัยมีความพร้อมในการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล  
    3. มีเครือข่ายกับองค์กรในระดับชาติและนานาชาติ   
    4. มหาวิทยาลัยได้รับการจัดอันดับคุณภาพในระดับนานาชาติ 
   และเมื่อแยกงบประมาณตามประเด็นยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พบว่า
งบประมาณที่ได้รับส่วนใหญ่จัดสรรงบประมาณลงไปในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการ
เรียนการสอน 
   1. ด าเนินการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปีอย่างน้อยปี
ละ 2 ครัง้ และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารคณะ 
   2. มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือพิจารณา 
   3. จัดท ารายงานประจ าปี ประจ าปีงบประมาณ 2562 และแบบรายงานผลการด าเนิน 
โครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพ่ือก ากับติดตามผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของ

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2561-2564  

  4. มีการน าผลการพิจารณาและข้อเสนอแนะของหน่วยงานตรวจสอบภายในไปปรับปรุงผล

การด าเนินการบริหารงบประมาณ 

  จากรายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 หน่วยงานตรวจสอบ

ภายในรายงานว่า 

 1.  กิจกรรมที่ตรวจสอบ ตรวจติดตามการด าเนินการใช้จ่ายงบประมาณและการด าเนิน

โครงการภายใต้แผนงบประมาณ  ผลการตรวจติดตาม  
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  ได้รับการโอนจัดสรรงบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการและได้มีการจัดท าบันทึกข้อความ

ขอเปลี่ยนระยะเวลาการใช้งบประมาณ  

 2.  กิจกรรมที่ตรวจสอบ ตรวจสอบการด าเนินการบริหารงบประมาณภาพรวม ผลการตรวจ

ติดตาม  

   มีการด าเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ก าหนดปฏิทินการ

จัดท างบประมาณประจ าปี พ.ศ.2563 ซึ่งเป็นไปตามกระบวนการในการจัดท าค าของบประมาณ และ

กระบวนการจัดสรรงบประมาณ เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่มหาวิทยาลัยและมีข้อเสนอแนะให้ในปีงบประมาณ 2563 คณะฯ ควรด าเนินโครงการให้เป็นไปตาม

ระยะเวลาในแผนที่ก าหนดไว้ ในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพที่ดีใน

การบริหารงบประมาณ  

 นอกจากนี้ คณะได้จัดท า  

 1. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563  

 2. รายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563  

 3. รายงานสรุปการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ทางการเงินประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

และได้น าเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือรับทราบและให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 2. คณบดีมอบหมายงานให้กับรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ ให้ด าเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่พัฒนามาจากแผนยุทธศาสตร์ของคณะ 

 3. การประเมินแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ 

  3.1  มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนยุทธศาสตร์ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะเพ่ือพิจารณา 

  3.2 มีการน าผลการพิจารณา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารคณะไป

ปรับปรุงแผนยุทธศาสตร์ของคณะในปีงบประมาณถัดไป 

  ผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยประเด็น

ยุทธศาสตร์ 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน 8 ตัวชี้วัด ผลการด าเนินงาน ดังนี้ 

   ผลการด าเนินงานสูงขึ้น 6 ตัวชี้วัด  

   เป็นไปตามมาตรฐาน (คือผลการด าเนินงานสูงในทุกปี) จ านวน 1 ตัวชี้วัด  

   ผลการด าเนินงานลดลง 1 ตัวชี้วัด   
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  แนวทางการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ในระยะต่อไป   
  1.   พิจารณาตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมาย และก าหนดตัวชี้วัดใหม่ให้มีความท้าทาย 
  2. ก าหนดให้ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดรายงานผลอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง ตามรอบระยะเวลาการ
ประเมิน ได้แก่รอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ด าเนินงานตามกิจกรรม/โครงการที่ระบุไว้ในแผนฯให้ครบถ้วน 
 4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ facebook ชื่อ “แจ้งข่าวชาววิทย์ฯ@Faculty of 
Science”  (https://www.facebook.com/groups/1396653083949531/) ในการบริหารงานอย่างทั่วถึง
และเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 2560-2564 ผ่าน “ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและสนับสนุนการ
ตัดสินใจ” ในเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (http://st.nsru.ac.th/MISscience/index.php) 
 5. การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ 
  คณะด าเนินการส ารวจความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการบริหารของคณบดีในด้านการ
บริหาร  บทบาทหน้าที ่ การน าเทคโนโลยีมาใช้ในคณะและแนวทางการท างาน 
 6. คะแนนผลการส ารวจความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย 3.76 อยู่ในระดับมาก  โดยมีคะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจรายด้านดังนี้ 
                 

ความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี ค่าเฉลี่ย ระดับ 
1. การบริหาร 3.79 มาก 
2. บทบาทหน้าที่ 3.81 มาก 
3. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในคณะ 3.62 มาก 
4. แนวทางการท างาน 3.88 มาก 

รวม 3.76 มาก 
 
 ตัวชี วัดที่  6.2 ผลการบริหารงบประมาณ   
 ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
 งบประมาณได้รับการจัดสรร จ านวน 21,455,020 บาท  ด าเนินการเบิกจ่ายได้ จ านวน 
18,790,525 บาท  คิดเป็น ร้อยละ 87.58 
 ตัวชี วัดที่  6.3  ผลการพัฒนาบุคลากรของคณะ  
 1.  ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
  จ านวนบุคลากรของคณะ  119  คน ได้รับการพัฒนา จ านวน 107 คน 
  บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 95 คน  ได้รับการพัฒนา จ านวน 83  คน 
  บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 24 คน  ได้รับการพัฒนา จ านวน 24 คน 
  คิดเป็นร้อยละ 89.92 
  บุคลากรที่ได้รับการจัดสรรทุนศึกษาต่อ จ านวน  5  คน  ดังนี้ 
  1.  นางสาวเจนจิรา  เล็กอุทัย 

