
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

รายงานผลการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน                        

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม                    

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ในคราวประชุมคร้ังที่ 3/2564 วันพฤหัสบดี ที่ 25 มีนาคม 2564 
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 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 2 
ว่าด้วยการด าเนินงาน มาตรา 39 ให้มีการประเมินผลการด าเนินงานของคณะและคณบดี โดยน าหลักการ
วิธีการในมาตรา 49 และมาตรา 50 มาใช้โดยอนุโลม ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดีและผู้อ านวยการ ให้
ท าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของคณบดี โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสาร 
สัมภาษณ์ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และนักศึกษา 
 

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

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน 
13 มีนาคม 2564 

 
 

  



 

 

ข 

 

บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
 
  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นคณะหนึ่งที่สังกัดอยู่ใน มหาวิทยาลัย    
ราชภัฏนครสวรรค์  มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตรและอุตสาหกรรม  แบ่งส่วนหน่วยงานตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 27 
ธันวาคม พ.ศ. 2549 ประกอบด้วย ส านักงานคณบดี  ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  ภาควิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
 

วัตถุประสงค ์  
 1.  เพ่ือติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและคณบดี    
 2.  เพ่ือจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ   
 
กรอบกำรประเมิน 
 รำยกำรที่ประเมินและติดตำม   
 1.  การติดตามการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
งานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562   
 2. การด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ 
 3. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณของคณะ  
  3.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์   
  3.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
  3.3  การบริหารงบประมาณ   
 4.  ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้รับการประเมิน และความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 

 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
เครื่องมือ วิธีกำร เกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมินและน  ำหนักในกำรประเมิน 
  เครื่องมือ 
      เครื่องมือที่ใช้ในการวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย   
   1.   แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ   
   2.  แบบสัมภาษณ์คณบดี  ผู้แทนประธานสาขาและผู้แทนอาจารย์ 
   3. แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรของคณะเกี่ยวกับภาวะผู้น า  ธรรมาภิบาล  และ
ความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี  



 

 

ค 

 

   4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณบดี  ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  รายงานประจ าปี  รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร รายงานผลการด าเนินงาน
ของคณบดี ผู้อ านวยการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 วิธีกำร    
 1.  รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจ/ตัวชี้วัด  และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะ  โดยมีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ช่วยประสานด าเนินการ     
 2.  วิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 3. วิเคราะห์เอกสาร  ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  รายงานประจ าปี  
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร  แบบติดตามและประเมินตนเองตามตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการของคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
  4. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์คณบดี  ผู้แทนประธานสาขาและผู้แทนอาจารย์ 
  5. วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรในคณะเกี่ยวกับภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของ
คณบดี  และความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
  6. จัดท าแบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะ 
 เกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมิน 
  การประเมินผลตามพันธกิจ ใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้   
  1. เกณฑ์ของหน่วยงานระดับชาติที่ท าหน้าที่ประเมินได้แก่ สมศ. และ สกอ.   
  2. เกณฑ์เป้าหมายที่หน่วยงานที่รับการประเมินก าหนด   
  3. เกณฑ์ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
  4. เกณฑ์กระบวนการและหรือผลการด าเนินงานที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานก าหนด   
 น  ำหนักในกำรประเมิน 
  1.  การด าเนินงานตามพันธกิจ       ร้อยละ  50  
  2.  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ  ร้อยละ 40 
   2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ร้อยละ 20 
   2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ  
     จากสภามหาวิทยาลัย ร้อยละ 10 
   2.3  การบริหารงบประมาณ ร้อยละ 10 
  3.  ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี  ร้อยละ 10 
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สรุปผลกำรประเมินผลงำน 
 1. ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ คณะด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 2.98 อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 2. ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ คณะด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 
4.23 อยู่ในระดับ ดี จ าแนกเป็น 
   2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 
     การขับเคลื่อนการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามแผน
ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์  จ านวน 26 ตัวชี้วัด  
โดยมีผลผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  จ านวน  20  ตัวชี้วัด  (ร้อยละ 76.92)  คิดเป็นระดับคะแนนได้ 3.85 
   2.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย  
    คณะได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ  จ านวน 60 โครงการ ด าเนินการได้ จ านวน 42  โครงการ  
(ร้อยละ 70.00)  คิดเป็นระดับคะแนนได้ 3.50 
   2.3  การบริหารงบประมาณ 
     งบประมาณได้รับการจัดสรร จ านวน 13,585,366  บาท  ด าเนินการเบิกจ่ายได้ จ านวน 
11,902,570 บาท  (ร้อยละ 87.61)  คิดเป็นระดับคะแนนได้ 4.38 
 การประเมินผลงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สรุปได้ดังนี้ 

 
ที ่

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

ทางการศึกษา 

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

  
2.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ 
     จากสภามหาวิทยาลัย 10 3.50 ดี 

  2.3 การบริหารงบประมาณ 10 4.38 ดี 
รวม 90 3.44 

 
ปานกลาง 

3 ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำล 10 
 
 

3.43 ปำนกลำง 
  ภาวะผู้น า  3.42 ปานกลาง 
  ธรรมาภิบาล  3.46 ปานกลาง 
4 ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของคณบดี 

 
 3.46 ปำนกลำง 

 
 



 

 

จ 

 

กำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำน 
 จุดเด่น         
   - 
 ข้อเสนอแนะ   
 1.   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีคณาจารย์มีความเชี่ยวชาญทางด้าน
เทคโนโลยีหลายสาขา ดังนั้นจึงควรวิเคราะห์หาสาขาวิชาที่คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง และท าการ 
พัฒนาหลักสูตร Reskills และ Upskills เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านการบริหารสาธารณะ และพัฒนา
ชุมชน 
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมควรพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมในด้าน
ต่างๆ เช่น การแปรรูปการเกษตร เกษตรปลอดภัย อาหารเพ่ือสุขภาพ ฯลฯ เป็นต้น เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาดชุมชน และใช้ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 
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สารบัญ 
 

 หน้า 
ค ำน ำ ก 
บทสรุปผู้บริหำร ข 
สำรบัญ ฉ 
สำรบัญตำรำง ซ 
บทที่ 1 บทน ำ 1 
 วัตถุประสงค์ 1 
 รำยกำรที่ประเมิน 1 
 เครื่องมือ วิธีกำร เกณฑ์ท่ีใช้ในกำรประเมินและน  ำหนักในกำรประเมิน 

 
2 

บทที่ 2 ข้อมูลพื นฐำน 4 
 วิสัยทัศน์ พันธกิจ 4 
 ผู้บริหำร 4 
 บุคลำกร 5 
 หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน 5 
 จ ำนวนนักศึกษำ 6 
 แหล่งกำรเรียนรู้และแหล่งทรัพยำกร 

 
7 

บทที่ 3 ผลกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำน 9 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
 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 และบุคคลภายนอกท่ีมองมหาวิทยาลัย โดยการ
เชื่อมโยงและสะท้อนให้เห็นผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ  ซึ่งจะประเมินได้เป็นค่าความส าเร็จ และ
จุดอ่อนที่ควรได้รับการพัฒนาให้สามารถด าเนินงานได้บรรลุภารกิจที่ตั้งไว้ 
 

วัตถุประสงค์   
 1.  เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและคณบดี    
 2.  เพ่ือจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะ   
 
รำยกำรที่ประเมิน 
 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.  ภำวะผู้น ำ ธรรมำภิบำล  และควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของคณบดี 
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เครื่องมือ วิธีกำร เกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมินและน  ำหนักในกำรประเมิน 
  เครื่องมือ 
      เครื่องมือที่ใช้ในการวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย   
   1.   แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ   
   2.  แบบสัมภาษณ์คณบดี  ผู้แทนประธานสาขาและผู้แทนอาจารย์ 
   3. แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรของคณะเกี่ยวกับภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของ
คณบดี  และความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
   4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะ  ได้แก่แผนยุทธศาสตร์  แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี   รายงานประจ าป ี รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร รายงานผลการด าเนินงาน
ของคณบดี ผู้อ านวยการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 วิธีกำร 
  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 ำ ธรรมำภิบำล และ
ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของคณบดี 
  6. จัดท าแบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของคณะ 
 เกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมิน 
  การประเมินผลตามพันธกิจ ใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้   
  1. เกณฑ์ของหน่วยงานระดับชาติที่ท าหน้าที่ประเมินได้แก่ สมศ. และ สกอ.   
  2. เกณฑ์เป้าหมายที่หน่วยงานที่รับการประเมินก าหนด   
  3. เกณฑ์ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
  4. เกณฑ์กระบวนการและหรือผลการด าเนินงานที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานก าหนด   
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 น  ำหนักในกำรประเมิน 
  1.  การด าเนินงานตามพันธกิจ  ร้อยละ  50  
  2.  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ  ร้อยละ 40 
   2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ร้อยละ 20 
   2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ  
     จากสภามหาวิทยาลัย ร้อยละ 10 
   2.3  การบริหารงบประมาณ ร้อยละ 10 
  3.  ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี  ร้อยละ 10 
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บทที่ 2 
ข้อมูลพื นฐำน 

 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นคณะหนึ่งที่สังกัดอยู่ใน มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์  มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตรและอุตสาหกรรม  แบ่งส่วนหน่วยงานตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 27 
ธันวาคม พ.ศ. 2549 ประกอบด้วย ส านักงานคณบดี  ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร  ภาควิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
 
ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 ปรัชญำ  
  สร้างองค์ความรู้ คู่งานวิจัย ใฝ่ใจบริการ ตามความต้องการของท้องถิ่น 
 วิสัยทัศน์ 
  มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อท้องถิ่น 
 พันธกิจ 
  1.  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
  2. ยกระดับการบูรณาการงานวิจัย การเรียนการสอนและงานสร้างสรรค์เชื่อมโยงองค์ความรู้
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
  3.  บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแนวพระราชด าริสู่ชุมชนและท้องถิ่น 
  4. สร้างมูลค่าเพ่ิมจากศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  5.  บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ผู้บริหำร   
 1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช  พะยิ้ม  คณบดี    
 2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ  จริตงาม  รองคณบดี 
 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์  มิ่งเมือง  รองคณบดี 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  เขื่อนธรรม  รองคณบดี   
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บุคลำกร 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะมีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 59 คน  และสายสนับสนุน         
จ านวน 12  คน  รวม จ านวน 71  คน  ดังนี้ 

ต ำแหน่ง 
วุฒิกำรศึกษำ 

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

บุคลำกรสำยวิชำกำร       

   พนักงำนมหำวิทยำลัย       

     อาจารย์ - - - 9 7 16 

     ผูช้่วยศาสตราจารย์ - - - 20 7 27 

     รองศาสตราจารย์ - - - - 2 2 

     ศาสตราจารย์ - - - - - - 

   ข้ำรำชกำร       

     อาจารย์ - - - 1 1 2 

     ผูช้่วยศาสตราจารย์ - - - 4 6 10 

     รองศาสตราจารย์ - - - 1 1 2 

     ศาสตราจารย์       

บุคลำกรสำยสนับสนุน       

   พนักงานมหาวิทยาลัย - 7 - 1 - 8 

   พนักงานราชการ - 1 - - - 1 

   ลูกจ้างชั่วคราว - 3 - - - 3 

   ข้าราชการ - - - - - - 

รวม  11  36 24 71 

     ที่มำ : http://ait.nsru.ac.th ข้อมูล ณ วันที่ 19 / 10 / 2563 
 
หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน 
 ในปีการศึกษา 2562  คณะเปิดสอนหลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 
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ที ่ หลักสูตร สำขำวิชำ 

1 วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร  

2 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมพลังงาน 
วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร 
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม 

 

 

3 เทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) 
เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม  

4 ศิลปบัณฑิต การออกแบบ 
5 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

 
จ ำนวนนักศึกษำ 
 ในปีการศึกษา 2562  คณะ มีนักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี จ านวน 504 คน ดังนี้ 
 

ที ่ ภำควิชำ 
จ ำนวนนักศึกษำ (ภำคปกติ) 

ชั นปีที่ 
1 

ชั นปีที่ 
2 

ชั นปีที่ 
3 

ชั นปีที่ 
4 

รวม 

ภำควิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เกษตรศาสตร์ 

   
 

 

- แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 15 8 18 3 44 

- แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 19 14 8 5 46 

- แขนงวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า - 3 7 5 15 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
9 6 4 11 30 

ภำควิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง) สาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
22 13 1 - 36 

4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี
การจัดการอุตสาหกรรม 

9 16 18 18 61 
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ที ่ ภำควิชำ 
จ ำนวนนักศึกษำ (ภำคปกติ) 

ชั นปีที่ 
1 

ชั นปีที่ 
2 

ชั นปีที่ 
3 

ชั นปีที่ 
4 

รวม 

5. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ไฟฟ้าอุตสาหกรรม 

   
 

 

- แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม 28 12 9 8 57 

- แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม - 3 2 11 16 
6. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต   

- สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต 
- สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์
การเกษตร(2562) 

 
 
9 

24 23 16 
 
63 
9 

7. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมพลังงาน 

6 2 5 8 21 

8. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชา
วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

8 7 4 8 27 

9. หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ      

-  แขนงวิชาออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก 27 11 16 10 64 
-  แขนงวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์ - 4 4 7 15 

รวม 152 123 119 110 504 
ที่มา http://regis.nsru.ac.th (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค. 2563) 
 
แหล่งกำรเรียนรู้และแหล่งทรัพยำกร 
 แหล่งกำรเรียนรู้ 
  1.  โรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
  2. โรงเรือนเพาะปลูกพืช 
  3. ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา 
  4. ห้องสมุด 
  5. ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝืมือแรงงาน 
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 แหล่งทรัพยำกร 
 

ใช้งำนพื นที่ จ ำนวนห้อง 

ห้องพักอาจารย์ 19 

ห้องเรียน และห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง 42 

ห้องผู้บริหาร 2 

ห้องประชุม 1 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 

ห้องสโมสรนักศึกษา 1 

อ่ืน ๆ (ระบุ)  
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บทที่ 3 
กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำน 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานงานของมหาวิทยาลัยท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการด าเนินงานของคณะและคณบดีจากเอกสารต่างๆ ได้แก่ รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ 
แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี รายงานการประเมินตนเอง รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
เอกสารหลักสูตรและเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์คณบดี ผู้แทนประธานสาขาวิชาและ
ผู้แทนอาจารย์ ตลอดจนข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี
และความพึงพอใจในการบริหารของคณบดีจากบุคลากรในคณะ  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล ได้น ามาสรุปเป็น
ผลการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ในรายงานนี้แบ่งการประเมินเป็นสามส่วนคือ การด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2562 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และการประเมินผลงานของคณะ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
กำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของ 
  มหำวิทยำลัยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร กำรด ำเนินงำนและผลที่ได้รับ ปัญหำ/อุปสรรค 
1 .  ค ณ า จ า ร ย์ ข อ ง ค ณ ะ
เทค โน โ ลยี ก า ร เ กษ ตร มี ค ว า ม
เชี่ ย ว ช าญอย่ า งมาก ในส าข าที่
รับผิดชอบมหาวิทยาลัยควรส่งเสริม 
และผลักดันให้คณาจารย์ มุ่ ง มั่ น 
ทุ่มเท และให้ความส าคัญกับการวิจัย
การสร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรม
ที่น าไปใช้จริง ทั้งบริการทางวิชาการ
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้เห็นผลอย่าง
เป็นรูปธรรมสนองพระบรมราโชบาย
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10 
  
 

      ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ทางคณะ ได้มี
ก ารส่ ง เสริ ม ให้ คณาจารย์ ในคณะได้ มี ก า ร
ด าเนินงานวิจัยที่สร้างองค์ความรู้ และนวัตกรรมที่
น าไปใช้จริง และการบริการวิชาการเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นที่สนองพระบรมราโชบายของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 ดังนี้ 
ด้านการบริการวิชาการ 
    1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน 
    2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับ
รายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 
    3. โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ เ พ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ในท้องถิ่นตาม
ศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน 
ด้านการวิจัย 

การระบาดของ
เชื้อไวรัส COVID-
19 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร กำรด ำเนินงำนและผลที่ได้รับ ปัญหำ/อุปสรรค 

    1.โครงการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็ง
แบบยั่งยืนส าหรับผลิตภัณฑ์จากตะไคร้และกล้วย
ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพแบบยั่งยืน
บ้านเขาดิน จังหวัดนครสวรรค์ 
    2 .  แนวทางการส่ ง เสริมและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงปลากัด กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรผู้
เพาะเลี้ยงปลากัดต าบลบางม่วง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ 
    3. การศึกษาสารเสริมในอาหารต่อสมรรถนะ
และต้นทุนการผลิตสุกร : กรณีศึกษาในจังหวัด
นครสวรรค์ 
    4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาจากไหมและซัง
ข้าวโพดหวานสีแดง “ราชินี ทับทิมสยาม” 
    5. การศึกษากระบวนสลัดน้ าและตากของ
พืชผลการเกษตร เ พ่ืออกแบบโมเดลระบบ
อัตโนมัติแนวคิดลีนออโตเมชั่น 
    6. การพัฒนาศักยภาพหัตถกรรมสิ่งทอเพ่ือ
การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
ชุมชนเชิงส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
    7. แผนงาน การวิจัยเพ่ือพัฒนาเวชภัณฑ์ 
เครื่องส าอางและเครื่องดื่มเสริมสุขภาพ โดยการ
ใช้ประโยชน์จากข้าวโพดเพ่ือใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์  :  กรณีศึกษาในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
เกษตรกรรมในจังหวัดนครสวรรค์ โครงการวิจัย 
การพัฒนากระบวนการผลิตชาไหมข้าวโพด 

2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ เป็น
ที่รวมศาสตร์ไว้ด้วยกัน และเป็นคณะ
ที่สอนด้านวิชาชีพจึงควรมุ่ ง เน้น
ความเชี่ยวชาญด้านวิชาชีพ และการ
เป็นผู้ประกอบการของบัณฑิตที่เรียน
จบจากคณะ 

   ใ น ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2 5 6 2  ท า ง ค ณ ะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ได้ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการกับการท างาน (WIl) ในทุกหลักสูตร 
เพ่ือเพ่ิมทักษะวิชาชีพให้แก่นักศึกษา มีการพัฒนา 
ปรับปรุงหลักสูตรที่สามารถเป็นผู้ประกอบการ 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร กำรด ำเนินงำนและผลที่ได้รับ ปัญหำ/อุปสรรค 

ได้แก่ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาออกแบบ
สร้างสรรค์เชิงธุรกิจ และสาขาวิชาอุตสาหกรรม
การแปรรูปอาหาร ได้มีการสนับสนุนให้อาจารย์
ประจ าหลักสูตร เข้าร่วมอบรมหลักสูตรที่ส่งเสริม
การเป็นผู้ประกอบการ ดังนี้  
     1. หลักสูตรการออกแบบและการท าแพ
ทเทิร์นเชิงอุตสาหกรรม และธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่น  
     2. หลักสูตร การบังคับและควบคุมการบินโด
รนเพื่อการเกษตรเชิงพาณิชย์ 
     3. การจัดท าเอกสารประกอบความปลอดภัย
อาหาร (GMP) 
     4. อบรมการเป็นที่ปรึกษาผู้ประกอบการ 
     5. หลักสูตร การพัฒนาผู้ประกอบการด้าน
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นต้น 

