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 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของคณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 2 ว่าด้วยการด าเนินงาน มาตรา 39 
ให้มีการประเมินผลการด าเนินงานของคณะและคณบดี โดยน าหลักการวิธีการในมาตรา 49 และมาตรา 50   
มาใช้โดยอนุโลม ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดีและผู้อ านวยการ ให้ท าหน้าที่ประเมินผลการด าเนินงาน
ของคณบดี โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสาร สัมภาษณ์ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และนักศึกษา 
 

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

คณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงาน 
6  กุมภาพันธ์  2565 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 

 

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

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

รำยกำรที่ประเมินและติดตำม   
 1.  การติดตามการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 2. การด าเนินงานตามพันธกิจ 
 3. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ  
  3.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์   
  3.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
  3.3  การบริหารงบประมาณ    
 4.  ภาวะผู้น า ธรรมาภิบาลและความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี  
 
เครื่องมือ วิธีกำร เกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมินและน  ำหนักในกำรประเมิน 
  เครื่องมือ 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เก่ียวข้องประกอบด้วย   
  1.   แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ   
  2.   แบบสัมภาษณ์คณบดี  ผู้แทนประธานสาขาและผู้แทนอาจารย์ 
  3. แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรของคณะเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาลและความพึง
พอใจในการบริหารของคณบดี 
 4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะ  ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี   รายงานประจ าป ี รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร รายงานผลการด าเนินงาน
ของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 วิธีกำร 
 1.  รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจ/ตัวชี้วัด  และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะ  โดยมีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยประสานด าเนินการ   
 2. วิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 3. วิเคราะห์เอกสาร  ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  รายงานประจ าปี  
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร  แบบติดตามและประเมินตนเองตามตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการของคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 4. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์คณบดี  ผู้แทนประธานสาขาและผู้แทนอาจารย์ 
 5. วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรในคณะเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และ
ความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
 6. จัดท าแบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะ 
 เกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมิน 
 การประเมินผลตามพันธกิจ ใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้   
 1. เกณฑ์ของหน่วยงานระดับชาติที่ท าหน้าที่ประเมิน ได้แก่ส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและวัตกรรม (สป.อว.) 
 2. เกณฑ์เป้าหมายที่หน่วยงานที่รับการประเมินก าหนด   
 3. เกณฑ์ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
 4. เกณฑ์กระบวนการและหรือผลการด าเนินงานที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานก าหนด 
 น  ำหนักในกำรประเมิน 
 1.  การด าเนินงานตามพันธกิจ ร้อยละ  50.00 
 2. ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ ร้อยละ 40.00 
  2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ร้อยละ 20.00 
  2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ 
   จากสภามหาวิทยาลัย ร้อยละ 10.00 
  2.3  การบริหารงบประมาณ ร้อยละ 10.00 
 3. ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี ร้อยละ 10.00 
 
 ผลกำรประเมินผลงำน 
 1. ผลการด าเนินงานตามพันธกิจคณะด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 4.39 อยู่ในระดับ ดี 
 2. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ  คณะด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 
2.88 อยู่ในระดับ ปานกลาง จ าแนกเป็น  
   2.1 การบรรลุวัตถุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์  
    คณะได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ จ านวน 16 ตัวชี้วัด โดยมีผลการด าเนินงานบรรลุค่า
เป้าหมาย จ านวน 6 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ  37.50 คิดเป็นระดับคะแนน 1.88 อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง   
   2.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
    คณะได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ จ านวน 65 โครงการ  สามารถด าเนินการได้  จ านวน 
54 โครงการ  เป็นร้อยละ 83.08  คิดเป็นระดับคะแนน 4.15 อยู่ในระดับ ดี 

2.3 การบริหารงบประมาณ  
         คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน  30,450,407 บาท  ด าเนินการเบิกจ่ายได้ 
จ านวน  1,849,481 บาท  คิดเป็นร้อยละ 71.75  คิดเป็นระดับคะแนน 3.59 อยู่ในระดับ ดี 
   การประเมินผลงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สรุปได้ดังตารางที่ 3.12  
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ตำรำงท่ี  3.12  สรุปการประเมินผลงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ที ่ รำยกำรที่ประเมิน น  ำหนัก คะแนน ระดับ 
1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกจิ 50 4.39 

 
ดี 

  1.1 ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนตลอดจนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 4.62 ดีมำก 
  1.2 ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  4.06 ดี 
  1.3 ด้านการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  5.00 ดีมำก 
  1.4 ด้านการบริการวิชาการ  5.00 ดีมำก 
  1.5 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  5.00 ดีมำก 
  1.6 ด้านการบริหาร    3.60 ดี 
ที ่ รำยกำรที่ประเมิน น  ำหนัก คะแนน ระดับ 
2 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ 40 2.88 ปำนกลำง 
  2.1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 20 1.88 ควรปรับปรุง 

  
2.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ 
     จากสภามหาวิทยาลัย 10 4.15 ดี 