https://www.facebook.com/groups/1396653083949531/
http://st.nsru.ac.th/MISscience/index.php
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  2. นางสาวอรุณวดี  ทองบุญ 
  3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยภรณ  บุญเรืองศักดิ์ 
  4.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทิพพารัตน์  แสนคาร 
  5.  นายปฏิวิชช์  สาระพิน 
  บุคลากรที่ไปศึกษาดูงานต่างประเทศ จ านวน  3  คน  ดังนี้ 
  1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระยุทธ  เตียนธนา 
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทะเนตร  อุฤทธิ์ 
  3. ดร.ติยะภรณ์  เหลืองพิพัฒน์ 
  บุคลากรที่ไปศึกษาดูงานในประเทศ จ านวน  75  คน 
 2. จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งในประเทศหรือต่างประเทศที่เชิญมาพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากร 3  คน  ดังนี้ 
  2.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยและการท างานเป็นทีมภายใต้องค์กรแห่ง
ความสุขของอาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ 
   ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.สัญญา เคณาภูมิ  และดร.สุดปฐพี เวียงสี 
  2.2 โครงการการจัดการความรู้ภายในองค์กร 
   ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์ 
 ตัวชี วัดที่ 6.4 การบริหารจัดการความเสี่ยง   
 1.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน
ประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 2563 เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์และระบุความ
เสี่ยงในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ ดังนี้ 
  1.1 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 : พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ตามความ
ต้องการของสังคม 
  1.2 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างนวัตกรรมและความรู้ และพัฒนาความสามารถในการ
วิจัย เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 
  1.3 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้น าในการให้บริการวิชาการสู่
ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชด าริให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
  1.4 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา และ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
  1.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
  โดยค านึงถึงความเสี่ยง 6 ด้าน ได้แก่ ความเสี่ยงกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน ความเสี่ยง
ด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารสถานที่) ความเสี่ยงด้านนโยบาย 
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้าน       
ธรรมาภิบาล ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ และระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 
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 2. การบริหารจัดการความเสี่ยง ด าเนินการดังนี้ 
  2.1 มีการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในเพ่ือระบุความเสี่ยงและ
ปัจจัยเสี่ยงตามประเด็นยุทธศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย 
   -  ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 :พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่มีมาตรฐาน คุณภาพ ตามความ
ต้องการของสังคม 
   - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 : สร้างนวัตกรรมและความรู้ และพัฒนาความสามารถในการ
วิจัย เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน 
   - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : เสริมสร้างศักยภาพการเป็นผู้น าในการให้บริการวิชาการสู่
ท้องถิ่นและสืบสานโครงการพระราชด าริให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 
   - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมไทย ภูมิปัญญา และ
สิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 
   - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : ส่งเสริมระบบบริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมาภิบาล 
  โดยค านึงถึงความเสี่ยง 6 ด้าน ได้แก่  
   - ความเสี่ยงกลยุทธ์ของสถาบัน/หน่วยงาน  
   - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร
สถานที่)  
   - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
   - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน  
   - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล  
   - ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ และระบุปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 
  2.2 ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการ
วิเคราะห์ในข้อ 1 โดยด าเนินการระบุเหตุการณ์และประเมินความเสี่ยงโดยการจัดล าดับความเสี่ยงจากการ
ประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยง (ระดับความเสี่ยง = โอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ × ผลกระทบที่จะ
เกิดความเสียหาย) ซึ่งระดับความเสี่ยงที่จะเกิดข้ึนจะมีผลต่อความส าเร็จเชิงยุทธศาสตร์ของคณะ 
  2.3 มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูงเพ่ือใช้เป็นแนวทางการแก้ไข 
ลด หลีกเลี่ยงเหตุที่จะท าให้คณะเกิดความเสียหาย ประกอบด้วย 
   - ความเสี่ยงจากจ านวนนักศึกษาแรกเข้าลดลง 
   - ความเสี่ยงจากอัตราการออกกลางคันของนักศึกษา 
 3. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงมีความเหมาะสม 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยงประจ าปี
งบประมาณ 2562 ตามความเสี่ยงแต่ละประเด็น ดังนี้ 
  3.1 ความเสี่ยงจากจ านวนนักศึกษาแรกเข้าลดลง 
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   พบว่ามีโอกาสเกิดขึ้นสูงมาก เนื่องจากอัตราการลดลงของประชากรและจ านวนนักเรียน
ที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายโดยเฉพาะสายวิทยาศาสตร์ 
   ส่วนผลกระทบจากการที่จ านวนนักศึกษาแรกเข้าลดลงก็อยู่ในระดับสูง เพราะพันธกิจ
ส าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คือ การผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรี นอกจากนี้การลดลงของ
จ านวนนักศึกษายังส่งผลกระทบต่องบประมาณรายรับของมหาวิทยาลัยอีกด้วย 
  3.2 ความเสี่ยงจากอัตราการออกกลางคันของนักศึกษา 
   พบว่ามีโอกาสเกิดขึ้นสูง เนื่องจากปัจจัยด้านเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ชะลอตัว ครอบครัว
ของนักศึกษาหลายคนมีปัญหาทางเศรษฐกิจ ส่วนโอกาสที่นักศึกษาจะออกกลางคันเพราะผลการเรียนนั้น
ค่อนข้างน้อย 
   ส่วนผลกระทบจากอัตราการออกกลางคันของนักศึกษาอยู่ในระดับสูง เพราะส่งผลต่อ
การก าหนดงบประมาณรายรับที่เป็นงบรายได้ของมหาวิทยาลัย และยังมีผลต่อการประกันคุณภาพระดับ
หลักสูตร 
 4. ในการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ คณะกรรมการมีการติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามแผนในรูปแบบของโครงการ/กิจกรรมที่ได้ก าหนดไว้และรายงานต่อหน่วยตรวจสอบภายใน
ของมหาวิทยาลัยปีละ 1 ครั้งเพ่ือตรวจสอบความเหมาะสมของโครงการว่าสามารถแก้ไข ลด หรือหลีกเลี่ยง
เหตุแห่งความเสี่ยงได้ตามวัตถุประสงค์หรือไม่ ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2562 มีโครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินงาน 
ดังนี้ 
  4.1 ความเสี่ยงจากจ านวนนักศึกษาแรกเข้าลดลง 
   - คณะจัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
   - คณะเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เช่น ร่วมจัดการเรียนการสอนกับโรงเรียน
เครือข่าย 
  4.2 ความเสี่ยงจากอัตราการออกกลางคันของนักศึกษา 
   - เพ่ิมงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
   - ใช้เอกสารประกอบการสอนแบบออนไลน์ และใช้การส่งงานผ่านระบบออนไลน์ 
 5. ในการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะฯ 
พบว่าผลการด าเนินงานทุกโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความเสี่ยงลดลงทุกประเด็น ดังนี้ 
  5.1 ความเสี่ยงจากจ านวนนักศึกษาแรกเข้าลดลง 
   - คณะจัดโครงการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ และ
ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรม แต่เนื่องจากระยะเวลาหลังจากหลักสูตรผ่านการ
อนุมัติจากสภากับการปิดรับสมัครนักศึกษากระชั้นชิด จึงท าให้ยอดรับสมัครนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวยังไม่
มีในรอบปีการศึกษา 2562 แต่คาดว่าจะมียอดนักศึกษาสมัครเพิ่มข้ึนในปีการศึกษา 2564 
   - คณะเน้นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เช่น ร่วมจัดการเรียนการสอนกับโรงเรียน
เครือข่าย  
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    คณะได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงในโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย การจัด
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์และค่ายวิทยาศาสตร์ แต่ยอดสมัครของนักเรียนในหลายสาขาวิชาของคณะฯ ยังคง
ลดลงจากในปีการศึกษา 2562 ยกเว้นสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียที่มียอดสมัครเพ่ิมข้ึนจาก 36 คน เป็น 45 
คน 
  5.2 ความเสี่ยงจากอัตราการออกกลางคันของนักศึกษา 
   - เพ่ิมงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนักศึกษา 
   - ใช้เอกสารประกอบการสอนแบบออนไลน์ และใช้การส่งงานผ่านระบบออนไลน์ 
 ตัวชี วัดที่  6.5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 
        (1) การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศ หรือ ต่างประเทศ (ที่มีการ
ด าเนินการจริง) 
 1. ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ/กับมหาวิทยาลัย/คณะ ภายในประเทศ 
  1.1 โครงการการสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษาคณะ
วิชาสายวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ 
   ลักษณะโครงการ  
   เป็นความร่วมมือด้านการส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษาตามแนวทางการประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ 8 แห่ง ในเขตภาคเหนือ 
   กิจกรรมในรอบปีงบประมาณ  – ได้มีการจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาเครือข่ายผู้น า
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรภ. เขตภาคเหนือ โดยมีตัวแทนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรม  
  1.2 โครงการความร่วมมือด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ 
   ลักษณะโครงการ 
   เป็นความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยนเรศวรในการขับเคลื่อนนโยบายส่งเสริมความ
ปลอดภัยห้องปฏิบัติการให้ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 2. ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ/กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  2.1 โครงการการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชุมชน 
   ลักษณะโครงการ 
   เป็นความร่วมมือกับส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ในการเป็นหน่วย
รับตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนเพ่ือการรับรองคุณภาพ ได้แก่ โครงการตรวจวัดผลิตภัณฑ์ชุมชน  และ
โครงการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
   ลักษณะโครงการ 
   เป็นความร่วมมือกับชุมชน ในการบริการวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาทักษะ
อาชีพแก่ชุมชน ได้แก่ โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก  อ าเภอ
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บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก  
อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี  และโครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบใต้ร่มพระบารมี เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก   
   ลักษณะโครงการ 
   เป็นความร่วมมือกับโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์ ในการบริการวิชาการและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเรียนการสอนด้านการประยุกต์องค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับการพัฒนา
ทักษะอาชีพแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ได้แก่โครงการความร่วมมือด้านวิชาการในรายวิชาทักษะ
อาชีพระหว่าง โรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสวรรค์และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
   กิจกรรมในรอบปีงบประมาณ  
   ได้ด าเนินการบริการวิชาการโดยการจัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย โดยคณาจารย์ จ านวน 21 คน จากสาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาเคมี และ
สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 
 3. ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ/กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในต่างประเทศ 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอน
ในระดับโรงเรียน  วิทยาลัย (เช่น โรงเรียนเซนโยเซฟนครสวรรค์ วิทยาลัยพยาบาลนครสวรรค์ ฯลฯ) และ
มหาวิทยาลัย (เช่น  โครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทาน  โครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์
วิชาการ  โดยมีความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยพะเยา 
ฯลฯ) และความร่วมมือด้านการวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย (เช่น มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นต้น) 
 ผลการประเมินการด าเนินงานตามพันธกิจแสดงในตารางที่ 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 ผลการประเมินการด าเนินงานตามพันธกิจ 
มิต ิและ ตัวชี วัด  คะแนน 