 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรต่อกำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะ 
 คณะมีความตั้งใจในการด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเป็นอย่างดี 
 

กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2563 จากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้จากการจัดการศึกษา  จ านวน 13,585,366.20  บาท เพ่ือ
เป็นกลไกในการขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563  ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์  จ านวน 26 ตัวชี้วัด  โดยมีผลผลการด าเนินงานบรรลุ  จ านวน  20  ตัวชี้วัด  
คิดเป็นร้อยละ 76.92  ดังนี้ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์คณะ ตัวชี วัด 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบณัฑิตที่มคีุณภาพ

สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
13 10 76.92 3 23.08 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การบูรณาการการเรียนการสอน 

งานวิจัยและงานสร้างสรรคเ์พื่อพัฒนาท้องถิ่น 
2 2 100.00 0 0.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการ ถ่ายทอด

เทคโนโลยีตามแนวพระราชด ารสิูชุ่มชนและท้องถิ่น 
2 1 50.00 1 50.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การสง่เสริมและสร้างมลูค่าเพิ่ม

ด้านศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปญัญาท้องถิ่น 
2 2 100.00 0 0.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาบุคลากรและสร้าง

ระบบบรหิารจดัการให้ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล 
7 5 71.43 2 28.57 

รวม 26 20 76.92 6 23.08 
 

 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1 

กำรผลิตบัณฑิตที่มีคุณภำพสำมำรถตอบสนองต่อควำมต้องกำรของประเทศ 
เป้ำประสงค์ท่ี  1.1 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมทีักษะทำงด้ำนเทคโนโลยีตำมควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน 

1.2 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีควำมสำมำรถในด้ำนภำษำตำมควำมต้องกำรของประเทศ 
1.3 เพ่ือผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในสำยวิชำชีพ 

กลยุทธ์/ตัวชี วัด ค่ำเป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนำคุณภำพหลักสูตรเพ่ือผลิตบัณฑิตตำมควำมต้องกำรของประเทศ 
ตัวช้ีวัดที ่ 1.1 จ านวนหลักสูตรที่ไดร้ับการปรับปรุงพัฒนาให้ตอบสนองต่อ

การพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ 
อย่างน้อย 1 หลักสูตร 

 
3 หลักสูตร   

ตัวช้ีวัดที ่ 1.2 จ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงบูรณา
การกับการท างาน (WIL) และสหกิจศึกษา  

อย่างน้อย 5 หลักสูตร 5 หลักสูตร   

ตัวช้ีวัดที ่ 1.3 ร้อยละของนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ/สหกิจ
ศึกษาที่ได้คะแนนตามเกณฑม์หาวทิยาลัย 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 90   

กลยุทธ์ที่ 2. ยกระดับกระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเพ่ือเสริมสร้ำงสมรรถนะของบัณฑิตให้มีคุณภำพและส่งเสริมคุณลกัษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ 
ตัวช้ีวัดที ่ 2.1 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรยีนรูต้ามรายการ ครบทุกรายการ ครบทุก

รายการ 
  



 

 

13 

 

ตัวช้ีวัดที ่ 2.2 จ านวนครุภัณฑ์ตามรายการ ครบทุกรายการ ครบทุก
รายการ 

  

ตัวช้ีวัดที ่ 2.3 จ านวนนักศึกษาท่ีผ่านเกณฑต์ามที่หลักสูตรก าหนด ร้อยละ 80 ร้อยละ 100   

กลยุทธ์/ตัวชี วัด ค่ำเป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ตัวช้ีวัดที ่ 2.4 ร้อยละของนักศึกษา drop out ระหว่างช้ันปีท่ี 1 ขึ้นปีท่ี 2 ไม่เกินร้อยละ 10 ร้อยละ 6.63   
ตัวช้ีวัดที ่ 2.5 จ านวนรายการที่นักศึกษาท่ีได้รับรางวลั อย่างน้อย 3 รายการ 1 รายการ   

กลยุทธ์/ตัวชี วัด ค่ำเป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ตัวช้ีวัดที ่ 2.6 ร้อยละของนักศึกษาท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานทักษะ
ความรู้ความสามารถต่อจ านวนนักศึกษาที่เข้ารับการ
พัฒนา 

ร้อยละ 60 
 

ร้อยละ 90 
(รับรอง

มาตรฐาน
ช่างฝีมือระดับ 

1) 

  

ตัวช้ีวัดที ่ 2.7 ระดับความรู้ความเข้าใจท่ีเพิ่มขึ้น ระดับมาก ระดับมาก 
(ร้อยละ 
87.43) 

  

ตัวช้ีวัดที ่ 2.8 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ด้านคุณธรรม จริยธรรม จิตอาสา  

ระดับมาก ระดับมาก   

กลยุทธ์ที่ 3. พัฒนำกระบวนกำรรับนักศึกษำและกำรแนะแนวอำชีพ 

ตัวช้ีวัดที ่ 3.1 ร้อยละของจ านวนนักเรียนท่ีสมัครเข้าเรียนมีจ านวนเพิ่มขึ้น ร้อยละ 30 ร้อยละ 26.68   
ตัวช้ีวัดที ่ 3.2 จ านวนสถานประกอบการทีเ่ข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 10 แห่ง 3 แห่ง   

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  2 
กำรบูรณำกำรกำรเรียนกำรสอน งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์เพ่ือพัฒนำท้องถิ่น 

เป้ำประสงค์ท่ี  2.1 เพ่ือส่งเสริมงำนวิจัยที่มีคุณภำพให้ได้รับกำรตีพิมพ์ระดับชำติและนำนำชำติ 
2.2 เพ่ือน ำผลงำนวิจัยไปบูรณำกำรเพ่ือแก้ปัญหำหรือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมแก่ชุมชนและท้องถิ่น 

กลยุทธ์/ตัวชี วัด ค่ำเป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนำบุคลำกรให้เขียนหรือท ำงำนวิจัยท่ีสำมำรถตพิีมพ์และน ำผลงำนไปต่อยอดเชงิพำณิชย์เพ่ือพัฒนำท้องถิ่น 
ตัวช้ีวัดที ่ 1.1 จ านวนงานวิจัยตีพิมพ์ระดับชาติหรือนานาชาต ิ สาขาวิชาละ  

1 บทความ 
สาชาวิชาละ 1 

บทความ 
  

ตัวช้ีวัดที ่ 1.2 งานวิจัยท่ีสามารถแก้ปัญหาหรือเพิ่มมลูค่าในท้องถิ่น  2 ชุมชน 3 ชุมชน   
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  3 

กำรบริกำรวิชำกำร ถ่ำยทอดเทคโนโลยีตำมแนวพระรำชด ำริสู่ชุมชนและท้องถิ่น 
เป้ำประสงค์ท่ี  3.1 เพ่ือสร้ำงงำนบริกำรวิชำกำรที่ก่อให้เกิดอำชีพ 

3.2 เพ่ือสร้ำงงำนกำรบริกำรวิชำกำร ที่ยกระดับองค์ควำมรู้ ภูมิปัญญำท้องถิ่นอย่ำงย่ังยืน 
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กลยุทธ์/ตัวชี วัด ค่ำเป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ 1. สร้ำงอำชีพที่เหมำะสมและมีควำมเข้มแข็งเพ่ือพัฒนำกระบวนกำรผลิตทำงกำรเกษตร อุตสำหกรรมและงำนสร้ำงสรรค์กับ
ชุมชนในเขตพื นที่ควำมรับผิดชอบของมหำวิทยำลัย 

ตัวช้ีวัดที ่ 1.1 ร้อยละของผู้เข้าอบรมที่สามารถต่อยอดน าไปประกอบ
อาชีพหลัก/เสริม 

ร้อยละ 5 -   

กลยุทธ์/ตัวชี วัด ค่ำเป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ 2. ยกระดับองค์ควำมรู้ ภูมิปัญญำของท้องถิน่และสร้ำงเครือข่ำยกำรบริกำรวิชำกำรของภำครัฐ/เอกชน/เกษตรกรและ
สถำนศึกษำ 

ตัวช้ีวัดที ่ 2.1 จ านวนโครงการที่ได้ยกระดับองค์ความรู้ ภูมิปญัญาท้องถิ่น  
ที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน 

1 โครงการ 2 โครงการ   

ประเด็นยุทธศำสตร์ที ่ 4 
กำรส่งเสริมและสร้ำงมลูค่ำเพ่ิมด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น 

เป้ำประสงค์ท่ี  4.1 เพ่ือส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรของคณะมีกำรเรียนกำรสอนทีส่อด คล้องกับวิถชีีวิตและวัฒนธรรมไทย 
4.2 เพ่ือส่งเสริมให้มีกำรบูรณำกำรงำนวิจัย บริกำรวิชำกำรกับกำรเรียนกำรสอนเพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมกับศิลปะและ

วัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิน่ 

กลยุทธ์/ตัวชี วัด ค่ำเป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ 1. สนับสนุนให้ทุกหลกัสูตรของคณะฯ มีกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีส่อดคล้องกับวิถีและวัฒนธรรมไทย 
ตัวช้ีวัดที ่ 1.1 จ านวนรายวิชาภายในหลักสูตรที่มีการ บูรณาการ

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญัญาท้องถิ่นเข้ากับการเรียนการ
สอนบรรจุอยู่ในแผนการเรียน 

หลักสตูรละอย่าง
น้อย 1 รายวิชา 

หลักสตูรละ 
 1 รายวิชา 

  

กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนำกระบวนกำรบูรณำกำรงำนวิจัย กำรบริกำรวิชำกำรกับกำรเรียนกำรสอน เพ่ือสร้ำงมูลค่ำเพ่ิมศิลปวัฒนธรรมและภมูิ
ปัญญำท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัดที ่ 2.1 จ านวนงานวิจัยหรือบริการวิชาการที่มีการต่อยอดจาก
ผลิตภณัฑ์ท้องถิ่นและสร้างมลูค่าเพิ่มกับศิลปวัฒนธรรม
และภมูิปัญญาท้องถิ่น 

1 โครงการ 1 โครงการ   

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  5 
กำรพัฒนำบุคลำกรและสร้ำงระบบบริหำรจัดกำรให้ทันสมัยตำมหลักธรรมำภิบำล 

เป้ำประสงค์ท่ี  5.1 พัฒนำเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรตำมหลักธรรมำภิบำล 
5.2 พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมเชี่ยวชำญด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในศตวรรษที่ 21 
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กลยุทธ์/ตัวชี วัด ค่ำเป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ 1. พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพให้มสีมรรถนะสูงขึ้น 
ตัวช้ีวัดที ่ 1.1 ร้อยละของบุคลากรที่มีทักษะการสอนแบบ Coaching ร้อยละ 10 ร้อยละ 68   

กลยุทธ์/ตัวชี วัด ค่ำเป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

ตัวช้ีวัดที ่ 1.2 จ านวนรายวิชาที่มีรูปแบบการจัดการเรยีนการสอนแบบ 
Active Learning ที่หลากหลาย 

จ านวน 20 รายวิชา จ านวน 20 
รายวิชา 

  

ตัวช้ีวัดที ่ 1.3 ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการที่มีต าแหน่งทางวิชาการที่
สูงขึ้น 

ร้อยละ 10 
 

ร้อยละ 3.15 
 

  

ตัวช้ีวัดที ่ 1.4 ร้อยละของบุคลากรสายสนับสนุนท่ีมีต าแหน่งที่สูงข้ึน ร้อยละ 25 อยู่ระหว่าง
กระบวนการ 
ร้อยละ 25.02 

  

กลยุทธ์/ตัวชี วัด ค่ำเป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
บรรลุ 

ไม่
บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ 2. พัฒนำระบบบริหำรจัดกำรให้มีสมรรถนะในกำรท ำงำนเพ่ิมขึ น 
ตัวช้ีวัดที ่ 2.1 จ านวนระบบสารสนเทศส าหรับการบริหารและการจัดการ จ านวน 1 ระบบ 1 ระบบ   

ตัวช้ีวัดที ่ 2.2 จ านวนหลักสูตรที่มีผลการประเมินการประกันคณุภาพ
ระดับหลักสตูรในระดับด ี

ทุกหลักสูตร 
 

ทุกหลักสูตร   

ตัวช้ีวัดที ่ 2.3 ร้อยละของจ านวนโครงการที่ด าเนินการบรรลุเป้าหมาย ร้อยละ 80  ร้อยละ 91.98   

 
การประเมินผลงานของคณะปรจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

 การด าเนินการตามพันธกิจ 

 มิติที่ 1 ด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและพัฒนำก ำลังคนตลอดจนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
 ตัวชี วัดที่ 1.1 ผลประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัหลักสูตร  
 ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่ผ่านเกณฑ์ จ านวน 12 หลักสูตรเฉลี่ย 3.66 คะแนน 
 คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละหลักสูตร 

ที ่ หลักสูตร คะแนน 

1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 3.62 

2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 3.70 
3 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 3.60 

4 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) 3.69 

5 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม 3.64 
6 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 3.55 
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7 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร 3.65 

8 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมและ
สิ่งแวดล้อม 

3.68 

9 ศิลปะบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ 3.83 

เฉลี่ย 3.66 
 ตัวชี วัดที่  1.2  ผลกำรบริหำรจัดกำรนักศึกษำออกกลำงคัน 
 สัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันรวมทุกชั้นปี ปีการศึกษา 2562 ร้อยละ 38.25 สัดส่วนนักศึกษาออก
กลางคันรวมทุกชั้นปี ปีการศึกษา 2561 ร้อยละ  33.21  สัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2562 
เทียบกับสัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2561 เพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.18  ดังนี้ 
 

ปีกำร จ ำนวนนักศึกษำปีกำรศึกษำ 25611 จ ำนวนนักศึกษำปีกำรศึกษำ 25622 

ศึกษำ  แรกเข้ำ   ออก   ร้อยละ   แรกเข้ำ   ออก   ร้อยละ  

2562           170        31    18.24  

2561       180        42    23.33      180        60    33.33  

2560       234        70    29.91      234      106    45.30  

2559       237        95    40.08      237      117    49.37  

2558       388      138    35.57        

รวม     1,039      345    33.21      821      314    38.25  

สัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2562 เทียบกับสัดส่วนนักศึกษา 
ออกกลางคันปีการศึกษา 2561 เพ่ิมข้ึนร้อยละ  15.18   

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

ที่มา : 2 ส านักส่งเสริมวิชาการและทะเบียนข้อมูล ณ วันที่  11 พฤศจิกายน 2563 

 
 ตัวชี วัดที่ 1.3 กำรประเมินคุณภำพกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์ 
 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย์  ในปีการศึกษา 2562 เท่ากับ 
4.82  คะแนน 
 ตัวชี วัดที่ 1.4  กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ   
 1.  คณะโดยคณะอนุกรรมการกิจการนักศึกษา ร่วมกับสโมสรนักศึกษา จัดท าแผนกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติทั้ง 5 ด้าน มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จเพ่ือใช้ในการติดตามผลการเรียนรู้  ของนักศึกษาที่ได้รับ
การพัฒนาจากการท ากิจกรรม และในการด าเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมทางคณะอนุกรรมการกิจการนักศึกษาฯ   
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ได้มอบหมายให้สโมสรนักศึกษา หรือตัวแทนนักศึกษา ร่วมวางแผน ด าเนินงาน ติดตาม และประเมินผล
กิจกรรม 
 2. คณะได้มีการด าเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ครบทั้ง 5 ด้าน ดังนี้ 
  2.1  กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
   -   กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 
   - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
   - กิจกรรมการอบรมบุคลิกภาพ ภาวะผู้น า การให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ 
  2.2 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
   - กิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในระหว่างคณะฯ ทางคณะได้มีการวางแผนในการจัด
กิจกรรม แต่เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื่อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงท าให้ทางมหาวิทยาลัยงดการจัด
กิจกรรมนี้ 
  2.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
   - เทคโนฯ อาสา 
  2.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
   - กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม ่
  2.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
   - กิจกรรมไหว้พระพิรุณ ประจ าปีการศึกษา 2562 
   - กิจกรรมไหว้ครูช่าง ประจ าปีการศึกษา 2562 
 มิติที่ 2  ด้ำนกำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์และงำนสร้ำงสรรค์    
 ตัวชี วัดที่ 2.1  เงินสนับสนุนกำรท ำวิจัย สิ่งประดิษฐ์หรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอก 
 1.  เงินสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ จ านวน 1,471,110 บาท 
  1.1  เงินภายนอก 1,280,000 บาท 
  1.2  เงินรายได้ 191,110 บาท  
 2.  จ านวนอาจารย์ของคณะ 59 คน 
  เฉลี่ยเงินสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ของคณะ จ านวน 24,934.07 
บาทต่อคน 
 รายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของ แต่ละสาขาวิชา ที่ได้รับงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แสดงในตารางที่ 2 
 ตัวชี วัดที่ 2.2 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ได้รับทุนท ำวิจัย สิ่งประดิษฐ์หรืองำนสร้ำงสรรค์ จำก
ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย   
 1.  จ านวนอาจารย์ที่ได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  8 คน 
  1.1 ได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากเงินภายนอก 4 คน 
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  1.2 ได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากงบประมาณแผ่นดิน – คน 
  1.3 ได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากเงินรายได้ 4 คน 
 2. จ านวนอาจารย์ของคณะ 59  คน 
  คิดเป็นร้อยละ 13.56 
 รายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของ แต่ละสาขาวิชา ที่ได้รับงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แสดงในตารางที่ 2 
 ตัวชี วัดที ่2.3  โครงกำรวิจัยท่ีโจทย์กำรวิจัยได้มำจำกท้องถิ่น   
 โครงการวิจัยที่โจทย์วิจัยได้มาจากท้องถิ่น จ านวน 5 เรื่อง 
 โครงการวิจัยทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 7 เรื่อง 
 คิดเป็นร้อยละ 71.43 
 รายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของ แต่ละสาขาวิชา ที่ได้รับงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แสดงในตารางที่ 2 
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ตำรำงท่ี 2 รำยชื่อผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตำมศำสตร์ของแต่ละสำขำวิชำ ที่ได้รับงบประมำณในปี 2563 

 
ที ่        ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 

งบประมำณสนับสนุนกำรวิจัย โจทย์กำร
วิจัยได้มำ

จำกท้องถิ่น 
หน่วยงำน แหล่งทุน * จ ำนวนเงิน 

1 โครงการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งแบบ
ยั่งยืนส าหรับผลิตภัณฑ์จากตะไคร้และกล้วย
ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพแบบยั่งยืน
บ้านเขาดิน จังหวัดนครสวรรค์ 

อาจารย์ ดร.สว่าง  แป้นจันทร์ ส านักงาน
คณะกรรมการ

ส่งเสริม
วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและ
นวัตกรรม 

ภายนอก 590,000  

2 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการเพาะเลี้ยง
ปลากัด กรณีศึกษากลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยง
ปลากัดต าบลบางม่วง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จามรี  เครือหงษ์ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รายได้ 68,000  

3 การศึกษาสารเสริมในอาหารต่อสมรรถนะและ
ต้นทุนการผลิตสุกร : กรณีศึกษาในจังหวัด
นครสวรรค์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธันวา  ไวยบท 
อาจารย์ปิยลาภ  มานะกิจ 

สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รายได้ 55,000  

4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ชาจากไหมและซังข้าวโพด
หวานสีแดง “ราชินี ทับทิมสยาม” 

อาจารย์ ดร.พรพรรณ  จิอู๋ สถาบันวิจัยและ
พัฒนา 

รายได้ 68,110  

5 การศึกษากระบวนสลัดน้ าและตากของพืชผล
การเกษตร เพ่ือออกแบบโมเดลระบบอัตโนมัติ
แนวคิดลีนออโตเมชั่น 

อาจารย์ ดร.ศรัณรัตน์  คงมั่น มหาวิทยาลัยราช
ภัฏอุตรดิตถ์ 

ภายนอก 40,000  
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ที ่        ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 

งบประมำณสนับสนุนกำรวิจัย โจทย์กำร
วิจัยได้มำ

จำกท้องถิ่น 
หน่วยงำน แหล่งทุน * จ ำนวนเงิน 

6 การพัฒนาศักยภาพหัตถกรรมสิ่งทอเพ่ือการใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรม
ชุมชนเชิงส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยาพร  กุณฑลเสพย์ ส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ 

ภายนอก 400,000  

7 แผนงาน การวิจัยเพื่อพัฒนาเวชภัณฑ์ 
เครื่องส าอางและเครื่องดื่มเสริมสุขภาพ โดย
การใช้ประโยชน์จากข้าวโพด 
เพ่ือใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ : กรณีศึกษาใน
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เกษตรกรรมในจังหวัด
นครสวรรค์ 
โครงการวิจัย การพัฒนากระบวนการผลิตชา

ไหมข้าวโพด 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิชา  กาวิละ ส านักงาน

คณะกรรมการ

ส่งเสริม

วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและ

นวัตกรรม 

ภายนอก 250,000  

 * แหล่งที่มา สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ ข้อมูล ณ วันท่ี  8 ต.ค.2563 
หมำยเหตุ  แหล่งทุน *  หมำยถึง เงินภายนอก  งบประมาณแผ่นดิน  หรือ เงินรายได้  
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 ตัวชี วัดที่ 2.4  กำรใช้ประโยชน์ของผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตำมศำสตร์ของแต่ละ
สำขำวิชำ  (ด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรบริกำรวิชำกำร กำรพัฒนำท้องถิ่น หรือกำรพัฒนำต่อยอดองค์
ควำมรู้ นวัตกรรม หรือเชิงพำณิชย์)” 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะน าผลงานวิจัยมาใช้ประโยชน์ จ านวน 47 ผลงาน  โดยน ามาใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
 1.  จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน 39 ผลงาน  
 2.  จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการบริการวิชาการ 19 ผลงาน 
 3. จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น  5 ผลงาน 
 4. จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ 5 ผลงาน 
 5. จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม   4 ผลงาน 
 6. จ านวนผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดเชิงพาณิชย์ – ผลงาน 
 รายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชาน าไปใช้ประโยชน์ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  แสดงในตารางที่ 3 
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            ตำรำงท่ี 3 รำยช่ือผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตำมศำสตร์ของแต่ละสำขำวิชำน ำไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

 
 
ที ่

       ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 
ปีท่ีงำนวิจัย
แล้วเสร็จ 

น ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรเรียน  กำรสอน  
กำรบริกำรวิชำกำร กำรพัฒนำท้องถิ่น  หรือ
กำรพัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู้นวัตกรรมหรือ

เชิงพำณิชย์      

1 โครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเครื่องทอ
ลายและการย้อมสีธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพัฒน์  มั่นพรม 2561 บริการวิชาการ 
การเรียนการสอน 

2 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการพลังงาน
ไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ผศ.ดร.เทิดพันธุ์  ชูกร และ ผศ.อ านาจ 
ประจง 

2561 น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาท้องถิ่น 

3 หุ่นยนต์ฉีดพ่นสารเคมีควบคุมด้วยระบบปฏิบัติการ  
แอนดรอยด์ 

ผศ.ชัชชัย  เขื่อนธรรม 2561 น าไปใช้ในการเรียนการสอน 
การบริการวิชาการ 
การพัฒนาท้องถิ่น 

4 การจัดการเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือส่งเสริมการ
ผลิตข้าวอินทรีย์ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อ.เสกสิทธิ์ รัตนสิริวัฒนกุล และคณะ 2561 น าไปใช้ในการเรียนการสอน 
การบริการวิชาการ 

5 ผลของการล้างด้วยน้ าโอโซนและน้ าเย็นต่อการ
ควบคุมเชื้อสารแอนดีออกซิแดนท์และคุณภาพการ
เก็บรักษาต้นอ่อนทานตะวัน 

ผศ.ดร.ศรัณยา เพ่งผล และ ผศ.ดร.
ปัณณวิชญ์  เย็นจิตต์ 

2561 น าไปใช้ในการเรียนการสอน 
การบริการวิชาการ 
 

6 การพัฒนากระบวนการผลิตน้ ามังคุดเข้มข้นโดย
วิธีการระเหยภายใต้สภาวะสุญญากาศ 

ผศ.ดร.ณิชา  กาวิละ 2561 น าไปใช้ในการเรียนการสอน 
การบริการวิชาการ 
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ที ่

       ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 
ปีท่ีงำนวิจัย
แล้วเสร็จ 

น ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรเรียน  กำรสอน  
กำรบริกำรวิชำกำร กำรพัฒนำท้องถิ่น  หรือ
กำรพัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู้นวัตกรรมหรือ

เชิงพำณิชย์      
7 การจัดการฟาร์มเมล่อนอัจฉริยะด้วยระบบควบคุม

ระยะไกลเพ่ือลดการใช้แรงงาน 
ผศ.ปฐมพงค์  จิโน และคณะ 2561 น าไปใช้ในการเรียนการสอน 

การบริการวิชาการ 
8 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของผัก

ไฮโดร โปนิกส์ จังหวัดนครสวรรค์ 
อ.อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา และ  
อ.พุทธพร  ไสว 

2561 น าไปใช้ในการเรียนการสอน 
การบริการวิชาการ 

9 การพัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ว่าด้วยอุปกรณ์
ป้องกันการเจือปนของเมล็ดพันธุ์และซังข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ 

อ.ดร.สว่าง  แป้นจันทร์และคณะ 2561 น าไปใช้ในการเรียนการสอน 
การบริการวิชาการ 
 

10 การพัฒนาระบบน้ าหยดส าหรับพืชผักสวนครัวด้วย
พลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้โทรศัพท์มือถือสมาร์ท 
โฟนควบคุมการท างานอัตโนมัติผ่านเครือข่ายไร้สาย 

ผศ.วีระชาติ จริตงาม และคณะ 2561 น าไปใช้ในการเรียนการสอน 
การบริการวิชาการ 

11 การสร้างความเข้มแข็งให้โรงสีข้าวสามารถแข่งขัน
ได้ โดยการออกแบบและพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบอบแห้งข้าวเปลือกแบบอัตโนมัติ กรณีศึกษา : 
โรงสีข้าวจังหวัดนครสวรรค์ 

ผศ.ภิญโญ  ชุมมณี 2561 น าไปใช้ในการเรียนการสอน 
การบริการวิชาการ 

12 ชุดปลูกผักแอโรโพนิกส์แนวตั้งระบบควบคุม
อัตโนมัติ 

อ.ศรัณรัตน์  คงมั่น และคณะ 2561 น าไปใช้ในการเรียนการสอน 
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ที ่

       ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 
ปีท่ีงำนวิจัย
แล้วเสร็จ 

น ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรเรียน  กำรสอน  
กำรบริกำรวิชำกำร กำรพัฒนำท้องถิ่น  หรือ
กำรพัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู้นวัตกรรมหรือ

เชิงพำณิชย์      
13 นวัตกรรมโรงเรือนเพาะปลูกพืชไร้ดิน ระบบท า

ความเย็นสารละลายธาตุอาหารด้วยเทอร์โมอิเล็กท
ริกส์ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 

ผศ.ธีรพจน์  แนบเนียน และคณะ 2561 น าไปใช้ในการเรียนการสอน 
การบริการวิชาการ 

14 โปรแกรมคอมพิวเตอร์การจัดท าแผนธุรกิจโดยมี
ต้นทุนที่ต่ าที่สุดของอุตสาหกรรมการเลี้ยงวัวเนื้อท้ัง
ห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา ผู้ประกอบการวัวเนื้อใน
เขตจังหวัดนครสวรรค์ 

อ.ปิยลาภ  มานะกิจ และคณะ 2561 น าไปใช้ในการเรียนการสอน 
การบริการวิชาการ 

15 การสร้างมูลค่าผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น
เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ ต.บ้านแก่ง จ.นครสวรรค์ 
ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

ผศ.จิรทัศน์  ดาวสมบูรณ์ 2561 น าไปใช้ในการเรียนการสอน 
การบริการวิชาการ 

16 การใช้สารเคลือบผิวที่เหมาะสมต่อการรักษา
คุณภาพเพ่ือการยืดอายุระหว่างการวางจ าหน่าย
และการเก็บรักษาผลฝรั่งสดพันธุ์กิมจู 

ผศ.ดร.อ่ิมเอิบ  พันสด 2561 น าไปใช้ในการเรียนการสอน 
การบริการวิชาการ 

17 ชุดโครงการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมโรงเรือน
อัจฉริยะส าหรับปลูกผักสลัดในระบบไฮโดรโพนิกส์ 

ผศ.ดร.เทิดพันธุ์  ชูกร และ อ.นพดล  
ชุ่มอินทร์ 

2561 น าไปใช้ในการเรียนการสอน 

18 เครื่องย่อยใบไม้แห้ง อ.กรรณิการ์  มิ่งเมือง 2561 น าไปใช้ในการเรียนการสอน 
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ที ่

       ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 
ปีท่ีงำนวิจัย
แล้วเสร็จ 

น ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรเรียน  กำรสอน  
กำรบริกำรวิชำกำร กำรพัฒนำท้องถิ่น  หรือ
กำรพัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู้นวัตกรรมหรือ

เชิงพำณิชย์      
19 ผลของการใช้ถ่านบดผสมอาหารและถ่ายบดผสม

วัสดุรองพ้ืนต่อสมรรถภาพการผลิต คุณภาพซาก 
ต้นทุนการผลิตของไก่เนื้อ 

อ.ชนณภัส  หัตถกรรม 2561 น าไปใช้ในการเรียนการสอน 

20 การอนุรักษ์พลังงานในโรงเรือนเพาะเห็ดแบบ
อัตโนมัติผ่านระบบเครือข่ายไร้สายโดยใช้พลังงาน
จากแสงอาทิตย์ 

ผศ.วีระชาติ  จริตงาม 2561 น าไปใช้ในการเรียนการสอน 

21 การเพ่ิมประสิทธิภาพพลังงานของระบบจ่ายน้ าเพ่ือ
การเกษตร โดยใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์แบบ
ติดตามดวงตะวัน ควบคุมระบบผ่านโทรศัพท์มือถือ 

ผศ.วีระชาติ  จริตงาม 2561 น าไปใช้ในการเรียนการสอน 

22 เครื่องกลั่นสมุนไพรโดยพลังงานแสงอาทิตย์ 
 

ผศ.ธีรพจน์  แนบเนียน 2561 น าไปใช้ในการเรียนการสอน 

23 เครื่องเก็บเมล็ดพันธุ์พืชบนลานตากแบบทุ่นแรง อ.เสกสิทธิ์  รัตนสิริวัฒนกุล และ 
อ.ชัญญพัชร์  จารุวัชรเศรษฐ์ 

2561 น าไปใช้ในการเรียนการสอน 

24 การออกแบบและพัฒนาเครื่องควบคุมการเปิด-ปิด 
หลอดไฟส่องสว่างแบบอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีการ
ตรวจจับ Motion Sensor และ Body Heat 
Sensor พร้อมการแจ้งเตือนเมื่อตรวจพบควันและ
แก๊สรั่วไหลส าหรับห้องน้ า ภายในอาคารเรียน ตึก 

ผศ.ดร.เทิดพันธุ์  ชูกร 2561 น าไปใช้ในการเรียนการสอน 
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ที ่

       ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 
ปีท่ีงำนวิจัย
แล้วเสร็จ 

น ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรเรียน  กำรสอน  
กำรบริกำรวิชำกำร กำรพัฒนำท้องถิ่น  หรือ
กำรพัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู้นวัตกรรมหรือ

เชิงพำณิชย์      
11 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

25 เครื่องขึ้นรูปพลาสติกด้วยระบบสุญญากาศ ผศ.โกเมน  หมายมั่น 2561 น าไปใช้ในการเรียนการสอน 
 

26 โดรนพ่นยาส าหรับนาข้าว อ.กฤษณะ  ร่มชัยพฤกษ์ 2561 น าไปใช้ในการเรียนการสอน 
 

27 เครื่องอัดก้อนปลาร้าแบบไฮโดรริก อ.เสกสิทธิ์  รัตนสิริวัฒนกุล และ 
อ.ชัญญพัชร์  จารุวัชรเศรษฐ์ 

2561 น าไปใช้ในการเรียนการสอน  

28 เครื่องอบแห้งและเครื่องบดสมุนไพรผงพลังงาน
แสงอาทิตย์ส าหรับชุมชน 

ผศ.ถิรายุ  ปิ่นทอง 2561 น าไปใช้ในการเรียนการสอน 

29 เครื่องผลิตถ่านอัดแท่งจากเศษวัสดุเหลือใช้ในการ
เผาถ่านส าหรับชุมชน 

ผศ.ถิรายุ  ปิ่นทอง 2561 น าไปใช้ในการเรียนการสอน 

30 รถปักด านาควบคุมระยะไกลผ่านระบบไร้สายบลูทูธ ผศ.ปฐมพงค์  จิโน 2561 น าไปใช้ในการเรียนการสอน 
 

31 ผลของการทดแทนเพคตินในผลิตภัณฑ์แยมหม่อน
ด้วยเนื้อกล้วยสุก 

อ.พรพรรณ  จิอู๋ 2561 น าไปใช้ในการเรียนการสอน 

32 ผลของการทดแทนแป้งกล้วยในผลิตภัณฑ์ขนมอบ อ.พรพรรณ  จิอู๋ 2561 น าไปใช้ในการเรียนการสอน 



 

 

27 

 

 
 
ที ่

       ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 
ปีท่ีงำนวิจัย
แล้วเสร็จ 

น ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรเรียน  กำรสอน  
กำรบริกำรวิชำกำร กำรพัฒนำท้องถิ่น  หรือ
กำรพัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู้นวัตกรรมหรือ

เชิงพำณิชย์      
 

33 การสร้างเสริมศักยภาพการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือสร้างผลิตภาพและมูลค่าเพ่ิมของ
สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด
นครสวรรค์ 

อ.เสกสิทธิ์  รัตนสิริวัฒนกุล และ  
ผศ.โกเมน  หมายมั่น 

2561 การพัฒนาท้องถิ่นและการต่อยอดองค์ความรู้
หรือนวัตกรรม 

34 การสร้างเสริมศักยภาพการใช้เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมเพ่ือสร้างผลิตภาพและมูลค่าเพ่ิมของ
สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชนใน3
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด
นครสวรรค์ 

อ.มาศสกุล  ภักดีอาษา 2561 การพัฒนาท้องถิ่นและการต่อยอดองค์ความรู้
หรือนวัตกรรม 

35 การเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์จักสานจากใบตองแห้ง โดย
การพัฒนาเครื่องควั่นเกลียวและการย้อมสี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพัฒน์  มั่นพรม 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฐท์ธีรนนช์  รอด
ชื่น 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวดี  ทองอ่อน 
 

2561 บริการวิชาการ 
การเรียนการสอน 

36 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ของผัก
ไฮโดรโปนิกส์ จังหวัดนครสวรรค์ 

อาจารย์อาสาฬห์  อุตตาลกาญจนา 2562 การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ 
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ที ่

       ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 
ปีท่ีงำนวิจัย
แล้วเสร็จ 

น ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรเรียน  กำรสอน  
กำรบริกำรวิชำกำร กำรพัฒนำท้องถิ่น  หรือ
กำรพัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู้นวัตกรรมหรือ

เชิงพำณิชย์      
 

37 การเปรียบเทียบระบบโลจิสติกส์ระหว่างวิธีไฮโดรโป
นิกส์และอินทรีย์ในผักสลัด เพ่ือเป็นแนวทางการ
ส่งเสริมที่เหมาะสมในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ 

อ.อาสาฬ์ห อุตตาลกาญจนา,         
อ.นพดล  ชุ่มอินทร์  
และ ผศ.ดร.อรสา เตติวัฒน์ 

2562 การพัฒนาท้องถิ่น 
การต่อยอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรม 
 
 

38 การสร้างและหาประสิทธิภาพเตาแก๊สซิไฟเออร์
ขนาดครัวเรือนจากแกลบ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐเศรษฐ์ น้ าค า, 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร สิปปวิชญ์กร 
สิทธิอัครานนท์ และนายมนตรี ใจ
เยี่ยม  

2562 ด้านการเรียนการสอน 

39 การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ของที่ระลึกจากดินเผาบ้าน
มอญ โดยใช้เอกลักษณ์ของปลาเสือตอ จังหวัด
นครสวรรค์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพัฒน์  มั่นพรม 2563 บริการวิชาการ 
การเรียนการสอน 

40 การศึกษาวิธีการท างานในการพัฒนากระบวนการ
ผลิตผลิตภัณฑ์จากตะไคร้หอม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์  มิ่ง
เมือง 
นางสาวพลอยไพลิน ร่วมศุกร์ 
นางสาววิไลวรรณ  อินจัด 

2563 บริการวิชาการ 
การเรียนการสอน 

41 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ปลายข้าวกล้องผงชงดื่ม อาจารย์ ดร.พรพรรณ  จิอู๋ 
นายศิวกร ขวัญเผือก 

2563 บริการวิชาการ 
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ที ่

       ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 
ปีท่ีงำนวิจัย
แล้วเสร็จ 

น ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรเรียน  กำรสอน  
กำรบริกำรวิชำกำร กำรพัฒนำท้องถิ่น  หรือ
กำรพัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู้นวัตกรรมหรือ

เชิงพำณิชย์      
นางสาวธนาพร ไทยอ่อน 

42 การลดต้นทุนอาหารในการอนุบาลลูกปลากาด า ผู้ช่วยศาสตราจารย์จามรี  เครือหงษ์ 
นางสาวรุ่งทิวา  คนสันทัด 
นายอนุรักษ์  สุขดารา 

2563 การพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ 

43 อุปกรณ์พยุงผู้ป่วยฝึกเดินบนลู่วิ่ง อาจารย์ ดร.ชัญญพัชร์  จารุวัชรเศรษฐ์ 
นายมงคล  เทพแก้ว 
นายนิธิพงค์  นาคชม 
นายณทีร์  หวังยอดกลาง 

2563 การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม 

44 การออกแบบและพัฒนาระบบชาร์จอุปกรณ์สมาร์ท
โฟนและแบตเตอรี่ส ารองโดยอาศัยพลังงานเชิงกล
ควบคู่กับการออกก าลังกาย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร เทิดพันธุ์ ชูกร 
นายจันทรัช สุดจันทึก 
นายสุรศิลป์ แดงแย้ม 
 