  2.3 การบริหารงบประมาณ 10 3.59 ดี 
รวม 90 3.72 ดี 

3 ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำล 10 
  

4.03 ดี 
  ภาวะผู้น า  4.01 ดี 
  ธรรมาภิบาล  4.06 ดี 

 จากตารางที่ 3.12 พบว่า ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ อยู่ในระดับ ดี ผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ อยู่ในระดับ ปานกลาง และภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี อยู่
ในระดับดี   

กำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำน 
 จุดเด่น 
 1.  คณะครุศาสตร์ยังคงสามารถด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดี สนองพระบรมรา
โชบายในการพัฒนาท้องถิ่นของได้อย่างชัดเจนต่อเนื่อง ทั้งในด้านการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาและการยกระดับคุณภาพการศึกษา  
 2.  การบริหารจัดการเรื่องนักศึกษาออกกลางคัน ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญ คณะครุศาสตร์ด าเนินการได้
ดีกว่าปีการศึกษา  ที่แล้ว อัตราการออกกลางคันลดลง แม้จะยังไม่มาก แต่เป็นแนวโน้มที่ดี แสดงถึงความเอา
ใจใส่ของคณะ อย่างไรก็ตาม คณะครุศาสตร์ยังคงต้องให้ความส าคัญในเรื่องนี้ ก ากับติดตามอย่างใกล้ชิดและ
ต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. คณะครุศาสตร์ได้รับงบประมาณเพ่ือการวิจัยน้อยกว่าปีที่ผ่านมา กล่าวคือ ได้รับเพียงร้อยละ 
14.77 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และงบประมาณทั้งหมดมาจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ดังนั้น คณะครุศาสตร์ต้องวางแผนกลยุทธ์ในการแสวงหางบประมาณเพ่ือการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกให้มากข้ึน โดยประสานกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวกให้อาจารย์
ที่มีศักยภาพสูง หรือมผีลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เขียนโครงการขอรับทุนจากแหล่งต่างๆ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง  



 
 

จ 
 

 2. คณะครุศาสตร์ด าเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ เพียงร้อยละ 37.50 
ในขณะที่สามารถด าเนินโครงการแล้วเสร็จร้อยละ 83.08 และเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 71.75 แม้จะเป็น
ผลการด าเนินงานที่น่าสนใจ แต่ก็ยังไม่เหมาะสม เพราะการวางแผนและการด าเนินงานที่ดี ผลงานทั้ง 3 ส่วน
ควรจะสอดคล้องกัน ดังนั้นคณะครุศาสตร์ควรเร่งวิเคราะห์หาเหตุปัจจัยที่ไม่สามารถด าเนินโครงการให้บรรลุ
เป้าหมายตัวชี้วัดเท่าท่ีควร เพ่ือน ามาวางแผนบริหารโครงการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 49 ให้มีคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยตาม
มาตรา 39 และมาตรา 50  สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ คณบดี ส านัก/สถาบัน และผู้อ านวยการ  ซึ่งการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ถือว่าเป็นเครื่องมือทางการบริหารอย่างหนึ่งส าหรับองค์การที่จะ
สะท้อนภาพของการพัฒนาการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองค์กรของคณะผู้บริหาร  ภายใต้แนวนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ที่ได้วางไว้  ดังนั ้น การติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานนั ้น  จ าเป็นต้องใช้
กระบวนการมีส ่วนร ่วมจากบุคคลภายในองค์การที่มีมุมมองต่อมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกที่มอง
มหาวิทยาลัย โดยการเชื่อมโยงและสะท้อนให้เห็นผลกระทบทั้งทางบวกและทางลบ  ซึ่งจะประเมินได้เป็นค่า
ความส าเร็จและจุดอ่อนที่ควรได้รับการพัฒนาให้สามารถด าเนินงานได้บรรลุภารกิจที่ตั้งไว้ 
 

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

รำยกำรที่ประเมินและติดตำม   
 1.  การติดตามการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 2. การด าเนินงานตามพันธกิจ 
 3. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ  
  3.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์   
  3.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
  3.3  การบริหารงบประมาณ    
 4.  ภาวะผู้น า ธรรมาภิบาลและความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี  
 