มิติท่ี 1 ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษา  13.83 
   ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ผลประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร   3.47 

   ตัวช้ีวัดที่ 1.2 การบรหิารจดัการนกัศึกษาออกกลางคัน 1.00 

  ตัวช้ีวัดที่ 1.3 การประเมินคณุภาพการเรียนการสอนของอาจารย์  4.32 

  ตัวช้ีวัดที่ 1.4 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 5.00 
มิติท่ี 2 ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐแ์ละงานสร้างสรรค์  17.00 

   ตัวช้ีวัดที่ 2.1 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอก 2.00 

  
ตัวช้ีวัดที่ 2.2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รบัทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั   5.00 

  ตัวช้ีวัดที่ 2.3 โครงการวจิัยที่โจทยก์ารวิจัยได้มาจากท้องถิ่น 5.00 

  ตัวช้ีวัดที่ 2.4 การใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา 5.00 
มิติท่ี 3 ด้านการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  13.33 

   ตัวช้ีวัดที่ 3.1 การส่งเสรมิการพัฒนาท้องถิ่น 5.00 

  ตัวช้ีวัดที่ 3.2 การพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาอื่นภายนอกมหาวิทยาลัย 3.33 

  ตัวช้ีวัดที่ 3.3 การยกระดับคณุภาพการศึกษาของท้องถิ่น ให้ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 5.00 
มิติท่ี 4 ด้านการบริการวิชาการ  9.00 

   ตัวช้ีวัดที่ 4.1 การจัดโครงการบริการวิชาการและทรัพยากรสนับสนนุตามแผนในการให้บริการวิชาการ 4.00 

  
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  18.00 

   ตัวช้ีวัดที่ 6.1 การบรหิารองค์การ 4.00 
   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  77.66 

*  ไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ท าให้มีผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณ 
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      การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ  คณะด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 2.34 
อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง จ าแนกเป็น  
 1.  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี วัดในแผนยุทธศาสตร์  
  การพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  ประกอบด้วย  4  ยุทธศาสตร์  จ านวน  9  ตัวชี้วัด  โดยมีผลผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตาม
ตัวชี้วัดในแผนยุทธศาสตร์  จ านวน  2  ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 22.22 คิดเป็นคะแนนได้ 1.11 อยู่ในระดับ ต้อง
ปรับปรุง  
 2. ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
  คณะได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ จ านวน 38 โครงการ  สามารถด าเนินการได้  จ านวน 21 
โครงการ  เป็นร้อยละ 55.26  คิดเป็นคะแนนได้ 2.76 อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 3. การบริหารงบประมาณ   
  คณะได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 21,455,020 บาท เบิกจ่าย
งบประมาณ จ านวน 18,790,525 บาท หรือ ร้อยละ 87.58 คิดเป็นคะแนนได้ 4.38 อยู่ในระดับ ดี 
 
               หมายเหตุ    
  1.  พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกาศในราชกิจจา 
นุเบกษา ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ส่งผลให้การบริหารงบประมาณและการขับเคลื่อนโครงการของ
มหาวิทยาลัย ด าเนินการภายใต้หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
ไปพลางก่อน จนถึงไตรมาสที่ 2 และระหว่างปีงบประมาณส านัก งบประมาณปรับลดงบประมาณตาม
พระราชบัญญัติโอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 9,452,700 บาท   
  2. จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการไม่
สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงานขอยุติการด าเนินโครงการ บางส่วนขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพ่ือให้
สามารถขับเคลื่อนได้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
        ประกอบกับสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อสภาวะทางเศรษฐกิจท าให้นักศึกษาขาดแคลนทุน
ทรัพย์ ในการช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่ อง 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 าพระบรมราโชบาย

ด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   

  สภาก ากับนโยบายตามแผนการด าเนินการของคณะและมหาวิทยาลัย ให้ครอบคลุมพระบรมรา

โชบายด้านการศึกษา ทั้ง 4 ด้าน คือมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง มีคุณธรรม  มีงาน

ท า มีอาชีพ  และเป็นพลเมืองที่ดี  

 2.  การประสานเพื่อน านโยบายจากมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติของคณะ 

  มหาวิทยาลัย ก าหนดนโยบาย ผ่านแผนระยะยาว (แผนยุทธศาสตร์ 20 ปี)  แผนระยะกลาง 

(แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี และแผนระยะสั้น (แผนปฏิบัติการ 1 ปี)   โดยการด าเนินการถ่ายทอดแผนลงสู่ผู้ปฏิบัติ 

โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ด าเนินโครงการต่าง ๆ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย เช่น 

  2.1 โครงการอบรมเก่ียวกับคุณธรรม จริยธรรม รู้รักสามัคคี ฯลฯ 

  2.2 การเรียนการสอนแบบ Laboratory Method เป็นวิธีสอนที่อาจารย์เปิดโอกาสให้นักศึกษา

ลงมือปฏิบัติ หรือท าการทดลองค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ท าให้เกิดประสบการณ์ตรง ฯลฯ 

   - ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าประกวดและแข่งขันทักษะทางวิชาชีพ 

   - ส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับการฝึกอบรม/กิจกรรม เสริมหลักสูตร 

   - ส่งเสริมให้นักศึกษาได้น าเสนอผลงานทางวิชาการ 

   นอกจากนี้คณะมีการสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมให้นักศึกษาประกวดแข่งขันทักษะทาง

วิชาชีพ/น าเสนอผลงานวิชาการ  

    -  สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมน าเสนอผลงานทาง

วิชาการ กับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (AUCC)  ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ระหว่างวันที่ 15-16 

กุมภาพันธ์ 2563 

    -  โครงการน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาเคมีในรูปแบบโปสเตอร์และปาก

เปล่า ในวันที่ 27 ตุลาคม 2562 (ชั้นปีที่ 3-4) 