2563 การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม 
ด้านการเรียนการสอน 
การบริการวิชาการ 

45 การออกแบบและพัฒนารถตัดหญ้าแบบไร้
คนขับที่สามารถควบคุมได้จากระยะไกล  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดพันธุ์ ชูกร  
นายจันายวงศธร วงษ์เสมา  
นายพิพัฒน์พงษ์ มาลัยทอง  
 

2563 การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม 
ด้านการเรียนการสอน 

46 ตู้ควบคุมอุณหภูมิในการฟักไข่ไก่ชนที่สามารถ
ควบคุมและแสดงผล ผ่านสมาร์ทโฟน  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดพันธุ์ ชูกร  
นายวนัสบดี ปิยภัทรกุล  

2563 การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม 
ด้านการเรียนการสอน 
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ที ่

       ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 
ปีท่ีงำนวิจัย
แล้วเสร็จ 

น ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรเรียน  กำรสอน  
กำรบริกำรวิชำกำร กำรพัฒนำท้องถิ่น  หรือ
กำรพัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู้นวัตกรรมหรือ

เชิงพำณิชย์      
Smartphone Display and Control of 
Incubator to Control Temperature 
the Gallus’s Egg  

นายสุกิจจาพล จอมอนงค์ 
 

47 การออกแบบและสร้างชุดทดลอง จับ เจาะ 
คัดแยก และจัดเก็บชิ้นงานผ่านสายพาน
ล าเลียงควบคุมด้วยระบบอัตโนมัติ  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ ประจง  
นายสัญญา วันเชียง  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทิดพันธุ์ ชูกร  
อาจารย์สุริยา อดิเรก  

2563 การพัฒนาต่อยอดนวัตกรรม 
ด้านการเรียนการสอน 
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 มิติที่ 3  ด้ำนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
 ตัวชี วัดที่  3.1 กำรส่งเสริมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 คณะด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  จ านวน 8  โครงการ เป็นโครงการส่งเสริม
การพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 8 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  แสดงในตารางที่ 4 
 ตัวชี วัดที่  3.2  กำรพัฒนำครูหรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำหรือหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำอ่ืนภำยนอกมหำวิทยำลัย 
 คณะด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  จ านวน 8  โครงการ เป็นโครงการการพัฒนา
ครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืนภายนอกมหาวิทยาลัย 
จ านวน - โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  แสดงในตารางที่ 4 
 ตัวชี วัดที่  3.3  กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของท้องถิ่นให้ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
 คณะด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  จ านวน 8  โครงการ เป็นโครงการการ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่นให้ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม  จ านวน - โครงการ  คิด
เป็นร้อยละ 0.00 
 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  แสดงในตารางที่ 4 
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ตำรำงท่ี 4 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 

ที ่ ชื่อโครงกำร 
ประเภทโครงกำร 

แหล่งงบประมำณ 
จ ำนวน

งบประมำณ *3.1 *3.2 *3.3 อ่ืน ๆ โปรดระบุ 

1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น     งบประมาณแผ่นดิน 2,500,000 

2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก     งบประมาณแผ่นดิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ 
3 โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้เพื่อเพ่ิมศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ใน

ท้องถิ่นตามศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน 

    งบประมาณแผ่นดิน 1,500,000 

4 โครงการบริการให้ค าปรึกษาและข้อมูลเทคโนโลยี     งบประมาณแผ่นดิน 237,500 

5 โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาก าลังคนด้านระบบขนส่งทางรางและ        
โลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 

    งบประมาณแผ่นดิน 724,500 

6 บริการวิชาการ สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน     งบประมาณแผ่นดิน 9,200 

7 จิตอาสา(ราชภัฏสัญจร) เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีราชาภิเษก 
พ้ืนที่เป้าหมาย อ าเภอพยุหะคีรีและอ าเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 

    เงินรายได้ 40,000 

8 พัฒนาหมู่บ้านต้นแบบใต้ร่มพระบารมีเนื่องในโอกาสมหามงคล พระราช
พิธีราชาภิเษก พื้นที่เป้าหมาย อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 

    เงินรายได้ 100,000 

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

 ตัวชี วัดที่ 4.1 กำรจัดโครงกำรกำรบริกำรวิชำกำรและทรัพยำกรสนับสนุนตำมแผนในกำร

ให้บริกำรทำงวิชำกำร   

 1.  ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ได้มีการจัดท าแผนบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ        

พ.ศ. 2563 ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของคณะ และความต้องการของชุมชนของกลุ่มเป้าหมาย มีการก าหนด

ตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการ ซึ่งประกอบไปด้วยตัวชี้วัดเชิงปริมาณ ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ และมีการก าหนด

ตัวชี้วัดของแผนบริการวิชาการ จัดสรรงบประมาณสนับสนุน จ านวน 6,111,200 บาท   

 2.   คณะฯ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ได้ก าหนดกรอบนโยบายในการด าเนินโครงการ

บริการวิชาการของสาขาวิชาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ของ

คณะ คือ บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแนวพระราชด าริสู่ชุมชนและท้องถิ่น และการก าหนดกลยุทธ์

ทีส่นับสนุนแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการของคณะ คือ ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการ และการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการน้อมน าแนวพระราชดาริไปใช้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมีการเผยแพร่

แผนยุทธศาสตร์บนเว็บไซต์ของคณะ และให้สาขาวิชาจัดท าโครงการที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

ของคณะ  

 3.  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้

ด าเนินการโครงการบริการวิชาการ ดังนี้ 

  3.1  โครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น : มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์   

   - กิจกรรมที่ 1 พัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเห็ด กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนบ้านนอก ท า

ตามพ่อ ต.วังม้า อ.ลาดยาว จ.นครสวรรค์ 

   - กิจกรรมที่ 2 ผลิตภัณฑ์จากผักตบชวา กลุ่มงานฝีมือบ้านเกาะลูกมอญ ต าบลน้ าซึม 

อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 

   - กิจกรรมที่ 3  พัฒนาผลิตภัณฑ์โลหะสร้างสรรค์ กลุ่มผู้ผลิตผลิตภัณฑ์จากเหล็กกล้า

(บ้านช่างหรั่ง) อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี 

    -กิจกรรมที่ 4  การพัฒนาคุณภาพสถานที่ผลิตวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตข้าวปลอด

สารพิษบ้านบางเดื่อ 

   - กิจกรรมที่ 5 กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์หมูฝอยกรอบ บ้านดอนงาม ต าบลหนองกระโดน 

อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

   - กิจกรรมที่ 6 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปลา กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาแม่ล าจวน ต.

เกรียงไกร  อ.เมือง จ. นครสวรรค์ 
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   - กิจกรรมที่ 7 การพัฒนาน้ าฝรั่งลดน้ าตาล กลุ่มวิสาหกิจชุมชนฝรั่งอินทรีย์บึงน้ าใส อ. 

เมือง จ. นครสวรรค์     

   - กิจกรรมที่ 8  พัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอพ้ืนเมือง กลุ่มทอผ้าบ้านพูนสุข  อ บ้านไร่ จ. 

อุทัยธานี 

   - กิจกรรมที่ 9 พัฒนาผลิตภัณฑ์สับปะรดอบแห้ง สหกรณ์การเกษตรห้วยคต จ ากัด อ.

ห้วยคต จ.อุทัยธานี 

   - กิจกรรมที่ 10 การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากปลาแรด กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากปลาแรด

ในกระชังบ้านโรงน้ าแข็ง อ. เมืองอุทัยธานี จ.อุทัยธานี 

   - กิจกรรมที่ 11 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการจัดการสินค้า

ชุมชน             

  3.2 โครงการที่ 2 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

   - กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของประชาชนในเขต

พ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ 

   - กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของประชาชนในเขต

พ้ืนที่จังหวัดอุทัยธานี 

  3.3 โครงการที่  3 โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติพันธกิจสู่ความเป็นเลิศตาม

ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ 

   - กิจกรรมที่ 1  จัดตั้งสถาบันพัฒนาก าลังคนด้านระบบขนส่งทางรางและโลจิสติกส์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

   - กิจกรรมที่ 2 พัฒนาศูนย์เรียนรู้เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการเกษตรกรรุ่นใหม่ในท้องถิ่นตาม

ศาสตร์พระราชาอย่างยั่งยืน 

   - กิจกรรมที่ 3 โครงการยกระดับศูนย์แห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์ 

 4. คณะฯ โดยคณะกรรมการบริหารคณะ ได้ด าเนินการติดตามการด าเนินงานโครงการบริการ

วิชาการ และรายงานความก้าวหน้าผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ในคราวประชุม

ครั้งที่ 4/2563 วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคมพ.ศ.2563 โดยมีความส าเร็จของโครงการบริการวิชาการ ดังนี้ 

  4.1 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานรากมีความส าเร็จ

ตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

   - มีครัวเรือนเป้าหมายจ านวน จังหวัดละ 30 ครัวเรือนที่เข้าร่วมโครงการ ซึ่งบรรลุ

เป้าหมายของตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ 
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   - เป้าหมายผลผลิตมีผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพ่ิมขึ้น 15 เปอร์เซ็นต์    ซึ่งผู้เข้าร่วม

โครงการตามตัวชี้วัด จปฐ. มีรายได้เฉลี่ย 38 ,500 ต่อปี หรือประมาณเดือนละ 3,208.33 บาท เมื่อเข้าร่วม

โครงการได้รับการสนับสนุนแล้ว มีผลความส าเร็จ  แบ่งตามประเภทการสนับสนุนได้ ดังนี้ 

    รายการที่ 1 สนับสนุนผักสวนครัว หลังคาเรือนละ 20 ซอง ผลที่เกิดขึ้น ในครอบครัว

ของครัวเรือนเป้าหมายมีผักสดเพ่ือรับประทานและจ าหน่ายในชุมชน ลดรายจ่ายประจ าวันได้ถึงวันละ 20 บาท 

ต่อครัวเรือน คิดเป็น 600 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 5 เดือน เป็นเงิน 3,000 บาทต่อครัวเรือน  

    รายการที่ 2 สนับสนุนเห็ดนางฟ้า ครัวเรือนที่รับมอบ จ านวน 6 ครัวเรือน สามารถ

เก็บผลผลิตเห็ดเพ่ือขายในชุมชน เฉลี่ย 400 ก้อน ได้เห็ด 1 กิโลกรัม ต่อวัน เป็นรายได้ประมาณ 60 บาทต่อวัน 

คิดเป็นรายได้เฉลี่ย 1,800 บาทต่อเดือน ระยะเวลา 5 เดือน เป็นเงิน 9,000 บาท ต่อครอบครัว 

    รายการที่ 3 สนับสนุนวัตถุดิบในการท าอาหารสัตว์(หมู) ครัวเรือนที่ได้รับการสนับสนุน

จ านวน 9 ครัวเรือน สามารถผลิตอาหารสัตว์(หมู)เพ่ือลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์ได้ คิดเป็น ปริมาณ 500 

กิโลกรัม ลดต้นทุนในการซื้ออาหารหมู ได้ 16 กระสอบ เป็นเงิน 13,600 บาท 

    รายการที่ 4 สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพ เช่น ตาข่ายล้อมไก่ ลวด อิฐ 

ตาข่ายในล่อน มุ้ง ฯลฯ ช่วยลดต้นทุนในการเลี้ยงสัตว์และท าให้โรงเรือนมีสภาวะที่ดีเหมาะกับการเจริญเติบโต

ของสัตว์ 

    รายการที่ 5 สนับสนุนสัตว์น้ า ปลาและกบ 4 ครัวเรือน ซึ่งกบและปลา ประสบปัญหา

อากาศร้อน ตายเป็นจ านวนมาก ปลามีอายุในการจับ 6 เดือน ยังวัดผลไม่ได้ 

    รายการที่ 6 สนับสนุนไม้ยืนต้น และไม้ผล เป็นการใช้ผลประโยชน์ในระยะยาวยังไม่

สามารถวัดความส าเร็จได้ 

    รายการที่ 7 สนับสนุนสัตว์ปีก อาหารสัตว์ปีก ยังไม่ได้ส่งมอบ จึงวัดค่าความส าเร็จ

ไม่ได ้

    รายการที่ 8 สนับสนุนการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ โดยได้สนับสนุนวัสดุในการผลิต น้ ายาล้าง

จาน น้ ายาปรับผ้านุ่ม ครัวเรือนเป้าหมายได้ผลิตและจัดจ าหน่ายในร้านประชารัฐ มีสมาชิกที่เป็นครัวเรือน

เป้าหมาย 6 ครัวเรือน ผลิตและจ าหน่ายได้ 30,000 บาท รายได้เฉลี่ย 5,000 บาทต่อครัวเรือน 

  4.2 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น มีความส าเร็จตามตัวชี้วัด ดังนี้                

   - ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพ้ืนที่เข้าร่วมรับการพัฒนาและยกระดับ จ านวน 10 ผลิตภัณฑ์แบ่ง

ออกเป็นจังหวัดนครสวรรค์ 5 ผลิตภัณฑ์ จังหวัดอุทัยธานี 5 ผลิตภัณฑ์  

   - มีการบูรณาการจัดการเรียนการสอนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น จ านวน 10 

รายวิชา โดยแบ่งเป็น 2 รายวิชาต่อผลิตภัณฑ์ 
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   - ผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ที่เข้าร่วมโครงการได้รับแนวทางการพัฒนาและยกระดับให้มี

มาตรฐานและคุณภาพท่ีสูงขึ้น 

   - กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ และนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้

ความเข้าใจการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ิมมากข้ึน 

   - มีฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 10  ผลิตภัณฑ์ 

  4.3 โครงการพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติพันธกิจสู่ความเป็นเลิศตามยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัยและยุทธศาสตร์ชาติ 

   - กิจกรรมจัดตั้งสถาบันพัฒนาก าลังคนด้านระบบขนส่งทางรางและโลจิสติกส์  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความส าเร็จตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

     ได้สื่อการเรียนการสอนด้านระบบขนส่งทางรางและโลจิสติกส์  จ านวน 2 รายการ 

ได้แก่ รางรถไฟ และโบกี้รถไฟ 

    มีนักศึกษาภายในภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม จ านวน 30 คน ผู้ปฏิบัติงานและผู้ประกอบการระบบขนส่งทางรางและโลจิสติกส์ใน

พ้ืนที่ จ านวน 20 คน ได้รับการพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านระบบขนส่งทางรางและโลจิสติกส์ 

   - พัฒนาศูนย์เรียนรู้ เ พ่ือเพ่ิมศักยภาพการเกษตรกรรุ่นใหม่ในท้องถิ่นตามศาสตร์

พระราชาอย่างยั่งยืน มีความส าเร็จตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

    มีกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการเผยแพร่องค์ความรู้ จ านวน 3 กลุ่มเป้าหมาย แต่เนื่องด้วย

สถานการณ์การแพร่ระบาดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงท าให้มีการเปลี่ยนแปลงกิจกรรมเป็นรูปแบบออนไลน์ 

และจัดท าสื่อเพ่ือการอบรมออนไลน์ จ านวน 2 กลุ่มเป้าหมาย  

    ได้เว็บไซต์ และสื่อมัลติมีเดียเพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ศาสตร์พระราชาของศูนย์เรียนรู้

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของเกษตรกรรุ่นใหม่ในท้องถิ่น จ านวน 1 เว็บไซต์ 

   - กิจกรรมการยกระดับศูนย์แห่งความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีผล

การประเมินความส าเร็จตามตัวชี้วัด ดังนี้ 

    ได้เครื่องจักรที่เป็นต้นแบบของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีประสิทธิภาพและเพ่ิมก าลังการ

ผลิตได้อย่างดี จ านวน 4 ชิ้นงาน 

    ค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในกระบวนการผลิตลดลง 

    ได้เผยแพร่องค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ จ านวน 2 องค์ความรู้ 
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 ตัวชี วัดที่  4.2  งบประมำณที่เป็นควำมร่วมมือจำก หน่วยงำนภำยนอกหรือท้องถิ่นและรำยได้ที่

เกิดจำกกำรให้บริกำรวิชำกำรของคณะ   

 งบประมาณที่เป็นความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกหรือท้องถิ่นและรายได้ที่เกิดจากการ
ให้บริการวิชาการของคณะ จ านวน 18,000 บาท 
 จ านวนงบประมาณที่ใช้ในการบริการวิชาการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน                       
386,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.65 
 

 มิติที่ 5  ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม    
 ตัวชี วัดที่ 5.1 กำรด ำเนินงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  
 โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จ านวน 3 โครงการ 
 ตัวบ่งชี ที่ 5.2 กำรมีส่วนร่วมในโครงกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
 โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมที่ด าเนินการร่วมกับท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  จ านวน 3        
โครงการ จากทั้งหมด 3 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 โครงการด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แสดงในตารางที่ 5 
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ตำรำงท่ี 5 โครงการด้านศิลปวัฒนธรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2563   

โครงกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
ด ำเนินกำร

ร่วมกับ
ท้องถิ่น 

พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษที่ 21   
 - ไหว้ครูช่าง   

 - ไหว้พระพิรุณ   

 - ประเพณีสืบสานงานลอยกระทง   

 - กิจกรรมเข้าวัดพบพระและสร้างมูลค่าเพ่ิมทางวัฒนธรรม   

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  
บรมนาถบพิตร   

 
- วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราช บรมนาถบพิตร (13 
ตุลาคม) 

 

 

- วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราชบรมนาถบพิตร และวันชาติ (5 ธันวาคม)  

 

  
- วันส าคัญทางศาสนาและมหาวิทยาลัย (ท าบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ และกิจกรรมวันลอย
กระทง  

 

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

  - วันส าคัญของมหาวิทยาลัย วันส าคัญของชุมชนและท้องถิ่น (วันพระราชทานนามราชภัฏ)   

 - วันส าคัญของมหาวิทยาลัย วันส าคัญของชุมชนและท้องถิ่น (วันพระราชทานนามราชภัฏ)   

 
 มิติที่ 6  ด้ำนกำรบริหำร  

 ตัวชี วัดที่  6.1 กำรบริหำรองค์กำร   

 1.   การก าหนดยุทธศาสตร์และแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ 

  ในระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม พ.ศ.2563 กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดท าแผน ทบทวน

แผน และการประเมินแผนปฏิบัติการ เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2564-2567) ดังนี้ 

  ปรัชญำ สร้างองค์ความรู้ คู่งานวิจัย ใฝ่ใจบริการ ตามความต้องการของท้องถิ่น 

  อัตลักษณ์ บัณฑิตช านาญงาน ผสานจิตอาสา ร่วมพัฒนาท้องถิ่น 

  วิสัยทัศน์ พัฒนาคนด้านเทคโนโลยีและงานสร้างสรรค์สู่ความเป็นมืออาชีพ 

  พันธกิจ  
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   1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 

   2. ยกระดับการบูรณาการงานวิจัย การเรียนการสอนและงานสร้างสรรค์ เชื่อมโยงองค์

ความรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืน 

   3. บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแนวพระราชด าริสู่ชุมชนและท้องถิ่น 

   4. สร้างมูลค่าเพ่ิมจากศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   5. บริหารจัดการตามหลักธรรมมาภิบาล 

  ประเด็นยุทธศำสตร์ 

   1. การผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 

   2. การบูรณาการการเรียนการสอน งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 

   3. บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแนวพระราชด าร าสู่ชุมชนและท้องถิ่น 

   4. สร้างมูลค่าเพ่ิมจากศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

   5. พัฒนาบุคลากรและสร้างระบบบริหารจัดการให้ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล 

  เป้ำประสงค์หลักเชิงยุทธศำสตร์ 

   1. บัณฑิตมีศักยภาพที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและสามารถสร้างสรรค์สังคม และ

ประเทศชาติ   

   2. ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง และมีศักยภาพในการปรับตัวได้เท่าทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

   3. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   4. ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมต่อการ

เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

   5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและแนวนโยบายแห่งรัฐและมี

ศักยภาพในการแข่งขันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 

 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์โดย

ก าหนดตัวชี้วัดระดับบุคคลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ ในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ

บุคลากรภายในคณะ เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับมีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของคณะ มี

การถ่ายทอดในลักษณะของการจัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะและ

มอบหมายให้รองคณบดี และหัวหน้าศูนย์วิจัยและเทคโนโลยี ก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงานและมี

การถ่ายทอดแผนให้บุคลากรภายในคณะไปด าเนินการ โดยก าหนดนโยบาย แนวทางในการจัดท าโครงการของ

คณะ ก าหนดแบบฟอร์มการจัดท าโครงการให้ทุกสาขาด าเนินงาน  และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์  
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 3. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทางคณะได้มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน

ยุทธศาสตร์ในทุกไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะ ดังนี้ 

  คณะกรรมการบริหารคณะ 

  3.1 รอบ 3 เดือน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2563    วันที่ 31 

มกราคม พ.ศ.2563 

  3.2 รอบ 6 เดือน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 6/2563   วันที่ 8 มิถุนายน 

พ.ศ. 2563   

  และจัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ รายงานผลต่อคณะ

กรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 9/2563 วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563 

 4. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้พัฒนา/ปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะให้

สามารถตอบสนองต่อการบริหารงานของคณะในทุกๆด้าน เช่น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย งานบริหาร 

งานประกันคุณภาพ เป็นต้น  มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะอย่างทั่วถึง มีปฏิทินการแจ้งเตือน

ก าหนดการกิจกรรม/โครงการต่างๆ มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกสาขาวิชา และหน่วยงายภายนอกคณะ  

 5. การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ 
  คณะด าเนินการส ารวจความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการบริหารของคณบดีในด้านการ
บริหาร  บทบาทหน้าที่  การน าเทคโนโลยีมาใช้ในคณะและแนวทางการท างาน 
 6. คะแนนผลการส ารวจความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี โดยภาพรวมมี
ค่าเฉลี่ย 3.46 อยู่ในระดับปานกลาง  โดยมีคะแนนเฉลี่ยและระดับความพึงพอใจรายด้านดังนี้ 
                

ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของคณบดี ค่ำเฉลี่ย ระดับ 
1. การบริหาร 3.56 มาก 

2. บทบาทหน้าที่ 3.39 ปานกลาง 
3. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในคณะ 3.42 ปานกลาง 

4. แนวทางการท างาน 3.46 ปานกลาง 

รวม 3.46 ปานกลาง 
 

 ตัวชี วัดที่ 6.2 ผลกำรบริหำรงบประมำณ 
  ตัวชี วัดที่ 6.2.1  ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จ านวน 13,585,366  บาท  ด าเนินการเบิกจ่ายได้ จ านวน 
11,902,570 บาท  คิดเป็น ร้อยละ 87.61 
 ตัวชี วัดที่  6.3   ผลกำรพัฒนำบุคลำกรของคณะ   

   1.  จ านวนบุคลากรของคณะ 71 คน ได้รับการพัฒนา จ านวน 44 คน   
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   2. บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 59 คน ได้รับการพัฒนา จ านวน 32 คน 

   3. บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 12 คน  ได้รับการพัฒนา จ านวน 12 คน 

   คิดเป็นร้อยละ 61.97   

 1.  บุคลากรที่ได้รับการจัดสรรทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก จ านวน  4  คน  ดังนี้ 

  1.1 อาจารย์ชนณภัส  หัตถกรรม สาขาวิชาที่เรียน โภชนศาสตร์สัตว์และเทคโนโลยีอาหาร

สัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

  1.2 อาจารย์สุริยา  อดิเรก สาขาวิชาที่เรียน วิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์) 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 

  1.3 อาจารย์ชัญญพัชร์  จารุวัชรเศรษฐ์  สาขาวิชาที่เรียน การจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

ราชภัฏพระนคร 

  1.4 อาจารย์อาคิรา  สนธิธรรม สาขาวิศวกรรมไฟฟ้าศึกษาคณะครุศาสตร์  อุตสาหกรรม  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพมหานคร 

 2. บุคลากรที่ไปศึกษาดูงานทั้งใน/ต่างประเทศ จ านวน  12  คน  ดังนี้ 

  2.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เบญจพร  รอดอาวุธ และอาจารย์ ดร.พรพรรณ  จิอู๋ ไปศึกษาดูงาน 

ณ บริษัทเฉาก๊วยชากังราว จ ากัด 

  2.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปิยะกิจ กิจติตุลากานนท์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาศสกุล ภักดีอาษา, 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์ มิ่งเมือง, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภริตา พิมพันธุ์ อาจารย์ ดร.สว่าง แป้นจันทร์ 

อาจารย์วัชระ ชัยสงคราม ไปศึกษาดูงาน ณ บจก.JWD อิโฟโล จิสติกส์ 

  2.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นัฐท์ธีรนนช์ รอดชื่น ไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท บ้านงานไม้ จ ากัด 

  2.4 อาจารย์อาสาฬห์ อุตตาลกาญจนา ไปศึกษาดุงาน ณ บริษัท ฮาฟาเร่ ประเทศไทย จ ากัด 

  2.5 ผศ.ดร.ศรัณยา เพ่งผล อ.นพดล ชุ่มอินทร์ ไปศึกษาดุงาน โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนา

สิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ย 

 3. จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งในประเทศหรือต่างประเทศที่เชิญมาพัฒนาอาจารย์และ

บุคลากร 3 คน  ดังนี้ 

  3.1 การสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดท าแผน ทบทวนแผน คณะเทคโนโลยีการเกษตรและ

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

   ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวัฒน์  กมลคุณานนท์ 

  3.2 กิจกรรมการพัฒนาหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนแบบ International  Program 

   ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์ ดร.สุจิตรา  เตโช 

  3.3 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนการสอนแบบ Coaching  
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             ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์สุดปฐพี  เวียงสี 

 ตัวชี วัดที่ 6.4 กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง   

 1.  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้

แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยมีหน้าที่ ดังนี้ 

  1.1 น านโยบาย การบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายในสู่การปฏิบัติ     

  1.2 รวบรวม/ระบุ/วิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยงภายในหน่วยงานของตน  

  1.3 จัดท าแผนป้องกันหรือลดความเสี่ยง/การควบคุมภายใน 

  1.4 เสนอมาตรการป้องกันความเสี่ยง/การควบคุมภายใน  

  1.5 เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายในต่อคณบดี 

 2. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะฯ ด าเนินการวิ เคราะห์ปัจจัยเสี่ยง ประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของความเสี่ยงเพ่ือจัดล าดับความเสี่ยงน ามาสู่การตอบสนองความเสี่ยงด้วยการลด/ควบคุมให้อยู่ใน

ระดับท่ียอมรับได ้ดังนี้ 

  แผนบริหำรควำมเสี่ยง 

  ด้ำนที่ 1 ควำมเสี่ยงกลยุทธ์ของสถำบัน/หน่วยงำน 

  ควำมเสี่ยง คือ นักศึกษามีอัตราการตกออกกลางคันสูง 

  ปัจจัยเสี่ยง  

   1.  นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานในสาขาวิชาที่เรียนในระดับต่ า 

   2. นักศึกษาสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรก าหนด 

   3. นักศึกษาขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

  แนวทำงกำรป้องกัน/ แก้ไขควำมเสี่ยง 

   1.  มีการเรียนปรับพื้นฐาน เสริมทักษะให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา 

   2. อบรม  สนับสนุนและส่งเสริมทักษะต่างๆ ส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี 

   3. ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  

   4. ติดตามระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 

  กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

   1.  โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

   2.  โครงการพัฒนาสมรรถนะของบัณฑิต 

   3. โครงการปรับประบวนการจัดการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ 

   4. โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

   5. อาจารย์ที่ปรึกษาติดตามนักศึกษาอย่างใกล้ชิด 



 

 

43 

 

 

  ด้ำนที่ 6 ควำมเสี่ยงจำกปัจจัยภำยนอกท่ีมำกระทบ 

  ควำมเสี่ยง คือ จ านวนนักศึกษาไม่เพียงพอต่อการเปิดหลักสูตร 

  ปัจจัยเสี่ยง  

   1.  อัตราการเกิดลดลง ส่งผลให้ประชากรวัยเรียนลดลง 

   2.  จ านวนที่นั่งในมหาวิทยาลัยมีมากกว่าผู้เรียน 

   3. ระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมีหลายรอบ 

   4. สถานศึกษาคู่แข่งมีมากและเปิดหลักสูตรใกล้เคียงกัน 

  แนวทำงกำรป้องกัน/ แก้ไขควำมเสี่ยง 

   1.  ปรับปรุงหลักสูตรที่ทันสมัยตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 

   2. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากข้ึน 

   3. เฝ้าระวังปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได ้

  กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

   1.  โครงการพัฒนา ปรับปรุงและบริหารหลักสูตร 

   2. โครงการประชาสัมพันธ์และกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ 

  ควำมเสี่ยง คือ สถานการณ์จากโรคระบาดท าให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ 

  ปัจจัยเสี่ยง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

  แนวทำงกำรป้องกัน/ แก้ไขควำมเสี่ยง 

   1. มหาวิทยาลัยประกาศมาตรการการเผ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

   2. คณะจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ 

   3. การคัดกรองเบี้องต้น 

   4. จัดเตรียมอุปกรณ์ฆ่าเชื้อไวรัส 

   5. Work from Home 

   6. เปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณและปรับเปลี่ยนกิจกรรม 

  กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม 

   1.  มหาวิทยาลัยประกาศมาตรการควบคุมป้องกันการระบาดให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติใน

ทิศทางเดียวกัน 

   2. งดการจัดการเรียน การสอนในชั้นเรียน    โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบอ่ืน เช่น 

การมอบหมายงานหรือการสอนแบบออนไลน์ การสอบแบบออนไลน์ตามความเหมาะสม งด เลื่อนการฝึก

ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษา  
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   3. การติดต่อธุรกรรมกับคณะฯต้องผ่านจุดคัดกรองเบื้องต้น ผู้มาติดต่อต้องสวมหน้ากาก

อนามัยตลอดเวลาและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส 

   4. จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์บริเวณทาง เข้าอาคารและท าความสะอาดทุกสัมผัสเป็น

ประจ า 

   5. ลดจ านวนผู้มาปฏิบัติงาน  ให้บุคลากรปฏิบัติงานที่บ้าน ประชุมผ่านระบบออนไลน์ 

   6. ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณต่อมหาวิทยาลัยและปรับเปลี่ยน เลื่อน

กิจกรรมให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เช่น ปรับเปลี่ยนกิจกรรมจัดอบรมต่างๆ เป็นการจัดท าองค์ความรู้ผ่านสื่อ

ดิจิทัล เป็นต้น 

 3. วิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีความทันต่อสถานการณ์ที่เกิดข้ึนในปัจจุบัน เช่น  จ านวนนักศึกษาลดลง 

เนื่องจากอัตราการเกิดลดลง และจ านวนที่นั่งในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศมีจ านวนมากกว่าจ านวนมากกว่า

ผู้เรียน และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ซึ่งทางคณะฯ ด าเนินการประเมินผล

กระทบและโอกาสของการเกิดขึ้นของความเสี่ยงและน าเอาปจจัยเสี่ยงที่อยูในระดับความเสี่ยงสูงมากและสูง

มาก าหนดวิธีการควบคุมที่ควรจะมีเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงเหลานั้น โดยมีกระบวนการ โครงการหรือ

ภาระงานที่เหมาะสมรองรับการด าเนินการควบคุม จากนั้นจะมีการประเมินผลการควบคุมซึ่งอาจปรับเปลี่ยน

การด าเนินการได้ตามความเหมาะสม 

 4. เลือกแนวทางการแก้ไขความเสี่ยงด้วยการลด/ควบคุม เป็นการปรับปรุงระบบการท างานหรือ

การออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้โดย

ค านึงถึงความคุ้มค่าในการด าเนินการด้วย ซึ่งแนวทางแก้ไขความเสี่ยงมีความเหมาะสมกับปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 

  แผนบริหำรควำมเสี่ยง 

  ด้ำนที่ 1 ควำมเสี่ยงกลยุทธ์ของสถำบัน/หน่วยงำน 

  ควำมเสี่ยง คือ นักศึกษามีอัตราการตกออกกลางคันสูง 

  ปัจจัยเสี่ยง  

   1.  นักศึกษามีความรู้พ้ืนฐานในสาขาวิชาที่เรียนในระดับต่ า 

   2.  นักศึกษาสอบไม่ผ่านตามเกณฑ์ท่ีหลักสูตรก าหนด 

   3. นักศึกษาขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 

  แนวทำงกำรป้องกัน/ แก้ไขควำมเสี่ยง 

   1.  มีการเรียนปรับพื้นฐาน เสริมทักษะให้นักศึกษาก่อนเข้าศึกษา 

   2.  อบรม  สนับสนุนและส่งเสริมทักษะต่างๆ ส าหรับนักศึกษาทุกชั้นปี 

   3.  ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  

   4.  ติดตามระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
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  ด้ำนที่ 6 ควำมเสี่ยงจำกปัจจัยภำยนอกท่ีมำกระทบ 

  ควำมเสี่ยง คือ จ านวนนักศึกษาไม่เพียงพอต่อการเปิดหลักสูตร 

  ปัจจัยเสี่ยง  

   1.  อัตราการเกิดลดลง ส่งผลให้ประชากรวัยเรียนลดลง 

   2.  จ านวนที่นั่งในมหาวิทยาลัยมีมากกว่าผู้เรียน 

   3.  ระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมีหลายรอบ 

   4.  สถานศึกษาคู่แข่งมีมากและเปิดหลักสูตรใกล้เคียงกัน 

  แนวทำงกำรป้องกัน/ แก้ไขควำมเสี่ยง 

   1.  ปรับปรุงหลักสูตรที่ทันสมัยตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 

   2.  การประชาสัมพันธ์เชิงรุกท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากข้ึน 

   3.  เฝ้าระวังปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ 

  ควำมเสี่ยง คือ สถานการณ์จากโรคระบาดท าให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ 

  ปัจจัยเสี่ยง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 

  แนวทำงกำรป้องกัน/ แก้ไขควำมเสี่ยง 

   1.  มหาวิทยาลัยประกาศมาตรการการเผ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส  COVID-19 

   2.  จัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ 

   3.  การคัดกรองเบี้องต้น 

   4.  จัดเตรียมอุปกรณ์ฆ่าเชื้อไวรัส 

   5.  Work from Home 

   6.  เปลี่ยนแปลงการใช้งบประมาณและปรับเปลี่ยนกิจกรรม 

 5. ด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท าให้ความเสี่ยงลดลงแต่ยังต้องควบคุมต่อไป ดังนี้  

  ด้ำนที่ 1 ควำมเสี่ยงกลยุทธ์ของสถำบัน/หน่วยงำน 

  ควำมเสี่ยง นักศึกษามีอัตราการตกออกกลางคันสูง 

  ผลของเป้ำหมำย : บรรลุ  

  ปีการศึกษา 2563 นักศึกษาตกออก จ านวน 13 คน จาก 197 คน คิดเป็นร้อยละ 6.63  (ข้อมูล 

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2563) 

  ผลของกำรด ำเนินงำน : บรรลุ  

  ด าเนินการส าเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

  ผลหลังกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร 
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  จัดท าแนวทางการป้องกัน/แก้ไขความเสี่ยงและการปรับปรุงเพ่ือลดความเสี่ยงครอบคลุมการ

ด าเนินการ ท าให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้ ทั้งนี้ คณะฯ จะเฝ้าระวังปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถ

ควบคุมได้เพ่ือป้องกันความเสี่ยงที่อาจเพิ่มข้ึนในอนาคต 

  ด้ำนที่ 6 ควำมเสี่ยงจำกปัจจัยภำยนอกท่ีมำกระทบ 

  ควำมเสี่ยง คือ จ านวนนักศึกษาไม่เพียงพอต่อการเปิดหลักสูตร 

  ผลของเป้ำหมำย : ไม่บรรลุ  

  ปีการศึกษา 2562 นักเรียนสมัครเข้าเรียน จ านวน 444 คน (คงเหลือยอดรายงานตัว 170 คน) 

  ปีการศึกษา 2563 นักเรียนสมัครเข้าเรียน จ านวน 610 คน (คงเหลือยอดรายงานตัว 184 คน) 

  เพิ่มขึ น 116 คน คิดเป็นร้อยละ 26.68 

  ผลของกำรด ำเนินงำน : ไม่บรรลุ  

  ในปีการศึกษา 2563 จ านวนนักศึกษาบางหลักสูตรไม่เพียงพอจึงไม่สามารถเปิดหลักสูตรเพ่ือ

จัดการเรียนการสอนได้ ดังนี้ 

   1.  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 

   2.  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

  ผลหลังกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร 

  คณะจะปรับปรุงแนวทางและเร่งการด าเนินงานให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนี้ 

   1.  ปรับปรุงหลักสูตรที่ทันสมัยตอบสนองความต้องการของผู้เรียน 

   2.  การประชาสัมพันธ์เชิงรุกท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 

   3.  เฝ้าระวังปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ 

  ดังนั น ความเสี่ยงนั้นยังคงอยู่ 

  ควำมเสี่ยง คือ สถานการณ์จากโรคระบาดท าให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกต ิ

  ผลของเป้ำหมำย : บรรลุ  

  ไม่พบผู้ติดเชื้อในมหาวิทยาลัย 

  ผลของกำรด ำเนินงำน : บรรลุ  

  ด าเนินการส าเร็จตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 

  ผลหลังกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร 

  ผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้และคณะฯ จัดท าแนวทางการป้องกัน/แก้ไข

ความเสี่ยงและการปรับปรุงเพ่ือลดความเสี่ยงครอบคลุมการด าเนินการ แต่จากแนวโน้มการระบาดใน

ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง จึงยังต้องเฝ้าระวังการระบาดต่อไป 

  ดังนั น ความเสี่ยงนั้นยังคงอยู่  
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 ตัวชี วัดที่  6.5 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ 

 1.   ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ/กับมหาวิทยาลัย/คณะ ภายในประเทศ 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความ

ร่วมมือกับคณะ และมหาวิทยาลัย ต่างๆ ดังนี้ 

  1.1 โครงการประชุมเครือข่ายออกแบบมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ และแข่งขันทักษะการ

ออกแบบ ครั้งที่ 4 วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563  ณ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์ไตล์ก าแพงเพชร. มหาวิทยาลัย