    -  โครงการแข่งขันการน าเสนอผลงานวิจัยของนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 

ระหว่างวันที่ 30 - 31 มกราคม 2563 ณ อาคาร 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

 3.  มหาวิทยาลัยได้ปรับแผนปฏิบัติการให้สอดคล้องกับการที่รัฐบาลปรับลดงบประมาณ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563 และการปรับลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยอย่างไร 
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  มหาวิทยาลัยก าหนดแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ  และมีแนวปฏิบัติ เพ่ือให้การใช้

งบประมาณมีประสิทธิภาพแม้จะได้รับงบประมาณที่ลดลด  รวมทั้งใช้ระบบ IT (e office, e-meeting,video 

Conference ฯลฯ) มาใช้ทั้งในระบบการบริหารจัดการ การเรียนการสอน มหาวิทยาลัยได้ปรับลดงบประมาณ

ให้สอดคล้องกับทางรัฐบาล ดังนี้ 

   งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน 699,707,100  บาท 

   งบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน  666,914,600  บาท 

   ลดลง              จ านวน   32,793,500  บาท 

  คณะวิทยาศาสตร์ได้รับงบประมาณ ดังนี้ 

   งบประมาณ พ.ศ. 2562 จ านวน  11,248,600  บาท 

   งบประมาณ พ.ศ. 2563   จ านวน  13,079,200  บาท 

   เน้นการใช้ทรัพยากรร่วมกัน การสร้างเครือข่าย 

 4.  เนื่องจากสภาพปัจจุบันของสังคมในระดับประเทศและระดับโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็วทั งทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เศรษฐกิจและสังคม ความต้องการของตลาดแรงงาน เป้าหมาย  

ในการศึกษาเปลี่ยนไป และจ านวนนักศึกษาในภาพรวม ที่มีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน นักศึกษาที่ออก

กลางคันมีอัตราค่อนข้างสูง บัณฑิตที่จบออกไปไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และไม่มี

พื นฐานที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพอิสระ มหาวิทยาลัย/คณะมีแนวทางการด าเนินงาน หรือปรับ  

การเรียนเปลี่ยนการสอน เพื่อแก้ไขหรือลดปัญหาดังกล่าวอย่างไร 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้ 

  4.1 พัฒนาหลักสูตรใหม่ ๆ แบบบูรณาการ เช่น หลักสูตรวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริม

สุขภาพ หลักสูตรสถิติและวิทยาการข้อมูล ฯลฯ 

  4.2 จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษา และโครงการนักศึกษาช่วยงาน 

  4.3 มีแนวทางเปลี่ยนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เป็นแบบ สหกิจศึกษา จัดการเรียนการสอน

โดยเน้นให้นักศึกษาได้ปฏิบัติงานจริง สร้างเครือข่ายส าหรับการฝึกประสบการณ์ของนักศึกษา  น านักศึกษา

ออกไปท างานร่วมกับโครงการต่าง ๆ เช่น ศูนย์สุขศาสตร์อุตสาหกรรม ของศูนย์วิทยาศาสตร์ 

  4.4 มีการเรียนการสอนแบบ Online  

 5.  ในปัจจุบัน อาจารย์ที่มีคุณภาพและมีทักษะที่สามารถท างานได้หลากหลาย เป็นความต้องการ

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

เปลี่ยนไป มหาวิทยาลัย/คณะมีแนวทางการพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพและทักษะที่หลากหลายมากขึ น

อย่างไร 
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  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดงบประมาณส าหรับพัฒนาบุคลากร ประจ าปีงบประมาณ 

2563 จ านวน คนละ 4,000 บาท เพ่ือพัฒนา upskills, reskills, future skills รวมทั้งการจัดกิจกรรม การ

จัดการความรู้ในองค์กร  การส่งเสริมให้อาจารย์ท างานวิจัย/บริการวิชาการร่วมกับผู้ประกอบการและเครือข่าย

มหาวิทยาลัยอื่น ๆ 

 6.  จุดเด่นที่ส าคัญของคณะ 

  6.1 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีจุดเด่น ดังนี้ 

   - มีเครื่องมือ ห้องทดลอง อุปกรณ์ต่าง ๆ ทั้ง 2 ส่วนการศึกษา 

   - อาจารย์มีคุณวุฒิตรง ซึ่งจบปริญญาเอก จ าวนวน 46 คน มีต าแหน่งทางวิชาการ  

รองศาสตราจารย์ จ านวน 4 คน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 35 คน 

   - อาจารย์มีงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ และมีงานบริการวิชาการสู่ชุมชน 

  6.2 จุดเด่นของการสรุปประเมินคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดังนี้ 

   - ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะมีอาจารย์ที่ท าวิจัยร้อยละ 39.78  ส่วนใหญ่เป็น

งานวิจัยที่ได้โจทก์จากท้องถิ่น  และผลงานวิจัยได้รับการตีพิมพ์  41 งานวิจัย 

   - ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ศูนย์วิทยาศาสตร์ได้จัดโครงการบริการวิชาการเพ่ือ

เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  จ านวน 3 โครงการ ดังนี้ 

   - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก  อ าเภอ

บรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 

   - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก อ าเภอหนอง

ฉาง จังหวัดอุทัยธานี 

   - โครงการพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบใต้ร่มพระบารมี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรม

ราชาภิเษก 

  6.3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีศูนย์วิทยาศาสตร์ซึ่งรับตรวจผลิตภัณฑ์ชุมชนด้านต่าง ๆ 

ประจ าปีงบประมาณ 2563 มีรายได้ ดังนี้ 

   - โครงการบริการตรวจวัดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน  จ านวนเงิน 29,000 บาท 

   - โครงการบริการตรวจวัดทางด้านสุขศาสตร์อุตสาหกรรม  จ านวนเงิน 60,000 บาท   

 7. ความร่วมมือทั งในประเทศและระหว่างประเทศ 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ความร่วมมือในการสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนใน

ระดับโรงเรียน  วิทยาลัย (เช่น โรงเรียนเซนโยเซฟนครสวรรค์ วิทยาลัยพยาบาลนครสวรรค์ ฯลฯ) และ

มหาวิทยาลัย (เช่น  โครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์ชิงถ้วยพระราชทาน  โครงการการแข่งขันคณิตศาสตร์
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วิชาการ  โดยมีความร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ  มหาวิทยาลัยนเรศวร  มหาวิทยาลัยพะเยา 

ฯลฯ) และความร่วมมือด้านการวิจัยในระดับมหาวิทยาลัย (เช่น มหาวิทยาลัยนเรศวร เป็นต้น) 

 8.  คณะได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน

ของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย่างไร 

  8.1 งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายใน จ านวน 770 ,000 บาท  

งบประมาณสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายนอก 2 ,854,000 บาท  งบประมาณสนับสนุน

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  รวมทั้งภายในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยทั้งสิ้น  3,624,000 บาท 

  8.2 คณะได้เน้นโจทย์การวิจัยที่ได้มาจากส ารวจความต้องการของท้องถิ่นมากขึ้น  โดยใน

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  มีงานวิจัยที่ได้โจทย์งานวิจัยมาจากท้องถิ่น จ านวน 12 เรื่อง จากงานวิจัยทั้งหมด 

18 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 66.66 ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากปีที่แล้ว  ซึ่งปีที่แล้วมีโจทย์วิจัยจากท้องถิ่นคิดเป็นร้อยละ 60.71 

   และในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 มีการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ จ านวน 6  เรื่อง  เพ่ิมจาก

เดิมในปี ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562  ที่มีเพียง  3  เรื่อง 