ราชภัฏก าแพงเพชร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช  พะยิ้ม  ผู้ช่วยศาสตราจารย์จิรทัศน์ ดาวสมบูรณ์  และ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพ็ญนภา  มณีอุด เข้าร่วมการประชุม ในครั้งนี้ 

  1.2 โครงการการแข่งขันสหกิจศึกษาดีเด่นระดับเครือข่ายอุดมศึกษาภาคเหนือตอนล่าง 

ประจ าปี 2563 นางสาวรุ่งทิวา คนสันทัด และนายอนุรักษ์ สุขดารา สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ เทคโนโลยีการ

เพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดีเด่น จากชื่อผลงาน การ

ลดต้นทุนอาหารในการอนุบาลลูกปลากาด า จากสถานประกอบการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ า 

อุตรดิตถ ์

  1.3 โครงการการแข่งขันทักษะวิชาการและวิชาชีพด้านการเกษตร เครือข่ายเกษตรราชภัฏ

ทั่วประเทศ ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วันที่    19-20 กุมภาพันธ์ 2563 โดย นางสาวพร

วลัย ภู่สงค์ และ นางสาวกัลยาภรณ์ เกษศิริ นักศึกษา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ชั้นปีที่ 

3 ได้รับรางวัลชมเชยในการแข่งขันทักษะทางด้านประสาทสัมผัส 

  1.4 โครงการการประชุมสภาคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่ว

ประเทศ ครั้งที่ 30ณ ห้องประชุม ดร.เศาวนิต เศาณานนท์ ชั้น 2 อาคาร 9 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ   จริตงาม เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ 

  1.5 พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ "หลักสูตรเกษตรแม่นย า"  ระหว่าง 

มหาวิทยาลัยนเรศวร กับ 3  หน่วยงาน ได้แก่  

   - คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ม.ราชภัฏนครสวรรค์  

   - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ม.เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลก 

   - คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม   

  1.6 โครงการความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(AIC) และการ

ประชุมท าความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ AIC โดยมีการประชุม และกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง 

ดังนี้ 
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   - พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและ

นวัตกรรม(AIC) และการประชุมท าความเข้าใจแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ AIC ในวันพฤหัสบดี ที่ ๕ มีนาคม 

๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมปรินซ์ ๓ โรงแรมปรินซ์พาเลส มหานาค กรุงเทพมหานคร 

   - วันที่  23 สิ งหาคม พ.ศ.2563 ประชุมคณะท างาน  ณ อาคาร 4 คณะ

เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี) 

   - วันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2563 ประชุมการขับเคลื่อน Quick win เกษตรอัจฉริยะ 

ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (Agritech and Innovation Center : AIC) ด้วยระบบการ

ประชุม VDO Conference ครั้งที่ 2 ภาคกลาง ณ ห้องประชุม 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

   - วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี รักษาการ

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช พะยิ้ม คณบดีคณะเทคโนฯ และเกษตร

และสหกรณ์ จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมก าหนดแผนงานการขับเคลื่อน ศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม       

( Agritech and Innovation Center : AIC )ณ ห้องประชุมดุสิตา อาคาร 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

  1.7 โครงการความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวัด คณะ และส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 2.   ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ/กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีความ

ร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต่างๆ ดังนี้ 

  2.1 โครงการความร่วมมือด้านเทคโนโลยีการเกษตร "การจัดท าแปลงเรียนรู้การเกษตรตาม

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม กับองค์การบริหาร

ส่วนต าบลพันลาน ต.พันลาน อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ ในวันศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุม 

1114 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

  2.2 โครงการความร่วมมือทางวิชาการว่าด้วยการสนับสนุนการรับนักศึกษาในการจัดการศึกษา

บูรณาการกับการท างาน(WIL) กับ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลิ่มเชียงเส็ง โดย ผู้จัดการโรงงาน คุณวีรวุฒิ บ ารุงไทย 

และ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด เอส ซี บี รุ่งเรือง โดย ผู้จัดการโรงงาน คุณนคร บ ารุงไทย  วันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 

2563  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช พะยิ้ม คณบดี

คณะเทคโนฯ ได้ท าบันทึกข้อตกลง โดยในปีการศึกษา 2562 ทางคณะได้ส่งนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

เครื่องกลการผลิตเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลิ่มเชียงเส็ง 

  2.3 ความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงาน/ภาคี ณ ลานกิจกรรมชั้นใต้ดิน ห้างสรรพสินค้า        

วี-สแควร์ นครสวรรค์ ในงาน “มหกรรมผ้าถิ่นไทยนครสวรรค์” วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ.2562 
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 ผลการประเมินการด าเนินงานตามพันธกิจแสดงในตารางที่ 3.1 

 ตำรำงท่ี 3.1 ผลการประเมินการด าเนินงานตามพันธกิจ  
มิต ิและ ตัวชี วัด  คะแนน 

มิติท่ี 1 ด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและพัฒนำก ำลังคนตลอดจนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 10.48 
   ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ผลประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร   3.66 

  ตัวช้ีวัดที่ 1.2 การบรหิารจดัการนกัศึกษาออกกลางคัน 0.00 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.3 การประเมินคณุภาพการเรียนการสอนของอาจารย์  4.82 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.4 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 2.00 
มิติท่ี 2 ด้ำนกำรวิจัยสิ่งประดิษฐแ์ละงำนสร้ำงสรรค์ 13.78 

   ตัวช้ีวัดที่ 2.1 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอก 2.08 

  
ตัวช้ีวัดที่ 2.2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รบัทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั   1.70 

  ตัวช้ีวัดที่ 2.3 โครงการวจิัยที่โจทยก์ารวิจัยได้มาจากท้องถิ่น 5.00 
  ตัวช้ีวัดที่ 2.4 การใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา 5.00 

.00 มิติท่ี 3 ด้ำนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 5.00 
   ตัวช้ีวัดที่ 3.1 การส่งเสรมิการพัฒนาท้องถิ่น 5.00 

  ตัวช้ีวัดที่ 3.2 การพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาอื่นภายนอกมหาวิทยาลัย 0.00 
  ตัวช้ีวัดที่ 3.3 การยกระดับคณุภาพการศึกษาของท้องถิ่น ให้ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 0.00 
มิติท่ี 4 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 4.78 
  ตัวช้ีวัดที่ 4.1 การจัดโครงการบริการวิชาการและทรัพยากรสนับสนนุตามแผนในการให้บริการวิชาการ 4.00 

  
ตัวช้ีวัดที่ 4.2 งบประมาณที่เป็นความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกหรือท้องถิ่นและรายได้ที่เกดิจากการ
ให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลยั/คณะ 0.78 

มิติท่ี 5 ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 6.50 
   ตัวช้ีวัดที่ 5.1 การด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 1.50 

  ตัวช้ีวัดที่ 5.2 การมสี่วนร่วมในโครงการด้านศลิปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 5.00 
มิติท่ี 6 ด้ำนกำรบริหำร   18.00 

   ตัวช้ีวัดที่ 6.1 การบรหิารองค์การ 4.00 
   ตัวช้ีวัดที่ 6.2 ผลการบรหิารงบประมาณ * 
                   1. ร้อยละของการเบกิจ่ายงบประมาณ * 

                  2. ความสามารถในการหารายได ้ * 
  ตัวช้ีวัดที่ 6.3 ผลการพัฒนาบุคลากรของคณะ 5.00 
  ตัวช้ีวัดที่ 6.4 การบรหิารจดัการความเสี่ยง 4.00 
  ตัวช้ีวัดที่ 6.5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

 
อๆไฟเภ-พ าล 
ฃั ฝใหอ” 
ฐข่ายความร่วมมือ 

5.00 
                   (1) ภายในประเทศหรือต่างประเทศ (5.00) 

                  (2) ภายในประเทศและต่างประเทศ  
รวม 58.54 

 * ไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ท าให้มีผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณ 
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 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ 
  1.  กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี วัดของแผนยุทธศำสตร์  
  การขับเคลื่อนการพัฒนาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ตามแผนยุทธศาสตร์
มหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์  จ านวน 26 ตัวชี้วัด โดยมีผลผล
การด าเนินงานบรรลุเป้าหมาย  จ านวน  20  ตัวชี้วัด  (ร้อยละ 76.92) 
 2. ควำมส ำเร็จของโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ที่รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย 
  คณะได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ/กิจกรรม จ านวน 60 โครงการ  สามารถด าเนินการได้  
จ านวน 58 โครงการ  เป็นร้อยละ 96.67 
 3. กำรบริหำรงบประมำณ   
  ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
  งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร จ านวน 13,585,366 สามารถเบิกจ่ายได้ จ านวน  11,902,570 คิด
เป็น ร้อยละ 87.61 บาท 
  หมายเหตุ 

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

2. จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการ 
ไม่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงานขอยุติการด าเนินโครงการ บางส่วนขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพ่ือให้
สามารถขับเคลื่อนได้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
    ประกอบกับสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อสภาวะทางเศรษฐกิจท าให้นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ในการช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง การ เก็บเงิน
ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาในช่วงระยะเวลาการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย
เรียกเก็บค่าเงินค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายในอัตราร้อยละเก้าสิบ และให้แบ่งจ่ายเป็นงวด โดยงดเว้น
ค่าปรับการช าระเงินหลังก าหนด 
 

 กำรสัมภำษณ์คณบดี  ผู้แทนประธำนสำขำวิชำ  และผู้แทนอำจำรย์ 

  กำรสัมภำษณ์คณบดี สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้  

 1.  สภำมหำวิทยำลัยได้ก ำหนดแนวทำงอย่ำงไรในกำรด ำเนินกำร เพื่อน้อมน ำพระบรมรำโชบำย

ด้ำนกำรศึกษำของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  
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  สภามีการก าหนดแนวทางการน้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว โดยการก าหนดให้แต่ละคณะ ศูนย์ส านักเริ่มท าความเข้าใจถึงเกณฑ์ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง และจัดสรร

งบประมาณโดยงบประมาณแผ่นดิน งบยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือบูรณาการ

ระดับมหาวิทยาลัย คณะ ศูนย์ ส านัก หลักสูตร มีการก ากับ ติดตาม รายงานผลเป็นระยะไตรมาส และสรุปผล

การด าเนินงานเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย   

 2.  กำรประสำนเพื่อน ำนโยบำยจำกมหำวิทยำลัยไปสู่กำรปฏิบัติของคณะ 

  มีการประชุมร่วมกันเพ่ือท าความเข้าใจในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแผน นโยบาย เพ่ือน าไปสู่

การปฏิบัติในระดับคณะ และระดับหลักสูตร 

 3.  มหำวิทยำลัยได้ปรับแผนปฏิบัติกำรให้สอดคล้องกับกำรที่รัฐบำลปรับลดงบประมำณ ประจ ำปี

งบประมำณ พ.ศ. 2563 และกำรปรับลดค่ำธรรมเนียมต่ำง ๆ ของมหำวิทยำลัยอย่ำงไร 

  มีการปรับรูปแบบการประชุมโดยการใช้สื่อสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพ่ือลดปริมาณกระดาษ มีการปรับ

ลดกิจกรรมที่มีความซ้ าซ้อน หรือมีลักษณะของกิจกรรมที่คล้ายคลึงกัน ให้รวมจัดในคราวเดียวกัน และมีการ

ปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา  

 4.  เนื่องจำกสภำพปัจจุบันของสังคมในระดับประเทศและระดับโลกมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง

รวดเร็วทั งทำงด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล เศรษฐกิจและสังคม ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน เป้ำหมำย  

ในกำรศึกษำเปลี่ยนไป และจ ำนวนนักศึกษำในภำพรวม ที่มีแนวโน้มลดลงอย่ำงชัดเจน นักศึกษำที่ออก

กลำงคันมีอัตรำค่อนข้ำงสูง บัณฑิตที่จบออกไปไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน และไม่มี

พื นฐำนที่จ ำเป็นในกำรประกอบอำชีพอิสระ มหำวิทยำลัย/คณะมีแนวทำงกำรด ำเนินงำน หรือปรับ  

กำรเรียนเปลี่ยนกำรสอน เพื่อแก้ไขหรือลดปัญหำดังกล่ำวอย่ำงไร 

  การแก้ปัญหาออกกลางคันของมหาวิทยาลัยและระดับคณะ โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาก ากับ 

ติดตาม ดูแลนักศึกษาในด้านปัญหาการเรียน และปัญหาส่วนตัว  ส่งเสริมการเรียนการสอนให้แต่ละหลักสูตร

จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับการท างานเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในการประกอบอาชีพหลังส าเร็จ

การศึกษา 

 5.  ในปัจจุบัน อำจำรย์ท่ีมีคุณภำพและมีทักษะท่ีสำมำรถท ำงำนได้หลำกหลำย เป็นควำมต้องกำร

จ ำเป็นส ำหรับมหำวิทยำลัยไทยที่ต้องพัฒนำ (upskills, reskills, future skills) ให้พร้อมส ำหรับบริบทที่

เปลี่ยนไป มหำวิทยำลัย/คณะมีแนวทำงกำรพัฒนำอำจำรย์ให้มีคุณภำพและทักษะที่หลำกหลำยมำกขึ น

อย่ำงไร 



 

 

52 

 

  ทางมหาวิทยาลัยและคณะมีการส่งเสริม พัฒนาบุคลากรโดยจัดตั้งงบประมาณเพ่ือส่งเสริมให้

บุคลากรพัฒนาตนเองตามสายงานที่รับผิดชอบเพ่ือยกระดับทักษะ ให้เกิดความพร้อมและหลากหลายในการ

ปฏิบัติงาน 

 6.  จุดเด่นที่ส ำคัญของคณะ 

  จุดเด่นของคณะ คือ  คณาจารย์มีผลงานและมีต าแหน่งทางวิชาการ จ านวนมาก ซึ่งมีการพัฒนา

อย่างต่อเนื่อง และหลักสูตรมีความหลากหลายสามารถบูรณาการเพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชนใน

พ้ืนที่เป็นอย่างด ี

 7. ควำมร่วมมือทั งในประเทศและระหว่ำงประเทศ 

  มหาวิทยาลัย และคณะมีความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  7.1  คณะมีความร่วมมือกับศูนย์เทคโนโลยีการเกษตรและนวัตกรรม (AIC) 

  7.2 คณะมีความร่วมมือกับภาคเอกชนในการรับศึกษาในการจัดการศึกษาบูรณาการกับการ

ท างาน (WIL) จ านวน 2 สถานประกอบการ ดังนี้ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ลิ่มเชียงเส็ง และห้างหุ้นส่วน เอส ซี บี 

รุ่งเรือง 

  7.3 คณะมีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏในเครือข่ายคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

  7.4 คณะมีความร่วมมือกับเครือข่ายออกแบบราชภัฏภาคเหนือ 

 8.  คณะได้ด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำน

ของมหำวิทยำลัย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 อย่ำงไร 

  ทางคณะด าเนินการตามข้อเสนอโครงการพัฒนาเชิงพ้ืนที่โดยบูรณาการแต่ละสาขาร่วมกันเพ่ือ
พัฒนาชุมชนในพ้ืนที่ที่รับผิดชอบของคณะและมหาวิทยาลัย   
 
 กำรสัมภำษณ์ผู้แทนประธำนสำขำวิชำและผู้แทนอำจำรย์  สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้    
 1.  สภำมหำวิทยำลัยได้ก ำหนดแนวทำงอย่ำงไรในกำรด ำเนินกำร เพื่อน้อมน ำพระบรมรำโชบำย
ด้ำนกำรศึกษำของสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10   
  สภามหาวิทยาลัยได้น้อมน าพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 
10 ดังนี้ จะต้องมุ่งสร้างพ้ืนฐานให้แก่ผู้เรียน 4 ด้าน คือ   
  1.1  มีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมือง  
  1.2  มีพ้ืนฐานชีวิตที่มั่นคง – มีคุณธรรม 
  1.3 มีงานท า – มีอาชีพ 
  1.4 เป็นพลเมืองที่ด ี
 2. กำรประสำนเพื่อน ำนโยบำยจำกมหำวิทยำลัยไปสู่กำรปฏิบัติของคณะ    
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  นโยบายจากมหาวิทยาลัยฯ ถูกผลักดันและน าไปสู่การปฏิบัติในระดับคณะฯ โดยป่านการก ากับ
จากคณบดีฯ และหัวหน้าสาขาฯ สู่การปฏิบัติภายใต้หลักสูตรฯ และการจัดการเรียนการสอน   
 3. มหำวิทยำลัยได้ปรับแผนกำรให้สอดคล้องกับกำรที่รัฐบำลปรับลดงบประมำณ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ. 2563 และกำรปรับลดค่ำธรรมเนียมต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัย อย่ำงไร   
  มหาวิทยาลัยฯ มีนโยบายเพ่ือปรับแผนการปฏิบัติการให้สอดคล้องกับการที่รัฐบาล โดย
ก าหนดให้มีการปรับลดงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 และการปรับลดค่าธรรมเนียมต่างๆ ของมหาวิทยาลัย 
ส่งผลให้   
  3.1 ค่าบ ารุงการศึกษาของนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 1/2563 มีการปรับลดลงร้อยละ 10.00  
  3.2 งบประมาณประจ าคณะฯ ในงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2563 มีการปรับลดลงร้อยละ 
30.00  
 4. เนื่องจำกสภำพปัจจุบันของสังคมในระดับประเทศและระดับโลกมีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำง
รวดเร็ว ทั งด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล เศรษฐกิจและสังคม ควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน เป้ำหมำยกำรศึกษำ
เปลี่ยนไป และจ ำนวนนักศึกษำในภำพรวม ที่มีแนวโน้มลดลงอย่ำงชัดเจน นักศึกษำที่ออกกลำงคันมีอัตรำ
ค่อนข้ำงสูง บัณฑิตที่จบออกไปไม่สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำดแรงงำน และไม่มีพื นฐำนที่จ ำเป็น
ในกำรประกอบอำชัพอิสระ มหำวิทยำลัย/คณะมีแนวทำงกำรด ำเนินงำน หรือปรับกำรเรียนกำรสอน เพื่อ
แก้ไขหรือลดปัญหำดังกล่ำว อย่ำงไร   
 
  คณะได้ด าเนินการ ดังนี้ 
  4.1 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเต็มรูปแบบ โดยไม่ยึดติดสังกัดคณะ สาขาวิชา ร่วม
ปรับเปลี่ยน จัดท าหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตที่ตรงกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
  4.2 การสร้างระบบการเรียนการสอนแบบเครดิตแบงค์ ส าหรับผู้ที่ไม่มีเวลาในการเรียนหลักสูตร 
4 ปี 
  4.3 เพ่ิมทักษะที่จ าเป็นในการประกอบอาชีพอิสระ โดยเริ่มจากการปรับเปลี่ยนวิชา GE และวิชา
เลือกเสรีที่ไม่ได้ถูกน าไปใช้ในสายงานจริงของผู้เรียน เน้นทักษะวิชาชีพและทักษะการใช้ชีวิตอ่ืนๆที่สามารถ
สร้างอาชีพหลัก อาชีพรองให้กับผู้เรียนได้ในอนาคต 
  4.4 การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอนเน้นทั้ง Hard skills และ Soft skills เพ่ือให้นักศึกษามีใจ
ใฝ่รู้สามารถพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลา 
 5. ในปัจจุบัน อำจำรย์ที่มีคุณภำพและมีทักษะที่สำมำรถท ำงำนได้หลำกหลำย เป็นควำม
ต้องกำรจ ำเป็นส ำหรับมหำวิทยำลัยที่ต้องพัฒนำ (upskills, reskills, future skills) ให้พร้อมส ำหรับ
บริบทท่ีเปลี่ยนไป มหำวิทยำลัย/คณะฯ มีแนวทำงกำรพัฒนำอำจำรย์ให้มีคุณภำพและทักษะที่หลำกหลำย
มำกขึ นอย่ำงไร 
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  คณะได้ด าเนินการดังนี้ 
  5.1  ส่งเสริมให้อาจารย์เข้าฝึกอบรมหรือพัฒนางานทางวิชาชีพของตนเองให้เกิดมีทักษะและ
ความรู้เพ่ิมเติมนอกจากการเรียนปริญญาที่สูงขึ้น เนื่องจากหากอาจารย์มีความรู้ด้านอ่ืนๆ ก็จะสามารถเปิด
หลักสูตรการฝึกอบรมงานทางด้านวิชาชีพให้ชุมชน ท้องถิ่น SME หรือโรงงานอุตสาหกรรมได้ 
  5.2 คัดเลือกบุคคลที่มีความพร้อมในการเป็นพ่ีเลี้ยง โดยการจัดตั้งศูนย์หรือหน่วยงานส าหรับ
การจัดการหลักสูตร upskills, reskills, future skills ทั้งด้านการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยเอง และ
ด้านการพัฒนาบุคคลภายนอก 
  5.3  ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในสถาบันหรือหน่วยงานอ่ืนๆ เพ่ือ upskills, 
reskills, future skills 
  5.4  คณะจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนอาจารย์ในการพเมพูนความรู้ โดยการเข้ารับการ
ฝึกอบรมความรู้ทางวิชาการ การเข้าร่วมและการน าเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ 
  5.5  คณะและมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนอาจารย์ในการท าวิจัยเพ่ือพัฒนา
องค์ความรู้   
 6.  จุดเด่นที่ส ำคัญของคณะ   
  6.1 มีศาสตร์สาขาวิชาที่พร้อมส าหรับการบูรณาการ ในการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมและ
การเกษตรแปรรูปของประเทศ 
  6.2 มีศาสตร์ที่จ าเป็นต่อยุทธศาสตร์ของชาติและมหาวิทยาลัย 
  6.3 อาจารย์มีต าแหน่งทางวิชาการเกือบทุกท่านมากกว่าร้อยละ 60 และมีผู้เชี่ยวชาญอย่างมาก
ในสาขาของตนเอง ดังนั้นหากทางมหาวิทยาลัยมีโปรเจ็คหรือมอบหมายงานก็จะสามารถปฏิบัติได้อย่างดี 
 
ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของคณบดี 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อภาวะผู ้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี จากการตอบ
แบบสอบถามของบุคลากร  จ านวน 56 คน จากบุคลากร จ านวน 69 คน หรือร้อยละ 81.16 ปรากฏดังตารางที่  
3.2 – ตารางที่ 3.4 ดังนี้ 
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ตำรำงท่ี 3.2 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของคณบดี 
                  

1. ภำวะผู้น ำ ค่ำเฉลี่ย ระดับ ล ำดับที่ 

1.1 ความเป็นผู้น าในการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย คุณค่าและยุทธศาสตร์
ของคณะ 3.51 ดี 2 

1.2 ความสามารถในการสื่อสาร การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ให้ประชาคมของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.30 ปานกลาง 12 

1.3 ความสามารถในการบริหารงานได้ทันการเปลี่ยนแปลงของ 
สังคมโลก 3.51 ดี 2 

1.4 ทักษะในการตัดสินใจและแก้ปัญหาการบริหารงาน 3.32 ปานกลาง 8 

1.5 ทักษะในการคิดแสวงหาวิธีการหรือทางเลือกท่ีดีที่สุดส าหรับอนาคตของ
คณะ 3.42 ปานกลาง 7 

1.6 ความมุ่งม่ันและความทุ่มเทในการท างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผน
ยุทธศาสตร์ 3.74 ดี 1 

1.7 ความสามารถในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคณะ 3.45 ปานกลาง 4 
1.8 ความสามารถในการแสวงหาทรัพยากรมาสนับสนุนการบริหารงานของคณะ 3.32 ปานกลาง 8 

1.9 การสร้างทีมและใช้แนวทางในการท างานเป็นทีมในการบริหารงาน 3.32 ปานกลาง 8 

1.10 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในคณะ 3.32 ปานกลาง 8 
1.11 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคลและองค์การภายนอก 3.45 ปานกลาง 4 

1.12 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการในคณะ 3.43 ปานกลาง 6 

รวม 3.42 ปำนกลำง  
 
  จากตารางที่ 3.2 โดยภาพรวมบุคลากรเห็นว่า ภาวะผู้น าของคณบดี อยู่ในระดับ “ปานกลาง”  
  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุดสามอันดับแรก อยู่ในระดับ “ดี”  คือ 
ความมุ่งม่ันและความทุ่มเทในการท างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนยุทธศาสตร์  ความเป็นผู้น าในการก าหนด
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย คุณค่าและยุทธศาสตร์ของคณะ  และความสามารถในการบริหารงานได้ทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นน้อยที่สุด อยู่ในระดับ “ปานกลาง”    คือ  
ความสามารถในการสื่อสาร การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ให้ประชาคมของคณะและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย   
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ตำรำงท่ี 3.3 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาลของของคณบดี 
                 

2. ธรรมำภิบำล ค่ำเฉลี่ย ระดับ ล ำดับที่ 

2.1 
หลักนิติธรรม : การใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกติกาต่างๆ อย่างเป็นธรรม
และเสมอภาค 3.42 ปานกลาง 5 

2.2 
หลักคุณธรรม : การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความมี
ระเบียบวินัย 3.53 ดี 2 

2.3 
หลักความโปร่งใส : การท าให้คณะเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา มีระบบและกลไกการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 3.28 ปานกลาง 6 

2.4 

หลักการมีส่วนร่วม : เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความ
เข้าใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นส าคัญที่เก่ียวข้อง 
ร่วมกันคิดแนวทางการท างาน ร่วมแก้ปัญหา ร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจและกระบวนการพัฒนา 3.55 ดี 1 

2.5 
หลักความรับผิดชอบ : แสดงความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ก าหนดไว้ การแสดงถึงความ
ส านึกในความรับผิดชอบต่อความบกพร่องและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข 3.45 ปานกลาง 4 

2.6 
หลักความคุ้มค่า : การใช้ทรัพยากรในการบริหารงานที่มีอยู่จ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ประหยัดและคุ้มค่า 3.51 ดี 3 

รวม 3.46 ปำนกลำง  

  จากตารางที่ 3.3 โดยภาพรวมบุคลากรเห็นว่าธรรมาภิบาลของคณบดี อยู่ในระดับ “ปานกลาง”   
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุดสามอันดับ อยู่ในระดับ “ดี”  คือ  
หลักการมีส่วนร่วม: เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอ
ปัญหา/ประเด็นส าคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันคิดแนวทางการท างาน ร่วมแก้ปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ
และกระบวนการพัฒนา และหลักคุณธรรม: การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม ความซื่อสัตย์สุจริต 
ความเสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย หลักความคุ้มค่า : การใช้ทรัพยากรในการ
บริหารงานที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดและคุ้มค่า  อยู่ในระดับดี  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยความ
คิดเห็นน้อยสุดสองอันดับ อยู่ในระดับ “ปานกลาง” คือ หลักนิติธรรม: การใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกติกา
ต่างๆ อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค  และหลักความโปร่งใส: การท าให้ส านัก/สถาบันเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูล
อย่างตรงไปตรงมา มีระบบและกลไกการท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้  
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ตำรำงท่ี 3.4 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี 
                 

1 ภาวะผู้น า 3.42 ปานกลาง 2 

2 ธรรมมาภิบาล 3.46 ปานกลาง 1 

รวม 3.43 ปำนกลำง  

 
  จากตารางที่ 3.4 โดยภาพรวม บุคลากรเห็นว่า ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี อยู่ในระดับ ”
ปำนกลำง”  

ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของคณบดี  
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี  จากการตอบ
แบบสอบถามของบุคลากร  จ านวน 56 คน จากบุคลากร จ านวน 69 คน หรือร้อยละ 81.16 ปรากฏดังตารางที่  
3.5 
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ตำรำงท่ี 3.5 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
 

ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของคณบดี ค่ำเฉลี่ย ระดับ ล ำดับที่ 

1. กำรบริหำร 3.56 มาก  
1.1 แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 3.53 มาก 3 

1.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีที่เกิดจากความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุก
ระดับ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  3.58 มาก 1 

1.3 ส านัก/สถาบันมีกลไกในการก ากับ ติดตาม และประเมินผล ให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน 3.57 มาก 2 

2. บทบำทหน้ำที่ 3.39 ปานกลาง  

2.1 การก าหนดเป้าประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการโดยให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมและอธิบายให้เข้าใจตรงกัน 3.43 ปานกลาง 1 

2.2 การเป็นผู้อ านวยการ (Facilitator) หรือส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
ด าเนินงาน  3.34 ปานกลาง 1 

3. กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในคณะ 3.42 ปานกลาง  

3.1 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 3.47 ปานกลาง 1 
3.2 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารและการ

ปฏิบัติงาน 3.45 ปานกลาง 2 
3.3 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริการ

นักศึกษาและศิษย์เก่า 3.34 ปานกลาง 3 
4. แนวทำงกำรท ำงำน 3.46 ปานกลาง  

4.1 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคณาจารย์ บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน 
และนักศึกษา 3.47 ปานกลาง 1 

4.2 การจัดหา การบริหารทรัพยากร และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 3.45 ปานกลาง 2 

รวม 3.46 ปานกลาง  

 จากตารางที่ 3.5 โดยภาพรวม บุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารงานของคณบดี อยู่ในระดับ       
“ปานกลาง” 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
 1. ด้านการบริหาร ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับ “มาก” คือ แผนปฏิบัติการ
ประจ าปีที่เกิดจากความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย  
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 2.  ด้านบทบาทหน้าที่ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับ “ปานกลาง” คือ การเป็น
ผู้อ านวยการ (Facilitator) หรือส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงาน   
 3. ด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ในคณะ  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับ “ปานกลาง”  
คือ การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 
 4. ด้านแนวทางการท างาน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด อยู่ในระดับ “ปานกลาง”  คือ มี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคณาจารย์ บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน และนักศึกษา  
 
 สรุปค ำถำมปลำยเปิดคณบดี 

ด้ำน 
จ ำนวนผู้ตอบ 

(ควำมถี่) 

ภำวะผู้น ำ 
1. คณบดีเป็นผู้น าที่ดีมีใจเสียสละต่อส่วนรวม 
2. คณบดีควรก าหนดแนวทางการบริหารงานของคณะให้ชัดเจน แล้วเป็นผู้น าบุคลากร

ไปสู่เป้าหมายร่วมกัน 
3. คณบดีต้องสร้างแรงบันดาลใจในการท างาน ลดการเล่นพรรคเล่นพวก ค านึงถึง

ผลประโยชน์ของคณะ และรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มากข้ึน 
ธรรมำภิบำล 
     1.  คณบดีเป็นคนดีมีความยุติธรรม และยืดหยุ่นต่อองค์การ 
      2. คณบดีต้องมีการสื่อสารที่ดี มีความโปร่งใส สามารถชี้แจงข้อมูลการด าเนินงานให้กับ
อาจารย์ และผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างชัดเจน 
ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของคณบดี   
     1. คณบดีเป็นแบบอย่างที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชาและพอใจในการบริหารงานของคณบดี
มาก   
     2.  คณบดีท างานดี แต่ทีมงานของคณบดีบางคนท างานไม่โปร่งใส 
ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ 

1.  คณบดีสามารถบริหารจัดการทรัพยากรภายในองค์กรได้เป็นอย่างดี 

 
2 
1 
 
 
1 
 
2 
 
3 
 

        2 
1 
 
1 
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สรุปผลกำรประเมินผลงำน 
 1. ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ คณะด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 3.08 อยู่ในระดับ ปานกลาง 
 2. ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ คณะด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 
4.23 อยู่ในระดับ ดี จ าแนกเป็น 
   2.1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 
     การพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์  จ านวน 26 ตัวชี้วัด  โดยมีผลผลการด าเนินงานบรรลุ  จ านวน  20  ตัวชี้วัด (ร้อยละ 
76.92)  คิดเป็นคะแนนได้ 3.85 อยู่ในระดับ ดี 
   2.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย   
   คณะได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ  จ านวน 60 โครงการ ด าเนินการได้ จ านวน 42  โครงการ  
(ร้อยละ 70.00)  คิดเป็นระดับคะแนนได้ 3.50 อยู่ในระดับ ปานกลาง 
   2.3 การบริหารงบประมาณ 
     งบประมาณได้รับการจัดสรร จ านวน 13,585,366  บาท  ด าเนินการเบิกจ่ายได้ จ านวน 
11,902,570 บาท  (ร้อยละ 87.61)  คิดเป็นระดับคะแนนได้ 4.38 อยู่ในระดับ ดี 
 การประเมินผลงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  สรุปได้ดังตารางท่ี  3.6 
 

ตำรำงท่ี  3.6  สรุปการประเมินผลงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

 
ที ่

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

ทางการศึกษา 

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

  
2.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ 
     จากสภามหาวิทยาลัย 10 3.50 ดี 

  2.3 การบริหารงบประมาณ 10 4.38 ดี 
รวม 90 3.44 

 
ปานกลาง 

3 ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำล 10 
 
 

3.43 ปำนกลำง 
  ภาวะผู้น า  3.42 ปานกลาง 
  ธรรมาภิบาล  3.46 ปานกลาง 
4 ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของคณบดี 

 
 3.46 ปำนกลำง 



 

 

61 

 

 จากตารางที่ 3.6 พบว่า ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ อยู่ในระดับ ปำนกลำง  ผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ อยู่ในระดับ ดี  ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี อยู่ในระดับปาน
กลาง  และความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี  อยู่ในระดับ ปานกลาง   
 
กำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำน 
 จุดเด่น         
   - 
 ข้อเสนอแนะ   
 1.   คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมีคณาจารย์มีความเชี่ยวชาญทางด้าน
เทคโนโลยีหลายสาขา ดังนั้นจึงควรวิเคราะห์หาสาขาวิชาที่คณาจารย์มีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริง และท าการ 
พัฒนาหลักสูตร Reskills และ Upskills เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงทางด้านการบริหารสาธารณะ และพัฒนา
ชุมชน 
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมควรพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรมในด้าน
ต่างๆ เช่น การแปรรูปการเกษตร เกษตรปลอดภัย อาหารเพ่ือสุขภาพ ฯลฯ เป็นต้น เพ่ือตอบสนองต่อความ
ต้องการของตลาดชุมชน และใช้ความเชี่ยวชาญของคณาจารย์อย่างเกิดประโยชน์สูงสุด 
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เอกสำรอ้ำงอิง 
 

กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่.   ข้อมูลบุคลำกรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563. 
กองนโยบายและแผน.   ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  
                       พ.ศ. 2563. 
………..                       แผนยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ระยะที่ 1 (ปี พ.ศ. 2561–2564). 
………..                       สรุปรำยงำนกำรใช้เงินปีงบประมำณ พ.ศ. 2563  
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.  แบบรำยงำนข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
     งบประมำณ พ.ศ. 2563. 
………..    รำยงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563. 
………..      รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณปีงบประมำณ พ.ศ. 2563. 
………..  สรุปผลกำรติดตำมและประเมินโครงกำรปีงบประมำณ พ.ศ. 2563.  
………..  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2563.  
………..  รำยงำนกำรศึกษำตนเองประจ ำปีกำรศึกษำ 2562. 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน.  ข้อมูลจ ำนวนนักศึกษำแต่ละชั นปี ปีกำรศึกษำ 2562. 
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ภำคผนวก 
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ภำคผนวก ก 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
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ภำคผนวก ข 
โครงกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์   

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

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 49 ให้มีคณะกรรมการติดตาม 
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 
 
หน่วยงำนที่รับกำรประเมิน 
 มหาวิทยาลัย  คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
 ส านักงานอธิการบดี  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ผู้รับกำรประเมิน   
 อธิการบดี คณบดีและผู้อ านวยการของหน่วยงานที่รับการประเมิน   
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รำยกำรที่ประเมินและติดตำม 
1. การติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ และส านัก/สถาบัน ตามข้อเสนอแนะของคณะ 

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

ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 
เครื่องมือ วิธีกำร เกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมินและน  ำหนักในกำรประเมิน 
 เครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

1. แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานที่รับการประเมิน 
 2. แบบสัมภาษณ์ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 3.  แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย  เช่น  
อาจารย์  เจ้าหน้าที่  นักศึกษา  ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต  ผู้แทนชุมชนรอบมหาวิทยาลัยหรือชุมชนที่ได้รับผลจากการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  
 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจใน
การบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ 
 5.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับการประเมิน   ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี   รายงานการประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอก  รายงานประจ าปี  รายงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร รายงานผลการด าเนินงานของคณบดี ผู้อ านวยการ  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 ฯลฯ 
  วิธีกำร 
 1.  รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจ/ตัวชี้วัด  และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของหน่วยงานที่รับการประเมิน  โดยมีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ช่วยประสานด าเนินการ 
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 2.  วิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับการประเมิน   ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2563 
 3.  วิเคราะห์เอกสาร ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  รายงานการประเมิน
คุณภาพจากองค์กรภายนอก  รายงานประจ าปี  รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร  
แบบติดตามและประเมินตนเองตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการของหน่วยงาน
ที่รับการประเมิน  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   

 เกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมิน 
 การประเมินผลตามพันธกิจ ใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้   
 1. เกณฑ์ของหน่วยงานระดับชาติที่ท าหน้าที่ประเมินได้แก่ สมศ. และ สกอ.   
 2. เกณฑ์เป้าหมายที่หน่วยงานที่รับการประเมินก าหนด   
 3.  เกณฑ์ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
 4. เกณฑ์กระบวนการและหรือผลการด าเนินงานที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล
งานก าหนด   
 น  ำหนักในกำรประเมิน   
 1. การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานที่รับการประเมิน             ร้อยละ  50 
          2.  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย คณะ ร้อยละ 40 
   2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์  ร้อยละ 20 
               2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ  
  จากสภามหาวิทยาลัย     ร้อยละ 10 
               2.3  การบริหารงบประมาณ   ร้อยละ 10 
 3. ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้รับการประเมิน         ร้อยละ 10 

กำรค ำนวณคะแนนผลกำรประเมินและกำรแปลควำมหมำยของคะแนน 
 กำรค ำนวณคะแนนผลกำรประเมิน 
 คะแนนผลการประเมินแต่ละรายการ  ค านวณดังนี้ 
 1. การด าเนินงานตามพันธกิจ     (A1) 
  1.1  การด าเนินงานตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย คณะ 
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                  A1 =
คะแนนรวมที่ได้

จ านวนตัวช้ีวัด
  

 
     1.2  การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน  

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

50
  

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

      A2 =
ร้อยละท่ีได้

100
 x 5 

 
 3. ความส าเร็จของโครงการที่ได้รับอนุมัติ  (A3) 