  8.3 คณะได้ร่วมมือประสานงานกับสถาบันวิจัยและพัฒนา  ในการเก็บข้อมูลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์

และงานสร้างสรรค์ ผ่านระบบ  DRMS (ระบบบริหารจัดการงานวิจัยทุนหน่วยงาน)   

 

 การสัมภาษณ์ผู้แทนประธานสาขาวิชาและผู้แทนอาจารย์  สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้   

 1. สภามหาวิทยาลัยได้ก าหนดแนวทางอย่างไรในการด าเนินการ เพื่อน้อมน าพระบรมราโชบาย

ด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 

  นโยบายสภามหาวิทยาลัยในการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ 10 ที่ทรงมุ่งสร้างให้คนไทยให้มีคุณสมบัติ 4 ประการ คือ มีทัศนคติที่ดีและถูกต้อง มีพ้ืนฐานชีวิตที่

มั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพ มีงานท า และเป็นพลเมืองดี มีระเบียบวินัย ดังนี้ 

  1.1 การพัฒนาหลักสูตรวิชาศึกษาท่ัวไปที่มีรายวิชาหลากหลาย แบ่งได้เป็น 4 กลุ่มวิชา คือ 

   - กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร เพ่ือสร้างพ้ืนฐานชีวิตที่ส าคัญ คือ ภาษา โดยเฉพาะ

ภาษาต่างประเทศ ซึ่งจ าเป็นต่อการท างาน การแสวงหาความรู้ และการเพิ่มโอกาสในชีวิต 

   - กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ เพ่ือบ่มเพาะทัศนคติที่ดีในการด ารงชีวิต ทั้งในฐานะพลเมืองไทย

และพลเมืองโลก 

   - กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ เพ่ือสร้างเสริมความรู้และประสบการณ์ในการด าเนินชีวิตในโลกยุค

ศตวรรษที่ 21 เพ่ิมโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพด้วยตนเอง เช่น เรียนรู้การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ การ

รู้เท่าทันสื่อ และกฎหมายในชีวิตประจ าวัน 



 

 

57 

 

   - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ เพ่ือเสริมองค์ความรู้และหลักการคิดที่เป็นระบบ

แบบวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งมีความส าคัญในการใช้ชีวิตในโลกสมัยใหม่ที่วิทยาการต่าง ๆ ล้วนเกิด

จากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

  1.2 การพัฒนาหลักสูตรใหม่ต้องเน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะ 4 ประการตามแนวพระ

บรมราโชบาย โดยเฉพาะต้องการมีวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตอย่างแท้จริง เพ่ือน าข้อมูลมาใช้ใน

การปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรใหม่ 

  1.3 การก าหนดแนวทางการใช้งบประมาณในด้านการเรียนการสอน โดยก าหนดให้อย่างน้อยต้อง

มีโครงการพัฒนาทักษะศตวรรษท่ี 21 ให้กับนักศึกษา 

  1.4 การจัดโครงการบริการวิชาการเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในพ้ืนที่รับผิดชอบของ

มหาวิทยาลัย โดยให้มีการบูรณาการเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา เพ่ือให้นักศึกษาได้เรียนรู้การท างานกับชุมชน 

สร้างส านึกรักบ้านเกิด และจิตสาธารณะ 

 2. การด าเนินงานของคณะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา (1 ต.ค. 2560 – 30 ก.ย. 

2561) มีอะไรที่เป็นจุดเด่นและมุ่งเน้นพัฒนาไปในด้านใด 

  จุดเน้นของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา ได้แก่  

  2.1   การพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน โดยมี

การจัดการความรู้ในเรื่องการเรียนการสอนโดยใช้ ICT เป็นฐาน มีการส่งเสริมการท าวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือ

พัฒนาการเรียนการสอน และยังมีการจัดหาครุภัณฑ์ที่จ าเป็นเพ่ือให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ในการใช้

เครื่องมือที่จ าเป็นต่อการประกอบอาชีพในสายงาน  

  2.2 การพัฒนางานวิจัยและผลงานทางวิชาการของอาจารย์ โดยการจัดสรรงบประมาณทุนอุดหนุน

วิจัยแก่อาจารย์ในทุกหลักสูตรและสาขาวิชา นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้อาจารย์ขอต าแหน่งวิชาการท าให้มี

อาจารย์ได้รับต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมอีกหลายคนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และยังมีเหลืออีกจ านวนหนึ่งที่

ตกค้างอยู่ในกระบวนการพิจารณาก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

 3. การประสานเพื่อน านโยบายจากมหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติของคณะ   

  การประสานงานของคณะ ด าเนินการในหลายรูปแบบ หลัก ๆ คือ การประชุมชี้แจงแก่บุคลากร

ของคณะที่เกี่ยวข้อง โดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการประชุมในหลายระดับ เช่น การประชุมก่อน

เปิดภาคเรียน จะเป็นการประชุมของบุคลากรทั้งคณะ คณบดีจะชี้แจงนโยบายของสภาและของมหาวิทยาลัย

ให้บุคลากรรับทราบ และยังมีการประชุมของคณะกรรมการบริหารคณะที่ประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี 

ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้าส านักงานคณบดี และหัวหน้าสาขาวิชา ซึ่งจะมีการชี้แจงนโยบายของ 
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มหาวิทยาลัย/คณะ เพ่ือให้ผู้บริหารน าไปปฏิบัติและชี้แจงแก่คณาจารย์ในภาควิชา/สาขาวิชา หรือบุคลากรใน

ส านักงานคณะต่อไป 

  นอกจากนี้ยังมีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ของคณะเพ่ือน านโยบายจากมหาวิทยาลัยมาสู่การ

ปฏิบัติงานในคณะ และแต่ละปีงบประมาณยังมีการถอดแผนยุทธศาสตร์มาเป็นแผนปฏิบัติราชการประจ าปีอีก

ด้วย 

 4. เนื่องจากจ านวนนักศึกษาในภาพรวม มีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน นักศึกษาที่ออกกลางคันมี

อัตราค่อนข้างสูง บัณฑิตที่จบออกไปไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และไม่มีพื นฐานที่

จ าเป็นในการประกอบอาชีพอิสระ ประกอบกับมหาวิทยาลัยยังมีอาคารสถานที่ที่ยังใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่

คณะมีแนวทางการด าเนินงาน หรือปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน เพื่อแก้ไขหรือลดปัญหาดังกล่าว หรือใช้

ประโยชน์จากอาคารสถานที่ดังกล่าวอย่างไร 

  คณะมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนให้นักศึกษามีความรู้ความสามารถท่ีจะออกไปประกอบอาชีพ

ตามสาขาท่ีตนเองได้เรียนมา และคณะได้ส่งเสริมให้น าเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนที่

เหมาะสม จัดสรรงบประมาณให้กับทางสาขาวิชาจัดซื้ออุปกรณ์ท่ีจ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน และมีการ

จัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชาให้เหมาะสมอาคารกับอุปกรณ์ที่มีอยู่ในแต่ละห้องเรียน นอกจากนี้ใน

ระดับหลักสูตรมุ่งเน้นติดตามผลการประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบัณฑิตเพ่ือรับทราบข้อเสนอแนะ 

ค าแนะน าต่างๆเพ่ือที่จะน ามาปรับการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรให้ตรงและสอดคล้องกับความต้องการ

ของผู้ใช้บัณฑิต 

 5. เนื่องจากสภาพปัจจุบันของสังคมในระดับประเทศและระดับโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่าง

รวดเร็ว ทั งทางด้านเทคโนโลยีดิจิทัล เศรษฐกิจและสังคม ความต้องการของตลาดแรงงาน เป้าหมายใน