      A3 =
ร้อยละท่ีได้

100
 x 5 

 4. การบริหารงบประมาณ   (A4) 

      A4 =
ร้อยละท่ีได้

100
 x 5  

 5. การประเมินภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ  (A5) 

                 A5 =
  คะแนนรวมที่ได้

จ านวนข้อ
  

 กำรค ำนวณคะแนนเฉพำะผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนโดยรวม  (A) 

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

90
 

 
 กำรแปลควำมหมำยของคะแนน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

คะแนน ระดับกำรด ำเนินงำน ระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำล 

4.51 – 5.00          ดีมาก               ดีมาก 
3.51 – 4.50          ดี               ดี 
2.51 – 3.50          ปานกลาง               ปานกลาง 
1.51 – 2.50          ควรปรับปรุง               ควรปรับปรุง 
1.00 – 1.50          ต้องปรับปรุง               ต้องปรับปรุง 
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กำรสรุปกำรประเมินผลงำน 

 กำรสรุปกำรประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย คณะ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ที ่ รำยกำรที่ประเมิน น  ำหนัก 

1 กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย คณะ 50 
2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณของมหำวิทยำลัย คณะ 40 
 2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 

 
20 

 2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 10 

 2.3  การบริหารงบประมาณ 10 
รวม 

 
90 

3 ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของอธิกำรบดี คณบดี 10 

สรุปกำรประเมินผลงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดี ส ำนัก/สถำบัน  

ที ่ รำยกำรที่ประเมิน น  ำหนัก 

1 กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ 50 
 1.1 การบริหาร 15 
 1.2 ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 25 
 1.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ใช้ผลการประเมินในการประกันคุณภาพ   

    การศึกษาภายใน) 10 

2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยและกำรบริหำรงบประมำณ 
 

40 
 2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 

 
20 

  2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 10 
 2.3  การบริหารงบประมาณ 10 

รวม 
 

90 
3 ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำร 10 

ผลที่คำดว่ำจะได้รับ  
 1.  ผลประเมินการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  คณะ ส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน 
 2.  ข้อเสนอแนะที่เป็นแนวทางในการพัฒนามหาวิทยาลัย  คณะ ส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน 
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ภำคผนวก ค 
ตัวชี วัดและเกณฑ์กำรประเมินผลงำนตำมพันธกิจของคณะและมหำวิทยำลัย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
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ตัวชี วัดกำรประเมินผลงำนตำมพันธกิจของคณะและมหำวิทยำลัย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 

มิติ และ ตัวชี วดั 
คณะ 

มหำ 
วิทยำลยั 

คร ุ
ศำสตร ์

มนุษย์ฯ กำร
จัดกำร 

วิทย์ฯ เทคโน
เกษตรฯ 

มิติที ่1 ด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและพัฒนำก ำลังคนตลอดจนครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ       

ตัวชี้วัดที ่1.1 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร   * * * * * * 

ตัวชี้วัดที่ 1.2 การบริหารจัดการนักศึกษาออกกลางคัน * * * * * * 

ตัวชี้วัดที่ 1.3 การประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์  * * * * * * 

ตัวชี้วัดที ่1.4 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา * * * * * * 

มิติที ่2 ด้ำนกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงำนสร้ำงสรรค์       

ตัวชี้วัดที่ 2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอก * * * * * * 

ตัวชี้วัดที ่2.2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับทุนท าวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั   * * * * * * 

ตัวชี้วัดที่ 2.3 โครงการวิจัยทีโ่จทยก์ารวจิัยได้มาจากท้องถิ่น * * * * * * 

ตัวชี้วัดที่ 2.4 การใช้ประโยชนข์องผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตาม
ศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา (ดา้นการเรยีนการสอน การบรกิาร
วิชาการ การพัฒนาท้องถิ่น  หรือการพฒันาต่อยอดองค์ความรู้  
นวัตกรรม หรือเชิงพาณิชย์)”  

* * * * * * 

มิติที ่3 ด้ำนกำรด ำเนินงำนตำมยทุธศำสตร์มหำวิทยำลยัรำชภฏั       

ตัวชี้วัดที ่3.1 การส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น * * * * * * 

ตัวชี้วัดที ่3.2 การพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
หรือหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ภายนอกมหาวิทยาลัย * * * * * * 

ตัวชี้วัดที ่3.3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น ให้
ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม * * * * * * 

มิติที ่4 ด้ำนกำรบริกำรวชิำกำร       

ตัวชี้วัดที ่4.1 การจัดโครงการบริการวิชาการและทรัพยากร
สนับสนุนตามแผนในการให้บริการวิชาการ * * * * * * 

ตัวชี้วัดที ่4.2 งบประมาณที่เป็นความร่วมมือจากหนว่ยงานภายนอก
หรือท้องถิ่นและรายได้ที่เกิดจากการใหบ้ริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย/คณะ * * * * * * 

มิติที ่5 ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม       

ตัวชี้วัดที ่5.1 การด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม * * * * * * 

ตัวชี้วัดที ่5.2 การมีส่วนร่วมในโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น * * * * * * 
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มิติ และ ตัวชี วดั 
คณะ 

มหำ 
วิทยำลยั 

คร ุ
ศำสตร ์

มนุษย์ฯ กำร
จัดกำร 

วิทย์ฯ เทคโน
เกษตรฯ 

มิติที ่6 ด้ำนกำรบริหำร         

ตัวชี้วัดที ่6.1 การบริหารองค์การ * * * * * * 

ตัวชี้วัดที ่6.2 ผลการบริหารงบประมาณ * * * * * * 

                 1. ร้อยละของการเบกิจ่ายงบประมาณ * * * * * * 

                 2. ความสามารถในการหารายได ้ * * * * * * 

ตัวชี้วัดที ่6.3 ผลการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย/คณะ * * * * * * 

ตัวชี้วัดที่ 6.4 การบริหารจัดการความเส่ียง * * * * * * 

ตัวชี้วัดที่  6.5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ * * * * * * 

                 (1)  ภายในประเทศหรือต่างประเทศ * * * * *  

                 (2)  ภายในประเทศและต่างประเทศ      * 

รวม 20 20 20 20 20 20 

 
*   หมำยถึง หน่วยงำนต้องสง่รำยงำนข้อมูลตำมเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรก ำหนด  
 

หมำยเหตุ ตัวชี วัดที่ 6.2 และตัวชี วัด 6.5  จะพิจำรณำให้สอดคล้องตำมสภำพกำร
เปลี่ยนแปลงใน ระดับประเทศ  

 
 



 

 

75 

 

เกณฑ์กำรประเมินผลงำนตำมพันธกิจของคณะและมหำวิทยำลัย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 

1.1 ผลประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร   
     ชนิดตัวชี วัด : ผลลัพธ์ 

เกณฑ์ 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายในแต่ละหลักสูตร 

1.  คณะ 
2.  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน  

   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 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 

1.3 การประเมินคุณภาพการ
เรียนการสอนของอาจารย์  

     ชนิดตัวชี วัด : ผลลัพธ์ 

เกณฑ์ 
    คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการสอนของอาจารย์
เป็นผลการประเมิน 
คะแนน  
   ใช้คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย์ 
 

1.  คณะ 
2.  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

1.4  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

 

     ชนิดตัวชี วัด : กระบวนการ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

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

1. คณะ 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

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 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 

2.3 โครงการวิจัยที่โจทย์การวิจัย
ได้มาจากท้องถิ่น 
 
     ชนิดตัวชี วัด : ปัจจัยน าเข้า 

 

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

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. คณะ 

   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 

หมำยเหตุ 
   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 



 

 

79 

 

ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 

3 . 1  กา รส่ ง เ ส ริ มกา ร พัฒนา

ท้องถิ่น 

 

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 

 

เกณฑ์  

   ร้อยละของโครงการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น 

วิธีกำรค ำนวณ 

ร้อยละ =
จ านวนการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น

จ านวนโครงการมบริการวชิาการตามแผนงบประมาณประจ าปี
x 100 

 

คะแนน 

  ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดให้ร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

1. คณะ 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

     แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
 

3.2 การพัฒนาครูหรือบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษาหรือ

หน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 

 

เกณฑ์ 

   ร้อยละของโครงการการพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน 

วิธีกำรค ำนวณ 

ร้อยละ =
จ านวนโครงการพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษา

จ านวนโครงการบริการวิชาการตามแผนงบประมาณประจ าปี
x 100 

คะแนน 

   ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน 

1. คณะ 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

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

3.3 การยกระดับคุณภาพการ 

ศึกษาของท้องถิ่นให้ครอบคลุม

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 

เกณฑ์  

   ร้อยละของโครงการการยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น 

วิธีกำรค ำนวณ 

ร้อยละ =
จ านวนโครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของท้องถ่ิน

จ านวนโครงการมบริการวิชาการตามแผนงบประมาณประจ าปี
x 100 

คะแนน 

   ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน 

1. คณะ 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 

4 .1  การจัด โครงการบริ การ

วิชาการและทรัพยากรสนับสนุน

ตามแผนในการให้บริการวิชาการ 

     ชนิดตัวชี วัด :  กระบวนการ 

 

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

1. คณะ 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 

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

4.2 งบประมาณท่ีเป็นความ

ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก

หรือท้องถิ่น และรายได้ที่เกิดจาก

การให้บริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัย/คณะ 

 

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 

 

 

 

 

เกณฑ์ 

   ร้อยละของงบประมาณที่เป็นความร่วมมือจากหน่วย งานภายนอกหรือ

ท้องถิ่น และรายได้ที่เกิดจากการให้ บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

คณะ กับงบประมาณการบริการวิชาการ 

วิธีกำรค ำนวณ 

 

ร้อยละ =
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอกและรายได้ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด

งบประมาณการบริการวิชาการทั้งหมด
x 100 

คะแนน 

ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

1.  คณะ 

2.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 

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

5.1 การด าเนินงานด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

     ชนิดตัวชี วัด :  ปัจจัยน าเข้า 

 

 

 

 

 

เกณฑ์ 

   จ านวนโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ระดับมหำวิทยำลัย ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ

จ านวนโครงการ 20 โครงการขึ้น 

 ระดับคณะ ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับจ านวน

โครงการ 10 โครงการขึ้นไป 

คะแนน 

ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

 

1. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

2. คณะ 

3. ส านักงานอธิการบดี 

4. กองพัฒนานักศึกษา 

 

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2563 
 

 

 

 

 

 

5.2 การมีส่วนร่วมในโครงการด้าน 

     ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 

 

เกณฑ์ 

ร้อยละของโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่

มหาวิทยาลัย/คณะมีส่วนร่วมกับท้องถิ่น เทียบกับ

จ านวนโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย/

คณะ 

 

คะแนน 

ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 

5 คะแนน 

1. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

2. คณะ 

3. ส านักงานอธิการบดี 

4. กองพัฒนานักศึกษา 

 

 

 

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

6.1 การบริหารองค์การ 

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์ 

1. การก าหนดยุทธศาสตร์และแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ 

2. การมอบหมายแผนยุทธศาสตร์ให้คณะ ที่เก่ียวข้องไปด าเนินการ 

3. การประเมินแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ 

4. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานอย่างทั่วถึง

และเชื่อมโยงกับองค์การภายนอก 

5. การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับของ

มหาวิทยาลัย คณะ  

6. คะแนนระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  4.0 จาก

คะแนนเต็ม 5.0  

คะแนน 

   คะแนน 5  :  มีการด าเนินการ 6 ข้อ  

   คะแนน 4  :  มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

   คะแนน 3  :  มีการด าเนินการ 4 ข้อ 

   คะแนน 2  :  มีการด าเนินการ 3 ข้อ 

   คะแนน 1  :  มีการด าเนินการไม่เกิน 2 ข้อ 

 

1.  คณะ 

2. มหาวิทยาลัย 

 

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

บุคลากรที่คณะกรรมการจัดท า 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 

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

เกณฑ์ 
   ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  
คะแนน 
   คะแนน 5 : ร้อยละ 95.00  ขึ้นไป  
   คะแนน 4 : ระหว่างร้อยละ 93.00 – 94.99 
   คะแนน 3 : ระหว่างร้อยละ 91.00 – 92.99 
   คะแนน 2 : ระหว่างร้อยละ 89.00 – 90.99 
   คะแนน 1 : น้อยกว่าร้อยละ 89.00 
 
เกณฑ์ 
 ความสามารถในการหารายได้ของมหาวิทยาลัย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
จากปีที่ผ่านมาได้ 5 คะแนน   
คะแนน 
   คะแนนใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์โดยก าหนดให้รายได้ที่เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 10 จากปีท่ีผ่านมา เป็น 5 คะแนน  
หมำยเหตุ 
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 เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 

6.3  ผลการพัฒนาบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย/คณะ 

     ชนิดตัวชี วัด : ผลลัพธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์  
   ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
 

วิธีกำรค ำนวณวิธีกำรค ำนวณ 

ร้อยละ =
จ านวนบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนา

จ านวนบุคลากรของคณะ/มหาวิทยาลัย
x 100 

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

1. คณะ 

2. มหาวิทยาลัย 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

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

6.4 การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

          ชนิดตัวชี วัด : ผลลัพธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์ 
1.  มีคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ ยงระดับคณะ/
มหาวิทยาลัย 
2. มีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง 
3. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยงมีความเหมาะสม 
4.  แนวทางการแก้ไขความเสี่ยงมีความเหมาะสม 
5. ผลจากการแก้ไขความเสี่ยงท าให้ความเสี่ยงลดลงหรือหมดไป 
 
คะแนน 
   คะแนน 5  :  มีการด าเนินการ / ผลการด าเนินการ 5 ข้อ 
   คะแนน 4  :  มีการด าเนินการ / ผลการด าเนินการ 4 ข้อ 
   คะแนน 3  :  มีการด าเนินการ / ผลการด าเนินการ 3 ข้อ 
   คะแนน 2  :  มีการด าเนินการ / ผลการด าเนินการ 2 ข้อ 
   คะแนน 1  :  มีการด าเนินการ / ผลการด าเนินการ 1 ข้อ 

1. ส านักงานอธิการบดี 

2 .  หน่ วยตรวจสอบ

ภายใน 

3. คณะ 

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

6.5 การสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือ 

     (1) ภายในประเทศ หรือ

ต่างประเทศ (ที่มีกำรด ำเนินกำร

จริง) 

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 

 

 

 

เกณฑ์ 
  1.  จ านวนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะกับ
มหาวิทยาลัย คณะภายในประเทศ 
  2.  จ านวนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ กับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.  จ านวนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ กับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในต่างประเทศ 
 
คะแนน 
  คะแนน 5  :  มีความร่วมมือ 5 โครงการ 
  คะแนน 4  :  มีความร่วมมือ 4 โครงการ 
  คะแนน 3  :  มีความร่วมมือ 3 โครงการ 
  คะแนน 2  :  มีความร่วมมือ 2 โครงการ 
  คะแนน 1  :  มีความร่วมมือ 1 โครงการ 
หมำยเหตุ : 
1. ความร่วมมือ ของคณะ ใช้ผลความร่วมมือของมหาวิทยาลัยได้ 
2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือต้องเป็นความร่วมมือด้านการ
พัฒนาการศึกษา การผลิตบัณฑิต และพัฒนาครู ด้านพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ 
3. ใช้ส าหรับคณะในการให้ข้อมูล 

1. มหาวิทยาลัย 

2. คณะ 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

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

6.5 การสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือ 

     (2) ภายในประเทศ และ

ต่างประเทศ (ที่มีกำรด ำเนินกำร

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 

หมำยเหตุ : 

   1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือต้องเป็นความร่วมมือด้านการ

พัฒนาการศึกษา การผลิตบัณฑิต และพัฒนาครู ด้านพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ 

   2.  ใช้ส าหรับมหาวิทยาลัยในการให้ข้อมูล 

1. มหาวิทยาลัย 

2. คณะ 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2563 
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ภำคผนวก ง 
แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำวะผู้น ำ ธรรมำภิบำลและ 

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

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

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

5 4 3 2 1 

1. ภำวะผู้น ำของคณบดี      
1.1 ความเป็นผู้น าในการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย คุณค่าและ

ยุทธศาสตร์ของคณะ 
     

1.2 ความสามารถในการสื่อสาร การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ให้ประชาคมของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

     

1.3 ความสามารถในการบริหารงานได้ทันการเปลี่ยนแปลงของ 
สังคมโลก 

     

1.4 ทักษะในการตัดสินใจและแก้ปัญหาการบริหารงาน      
1.5 ทักษะในการคิดแสวงหาวิธีการหรือทางเลือกท่ีดีที่สุดส าหรับอนาคต

ของคณะ 
     

1.6 ความมุ่งม่ันและความทุ่มเทในการท างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผน
ยุทธศาสตร์ 

     

1.7 ความสามารถในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อคณะ 

     

1.8 ความสามารถในการแสวงหาทรัพยากรมาสนับสนุนการบริหารงานของคณะ      

1.9 การสร้างทีมและใช้แนวทางในการท างานเป็นทีมในการบริหารงาน      

1.10 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในคณะ      
1.11 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคลและองค์การภายนอก      

1.12 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการในคณะ      
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รำยกำรประเมิน  
ระดับควำมคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

2. ธรรมำภิบำลของคณบดี      

2.1 
หลักนิติธรรม : การใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกติกาต่างๆ อย่างเป็น
ธรรมและเสมอภาค 

     

2.2 
หลักคุณธรรม : การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความมี
ระเบียบวินัย 

     

2.3 
หลักความโปร่งใส : การท าให้คณะเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา มีระบบและกลไกการท างานที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ 

     

2.4 

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

     

2.5 

หลักความรับผิดชอบ : แสดงความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ก าหนดไว้ การแสดงถึง
ความส านึกในความรับผิดชอบต่อความบกพร่องและพร้อมที่จะ
ปรับปรุงแก้ไข 

     

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

2   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
1    หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

 

รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. กำรบริหำร      
1.1  แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในแต่ละด้าน  

1) การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 

2) การสร้างสรรค์การวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

3) การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

4) การพัฒนาประสิทธภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็น
มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

5) การยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

     

1.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีที่เกิดจากความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกระดับ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

     

1.3 คณะมีกลไกในการก ากับ ติดตาม และประเมินผล ให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามแผน 

     

2. บทบำทหน้ำที่       

2.1 การก าหนดเป้าประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการโดยให้ผู้เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมและอธิบายให้เข้าใจตรงกัน 

     

2.2 การเป็นผู้อ านวยการ (Facilitator) หรือส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
การด าเนินงาน  
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รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

3. กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในคณะ      

3.1 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ
สอน 

     

3.2 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารและ
การปฏิบัติงาน 

     

3.3 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริการ
นักศึกษาและศิษย์เก่า 

     

4. แนวทำงกำรท ำงำน      

4.1 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคณาจารย์ บุคลากรภายในและภายนอก
หน่วยงาน และนักศึกษา 

     

4.2 การจัดหา การบริหารทรัพยากร และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ก.   ด้ำนภำวะผู้น ำ............................................................................................................................. .............. 
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ค.  ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของคณบดี
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............................................................................................................................. ................................................. 
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