การศึกษาเปลี่ยนไป และจ านวนนักศึกษาในภาพรวม ที่มีแนวโน้มลดลงอย่างชัดเจน นักศึกษาที่ออก

กลางคันมีอัตราค่อนข้างสูง บัณฑิตที่จบออกไปไม่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และไม่มี

พื นฐานที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพอิสระ มหาวิทยาลัย/คณะมีแนวทางการด าเนินงาน หรือการปรับ

การเรียนเปลี่ยนการสอน เพื่อแก้ไขหรือลดปัญหาดังกล่าวอย่างไร 

  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาหลักสูตรใหม่ที่เน้นการบูรณาการเพ่ือสร้างอาชีพที่สอดคล้อง

กับตลาดแรงงานและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และยุทธศาสตร์ชาติ เช่น หลักสูตรวิทยาศาสตร์

สุขภาพและการกีฬา มีการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ิมเติม เช่นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ (4ปี) และ

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี (4ปี) เพ่ือตอบสนองความต้องการในการผลิตบัณฑิตครู 

  นอกจากนี้ยังมีการจัดโครงการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ จัดโครงการเสริม

ประสบการณ์การเรียนการสอนโดยให้นักศึกษาได้ไปศึกษาดูงานและเรียนรู้กับวิทยากรที่เป็นผู้ปฏิบัติงานจริง
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ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร รวมทั้งมีการส่งเสริมให้หลักสูตรบูรณาการการเรียนการสอนกับการ

ท างาน (WIL) อีกด้วย 

 6. ปัจจุบันรายได้ลดลงทั งภาคปกติและภาคพิเศษ คณะมีการด าเนินกิจกรรมที่ก่อให้เกิดรายได้

ตามศักยภาพอย่างไร 

  6.1 คณะมอบให้หลักสูตรเป็นผู้ก ากับติดตามหาสาเหตุของปัญหานักศึกษาออกกลางคันเพ่ือให้

สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็ว และเพ่ิมความคล่องตัวในการออกประชาสัมพันธ์เป็นรายหลักสูตร เพ่ือให้

นักศึกษายังคงอยู่ในระบบ  

  6.2 มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าเละจัดหาเพ่ิมเติมให้เหมาะสม 

  6.3 ส่งเสริมกิจกรรมการจัดท าหลักสูตรกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในรูปแบบการท าบันทึกความ

ร่วมมือกับสถานที่ศึกษาที่ต้องการให้มีการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร 

 7. ในปัจจุบันอาจารย์ที่มีคุณภาพและมีทักษะที่สามารถท างานได้หลากหลายเป็นความต้องการ

จ าเป็นส าหรับมหาวิทยาลัยไทยที่ต้องพัฒนาให้พร้อมส าหรับบริบทที่เปลี่ยนไปคณะมีแนวทางการพัฒนา

อาจารย์ให้มีคุณภาพและทักษะที่หลากหลายมากขึ น อย่างไร 

  คณะด าเนินการดังนี้ 

  7.1 ส่งเสริมให้อาจารย์พัฒนาความรู้อยู่เสมอโดยมีการจัดสรรงบประมาณให้กับอาจารย์ทุกคน  

  7.2 พัฒนาเทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบ ICT เป็นฐาน เพ่ือพัฒนาสู่การสร้างบทเรียน

ออนไลน์ต่อไป 

  7.3 ส่งเสริมให้อาจารย์บริการวิชาการท่ีตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 

  7.4 การส่งเสริมการผลิตงานวิจัยที่มีคุณภาพตอบสนองทั้งความต้องการของท้องถิ่นและการตีพิมพ์

เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ และน าผลงานวิจัยไปใช้กับชุมชน 

  7.5 พยายามผลักดันการจัดหาเครื่องมือและครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ขั้นสูงมาสนับสนุนการท าวิจัย 

 8. จุดเด่นที่ส าคัญของคณะ 

  8.1 มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหลากหลาย และเป็นที่ยอมรับของสังคม เช่น มีผลงาน

ตีพิมพ์เผยแพร่ระดับชาติและนานาชาติ 

  8.2 มีผลงานวิจัยเพิ่มมากข้ึน 

  8.3 มีอาจารย์เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมากข้ึน 

  8.4 บัณฑิตทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นที่ต้องการในการพัฒนาประเทศ 

  8.5 ช่วงชั้นของวัยมีความใกล้ชิดกันมากข้ึน จึงท าให้การสื่อสารหรือแนวความคิดค่อนข้างท่ีชัดเจน  

  8.6 บุคลากรฝ่ายสนับสนุนให้การอ านวยความสะดวกและค าปรึกษาในการติดต่อประสานงานเป็นอย่างดี 
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  8.7 มีวัฒนธรรมองค์กรที่สามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของวิทยาการและสถานการณ์

ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างด ี
 

ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี  

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จากการตอบแบบสอบถามของบุคลากร  จ านวน 101 คน จากบุคลากร จ านวน 110  คน หรือร้อยละ 
91.82 ปรากฏดังตารางที่  3.2 – ตารางที่ 3.4 ดังนี้ 
ตารางท่ี 3.2 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของคณบดี  
 

1. ภาวะผู้น า ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับที่ 
1.1 ความเป็นผู้น าในการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย คุณค่าและ

ยุทธศาสตร์ของคณะ 3.82 ดี 3 
1.2 ความสามารถในการสื่อสาร การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ

ยุทธศาสตร์ให้ประชาคมของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.75 ดี 5 
1.3 ความสามารถในการบริหารงานได้ทันการเปลี่ยนแปลงของ 

สังคมโลก 3.61 ดี 10 
1.4 ทักษะในการตัดสินใจและแก้ปัญหาการบริหารงาน 3.99 ดี 1 
1.5 ทักษะในการคิดแสวงหาวิธีการหรือทางเลือกท่ีดีที่สุดส าหรับอนาคต

ของคณะ 3.71 ดี 8 
1.6 ความมุ่งม่ันและความทุ่มเทในการท างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม

แผนยุทธศาสตร์ 3.93 ดี 2 
1.7 ความสามารถในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อคณะ 3.74 ดี 6 
1.8 ความสามารถในการแสวงหาทรัพยากรมาสนับสนุนการบริหารงานของคณะ 3.74 ดี 6 
1.9 การสร้างทีมและใช้แนวทางในการท างานเป็นทีมในการบริหารงาน 3.67 ดี 9 
1.10 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในคณะ 3.76 ดี 4 
1.11 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคลและองค์การภายนอก 3.49 ปานกลาง 12 
1.12 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการในคณะ 3.57 ดี 11 

รวม 3.73 ด ี  
  จากตารางที่ 3.2 โดยภาพรวมบุคลากรเห็นว่า ภาวะผู้น าของคณบดี อยู่ในระดับ “ดี“  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุดสามอันดับ อยู่ในระดับ “ดี”  คือ
ทักษะในการตัดสินใจและแก้ปัญหาการบริหารงาน  ความมุ่งมั่นและความทุ่มเทในการท างานให้บรรลุผล
สัมฤทธิ์ตามแผนยุทธศาสตร์ และความเป็นผู้น าในการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย คุณค่าและยุทธศาสตร์ของ
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คณะ  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยที่สุด  อยู่ในระดับ “ปานกลาง”  คือ การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือจากบุคคลและองคก์ารภายนอก  

ตารางท่ี 3.3 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาลของของคณบดี  
               

2. ธรรมาภิบาล ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับที่ 

2.1 
หลักนิติธรรม : การใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกติกาต่างๆ อย่างเป็นธรรม
และเสมอภาค 4.09 ดี 3 

2.2 
หลักคุณธรรม : การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความมี
ระเบียบวินัย 4.11 ดี 2 

2.3 
หลักความโปร่งใส : การท าให้คณะเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา มีระบบและกลไกการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 4.12 ดี 1 

2.4 

หลักการมีส่วนร่วม : เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความ
เข้าใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้อง 
ร่วมกันคิดแนวทางการท างาน ร่วมแก้ปัญหา ร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจและกระบวนการพัฒนา 3.99 ดี 6 

2.5 
หลักความรับผิดชอบ : แสดงความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ก าหนดไว้ การแสดงถึงความ
ส านึกในความรับผิดชอบต่อความบกพร่องและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข 4.05 ดี 4 

2.6 
หลักความคุ้มค่า : การใช้ทรัพยากรในการบริหารงานที่มีอยู่จ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ประหยัดและคุ้มค่า 4.03 ดี 5 

รวม 4.06 ดี  
  จากตารางที่ 3.3 โดยภาพรวมบุคลากรเห็นว่า ธรรมาภิบาลของคณบดี อยู่ในระดับ “ดี” ทุกข้อ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุดสองอันดับคือ หลักความโปร่งใส: การ
ท าให้คณะเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา มีระบบและกลไกการท างานที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้  และหลักคุณธรรม: การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม ความซื่อสัตย์สุจริต 
ความเสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย อยู่ในระดับดี ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็น
น้อยสุดสองอันดับคือ หลักความคุ้มค่า: การใช้ทรัพยากรในการบริหารงานที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ประหยัดและคุ้มค่า  และหลักการมีส่วนร่วม: เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจร่วม
แสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันคิดแนวทางการท างาน ร่วมแก้ปัญหา ร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจและกระบวนการพัฒนา 
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ตารางท่ี 3.4 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี 

1 ภาวะผู้น า 3.73 ดี 2 

2 ธรรมมาภิบาล 4.06 ดี 1 

รวม 3.84 ดี  
  จากตารางที่ 3.4 โดยภาพรวมบุคลากรเห็นว่า ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี อยู่ในระดับ ”ดี”  

ความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี จากการตอบแบบสอบถามของบุคลากร  จ านวน  101 คน จากบุคลากร จ านวน 110  คน  หรือร้อย
ละ 91.82   ปรากฏดังตารางที่  3.5 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 3.5 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
                  

ความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี ค่าเฉลี่ย ระดับ ล าดับที่ 
1. การบริหาร 3.79 มาก  
1.1 แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 3.76 มาก 2 
1.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีที่เกิดจากความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก

ระดับ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  3.75 มาก 3 
1.3 คณะมีกลไกในการก ากับ ติดตาม และประเมินผล ให้การปฏิบัติงาน

เป็นไปตามแผน 3.84 มาก 1 
2. บทบาทหน้าที่ 3.81 มาก  
2.1 การก าหนดเป้าประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการโดยให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วน

ร่วมและอธิบายให้เข้าใจตรงกัน 3.76 มาก 2 
2.2 การเป็นผู้อ านวยการ (Facilitator) หรือส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ

ด าเนินงาน  3.86 มาก 1 
3. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในคณะ 3.62 มาก  
3.1 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 3.61 มาก 3 
3.2 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารและการ

ปฏิบัติงาน 3.63 มาก 1 
3.3 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริการ

นักศึกษาและศิษย์เก่า 3.62 มาก 2 
4. แนวทางการท างาน 3.88 มาก  
4.1 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคณาจารย์ บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน 

และนักศึกษา 3.93 มาก 1 
4.2 การจัดหา การบริหารทรัพยากร และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างมี

ประสิทธิภาพ 3.83 มาก 2 
รวม 3.76 มาก  

 จากตารางที่ 3.5 โดยภาพรวม บุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารงานของคณบดี อยู่ในระดับ “มาก” 
ทุกข้อ   
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
 1.  ด้านการบริหาร ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ คณะมีกลไกในการก ากับ ติดตาม และ
ประเมินผล ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน  
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 2.  ด้านบทบาทหน้าที่ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ การเป็นผู้อ านวยการ (Facilitator) หรือ
ส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงาน 
 3.  ด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ในคณะ  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ การใช้ประโยชน์จาก
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงาน 
   4. ด้านแนวทางการท างานข้อที่มีข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
คณาจารย์ บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน และนักศึกษา 
 
 สรุปค าถามปลายเปิดคณบดี 
 ก. ด้านภาวะผู้น า  
    มีความเป็นผู้น าสูง มีความชัดเจนในด้านกฏระเบียบและเคร่งครัดการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง  
(ความถ่ี 2)  
  ข. ด้านธรรมาภิบาล   
    มีความเป็นกันเองกับผู้ใต้บังคับบัญชา ท าให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย  (ความถี่ 2)  
  ค. ความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
    โดยภาพรวมขอชื่นชมและขอบคุณท่านที่สละเวลามาท าหน้าที่เพ่ือส่วนรวม   
  ง. ความเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

  รักษาสุขภาพที่ปอดอย่างจริงจังบ้าง 
 
สรุปผลการประเมินผลงาน 
 1. ผลการด าเนินงานตามพันธกิจคณะด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 4.14 อยู่ในระดับ ดี   
 2.  การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ คณะด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 2.34
อยู่ในระดับ ดี จ าแนกเป็น  
   2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 
     การขับเคลื่อนการพัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแผนยุทธศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ประกอบด้วย  4  ยุทธศาสตร์  จ านวน  9  ตัวชี้วัด  โดยมีผล
ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ จ านวน 2  ตัวชี้วัด (ร้อยละ 22.22)  คิดเป็น
ระดับคะแนนได้ 1.11  อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง 
   2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
     คณะได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ  จ านวน 38 โครงการ ด าเนินการได้บรรลุเป้าหมาย 
จ านวน 21  โครงการ  (ร้อยละ 55.26)  คิดเป็นระดับคะแนนได้ 2.76  อยู่ในระดับ ปานกลาง  
   2.3  การบริหารงบประมาณ 
     คณะได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จ านวน 21,455,020 บาท 
เบิกจ่ายงบประมาณ จ านวน 18,790,525 บาท (ร้อยละ 87.58)  คิดเป็นระดับคะแนนได้ 4.38  อยู่ในระดับ ดี 
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 การประเมินผลงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สรุปได้ดังตารางท่ี  3.6 
ตารางท่ี  3.6  สรุปการประเมินผลงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
ที ่ รายการที่ประเมิน น  าหนัก คะแน

น 
ระดับ 

1 ผลการด าเนินงานตามพันธกจิ 50 4.09 ดี 
  1.1 ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนตลอดจนครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 3.46 ปานกลาง 

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

  
2.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ 
     จากสภามหาวิทยาลัย 10 2.76 ปานกลาง 

  2.3 การบริหารงบประมาณ 10 4.38 ดี 
รวม 90 3.31 

 
..33.3

3 
 

ปานกลาง 
3 ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล 10 

 
 

3.84 ดี 
  ภาวะผู้น า 

 
3.73 ดี 

  ธรรมาภิบาล 
 

4.06 ดี 
4 ความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 

 
 3.76 มาก 

 
 จากตารางที่ 3.6 พบว่า ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ อยู่ในระดับดี  ผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ อยู่ในระดับควรปรับปรุง  ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี อยู่ใน
ระดับด ีและความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี อยู่ในระดับมาก 
 
 การวิเคราะห์การด าเนินงาน 
 จุดเด่น 
 1. คณะสามารถบริหารจัดการในเรื่องการออกกลางคันของนักศึกษาได้ดีพอสมควร  ท าให้ สัดส่วน
นักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2562 เทียบกับสัดส่วนนักศึกษาออกกลางคัน ปีการศึกษา 2561 ลดลง  
ร้อยละ 1.48   
 ข้อเสนอแนะ   
 1.  นักศึกษาใหม่ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแนวโน้มลดลงทุกปี จากปีการศึกษา 2560 
มีจ านวน 359 คน ปีการศึกษา 2561 จ านวน 227 คน และในปีการศึกษา 2562 มีจ านวนเพียง 201 คน ซึ่ง
จะส่งผลกระทบในเรื่องการจัดสรรงบประมาณ  คณะควรเพ่ิมจ านวนนักศึกษาโดยมุ่งเน้นไปที่คนที่อยู่ในวัย
ท างาน เพ่ือมุ่งพัฒนาทักษะก าลังคนให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการของประเทศ (Reskill-Upskill) โดย
มีความร่วมมือกับภาคเอกชน จัดท าหลักสูตรระยะสั้น เพ่ือน าเข้าระบบคลังหน่วยกิต ตามประกาศของ
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กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยจัดท าหลักสูตรระยะสั้น ตามความรู้ความสามารถ
และศักยภาพของอาจารย์ในคณะที่มีอยู่ เช่น หลักสูตรระยะสั้นด้านเทคโนโลยีมัลติมิเดีย เทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เป็นต้น ฯลฯ 
 2. จากจ านวนงานวิจัยของคณะที่น าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ส่วนใหญ่เป็นการใช้ประโยชน์ใน
ด้านการเรียนการสอน  ไม่ปรากฏผลงานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ในด้านการพัฒนาท้องถิ่น  คณะควรสนับสนุน
ให้อาจารย์ท าวิจัยโดยเน้นการน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่นเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  3. จากการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณที่พบว่า คณะสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ ร้อยละ  87.58  แต่โครงการที่ท าส าเร็จและบรรลุเป้าหมายมีเพียงร้อยละ 55.26 และสามารถ
บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์น้อยมากเพียงร้อยละ 22.22 ดังนั้น คณะควรศึกษาวิเคราะห์
เพ่ือให้ทราบว่าปัญหา/สาเหตุคืออะไร แล้วน าข้อค้นพบดังกล่าวมาก าหนดแนวทางในการปรับปรุงให้การ
ด าเนินงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
 
 
 
  



 

 

67 

 

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  
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.   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 
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ภาคผนวก ก 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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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   
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รายการที่ประเมินและติดตาม 
1. การติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ และส านัก/สถาบัน ตามข้อเสนอแนะของคณะ 

กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 
 2.  การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานที่รับการประเมิน              
           3.  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย คณะ และส านัก/
สถาบัน  
     3.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์   
                3.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
                3.3  การบริหารงบประมาณ    
 4. ภาวะผู้น 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  ผู้แทนชุมชนรอบมหาวิทยาลัยหรือชุมชนที่ได้รับผลจาก
การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  
 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจใน
การบริหารงานของอธิการบดี คณบดี 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 
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 3.  วิเคราะห์เอกสาร ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  รายงานประจ าปี  
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร  แบบติดตามและประเมินตนเองตามตัวชี้วัดค่ า
เป้าหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการของหน่วยงานที่รับการประเมิน  ประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2563 
 4.  วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งผู้มี
ส่วนได้เสีย  
 5.  วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และความพึง
พอใจในการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ 
 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
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     1.2  การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน  

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

50
  

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

      A2 =
ร้อยละท่ีได้

100
 x 5 

 
 3. ความส าเร็จของโครงการที่ได้รับอนุมัติ  (A3) 

      A3 =
ร้อยละท่ีได้

100
 x 5 

 4. การบริหารงบประมาณ   (A4) 

      A4 =
ร้อยละท่ีได้

100
 x 5  

 5. การประเมินภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ  (A5) 

                 A5 =
  คะแนนรวมที่ได้

จ านวนข้อ
  

 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 ผลการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย/คณะ * * * * * * 
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 
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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 . มี แผนการจัดกิ จกรรมการพัฒ นานั กศึ กษาในภาพรวมของ
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 
    

102 



 

 

84 

 

ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

3 .1  ก ารส่ ง เส ริม ก าร พั ฒ น า

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  การจั ด โค รงการบ ริก าร

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 
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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 
     

 
 
 
 
 
 
 
 

102 
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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 

ใช้ เทียบบัญญัติไตรยางศ์  โดยก าหนดร้อยละ 10 

เท่ากับ 5 คะแนน 

1. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

2. คณะ 

3. ส านักงานอธิการบดี 

4. กองพัฒนานักศึกษา 

 

 

 

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2563 
 



 

 

88 

 

 
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 



 

 

89 

 

ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

6.2  ผลการบริหารงบประมาณ 
      6.2.1 ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
     
     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
      6.2.2 ความสามารถในการหา 
รายได ้
 
     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ 
   ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  
คะแนน 
   คะแนน 5 : ร้อยละ 95.00  ขึ้นไป  
   คะแนน 4 : ระหว่างร้อยละ 93.00 – 94.99 
   คะแนน 3 : ระหว่างร้อยละ 91.00 – 92.99 
   คะแนน 2 : ระหว่างร้อยละ 89.00 – 90.99 
   คะแนน 1 : น้อยกว่าร้อยละ 89.00 
 
เกณฑ์ 
 ความสามารถในการหารายได้ของมหาวิทยาลัย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
จากปีที่ผ่านมาได้ 5 คะแนน   
คะแนน 
   คะแนนใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์โดยก าหนดให้รายได้ที่เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 10 จากปีท่ีผ่านมา เป็น 5 คะแนน  
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 
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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. มีคณ ะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ ยงระดับคณ ะ/
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    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2563 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 

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 
 
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 

1. มหาวิทยาลัย 

2. คณะ 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

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

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 

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 

1. มหาวิทยาลัย 

2. คณะ 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2563 
 



 

 

94 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

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 ความเป็นผู้น าในการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย คุณค่าและ

ยุทธศาสตร์ของคณะ 
     

1.2 ความสามารถในการสื่อสาร การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ให้ประชาคมของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

     

1.3 ความสามารถในการบริหารงานได้ทันการเปลี่ยนแปลงของ 
สังคมโลก 

     

1.4 ทักษะในการตัดสินใจและแก้ปัญหาการบริหารงาน      
1.5 ทักษะในการคิดแสวงหาวิธีการหรือทางเลือกท่ีดีที่สุดส าหรับอนาคต

ของคณะ 
     

1.6 ความมุ่งม่ันและความทุ่มเทในการท างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผน
ยุทธศาสตร์ 

     

1.7 ความสามารถในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อคณะ 

     

1.8 ความสามารถในการแสวงหาทรัพยากรมาสนับสนุนการบริหารงานของคณะ      
1.9 การสร้างทีมและใช้แนวทางในการท างานเป็นทีมในการบริหารงาน      
1.10 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในคณะ      
1.11 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคลและองค์การภายนอก      
1.12 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการในคณะ      
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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    หมายถึง  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  
 

     



 

 

99 

 

 

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 

     

 
 
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 
ก.   ด้านภาวะผู้น า............................................................................................................................. .............. 
...................................................................... .....................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................. 

ข.  ด้านธรรมาภิบาล .......................................................................................................................................... 
.............................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
ค.  ความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี
............................................................................................................................. .................................................
................................................................. .............................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
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.............................................................................. ................................................................................. ...............
...................................................................................................................................  
  