เครื่องมือ วิธีกำร เกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมินและน  ำหนักในกำรประเมิน 
  เครื่องมือ 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เก่ียวข้องประกอบด้วย   
  1.   แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ   
  2.   แบบสัมภาษณ์คณบดี  ผู้แทนประธานสาขาและผู้แทนอาจารย์ 
  3. แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรของคณะเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาลและความ  
พึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
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 4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะ  ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี   รายงานประจ าป ี รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร รายงานผลการด าเนินงาน
ของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 วิธีกำร 
 1.  รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจ/ตัวชี้วัด  และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะ  โดยมีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยประสานด าเนินการ   
 2. วิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3. วิเคราะห์เอกสาร  ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  รายงานประจ าปี  
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร  แบบติดตามและประเมินตนเองตามตัวชี้วัด ค่า
เป้าหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการของคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 4. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์คณบดี  ผู้แทนประธานสาขาและผู้แทนอาจารย์ 
 5. วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรในคณะเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และ
ความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
 6. จัดท าแบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะ 
 เกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมิน 
 การประเมินผลตามพันธกิจ ใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้   
 1. เกณฑ์ของหน่วยงานระดับชาติที่ท าหน้าที่ประเมิน ได้แก่ส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและวัตกรรม (สป.อว.) 
 2. เกณฑ์เป้าหมายที่หน่วยงานที่รับการประเมินก าหนด   
 3. เกณฑ์ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
 4. เกณฑ์กระบวนการและหรือผลการด าเนินงานที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานก าหนด 
 น  ำหนักในกำรประเมิน 
 1.  การด าเนินงานตามพันธกิจ ร้อยละ  50.00 
 2. ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ ร้อยละ 40.00 
  2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ร้อยละ 20.00 
  2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ 
   จากสภามหาวิทยาลัย ร้อยละ 10.00 
  2.3  การบริหารงบประมาณ ร้อยละ 10.00 
 3. ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี ร้อยละ 10.00 
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บทท่ี 2 
ข้อมูลพื นฐำน 

 
  คณะครุศาสตร์ เป็นคณะที่มีความเก่าแก่ถือก าเนิดเป็นคณะแรก เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม           
พ.ศ. 2465  โดยมีชื่อเดิมว่า “โรงเรียนฝึกหัดครูมูลกสิกรรม”  ประจ ามณฑลนครสวรรค์ต่ อมา
กระทรวงศึกษาธิการขอให้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าวิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยผลิต
บัณฑิตในสาขาต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์แก่นักศึกษา จึงเห็นสมควรขอพระราชทานชื่อวิทยาลัยครูว่าสถาบันราชภัฏ
และได้รับการจัดตั้งให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่15 มิถุนายน  2547  คณะเปิดสอนหลักสูตร
ครุศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย  สาขาวิชาคณิตศาสตร์  สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
การศึกษา  สาขาวิชาพลศึกษา  สาขาวิชาภาษาไทย  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และ 
สาขาวิชาสังคมศึกษา 
 
ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ   
  ปรัชญำ 
   ศูนย์พลังปัญญา  พัฒนาวิชาชีพครู  สู่มาตรฐานคุณภาพ 
  วิสัยทัศน์  
   เป็นผู้น าแห่งการผลิตและพัฒนาครูมาตรฐานวิชาชีพ 
  พันธกิจ   
   1.  ผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาการและวิชาชีพครู 
   2.  สร้างงานวิจัยทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 
   3. บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
   4. ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   5. พัฒนาคณาจารย์ ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
   6. บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์   
 
ผู้บริหำร  
  1.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาธร  ทรัพย์รวงทอง คณบดีคณะครุศาสตร์ 
  2. รองศาสตราจารย์ ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายทติย์  ยะฟู รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
  5. นางสาวพงษ์ลดา  คงหอม หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ 
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บุคลำกร 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะมีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 67 คน และสายสนับสนุน 
จ านวน 12 คน รวม จ านวน  79 คน  ดังนี้ 
 

ต ำแหน่ง 
วุฒิกำรศึกษำ 

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

บุคลำกรสำยวิชำกำร - - - 36 31 67 
   พนักงำนมหำวิทยำลัย - - - 19 18 37 
      อาจารย์ - - - 12 3 15 
      ผูช้่วยศาสตราจารย์ - - - 7 14 21 
      รองศาสตราจารย์ - - - - 1 1 
      ศาสตราจารย ์ - - - - - 0 
   ข้ำรำชกำร - - - 4 10 14 
      อาจารย์ - - - - 1 1 
      ผูช้่วยศาสตราจารย์ - - - 3 9 12 
      รองศาสตราจารย์ - - - 1 - 1 
      ศาสตราจารย ์ - - - - - 0 
ลูกจ้างชั่วคราว - - - 13 3 16 
บุคลำกรสำยสนับสนุน - 6 - 6 - 12 
   พนักงานมหาวิทยาลัย - 4 - 3 - 7 
   พนักงานราชการ - - - 1 - 1 
   ลูกจ้างชั่วคราว - 2 - - - 2 
   ลูกจ้างประจ า - - - 1 - 1 
   ข้าราชการ - - - 1 - 1 

รวม - 6 - 42 31 79 
ที่มา : คณะครุศาสตร์  ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 
 
หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน 
 ในปีการศึกษา 2563 คณะครุศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 
 

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

ที่มาข้อมูล : คณะครุศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 
 
จ ำนวนนักศึกษำ 
 ในปีการศึกษา 2563 คณะ มีนักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี จ านวน 2,042  คน ดังนี้ 
 

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

1 การศึกษาปฐมวัย คบ.5 ปี - - 51 51 45 147 
2 คณิตศาสตร์ คบ.5 ปี - - 57 45 42 144 
3 คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี

การศึกษา 
คบ.5 ปี - - 56 48 40 144 

4 พลศึกษา คบ.5 ปี - - 48 55 44 147 
5 ภาษาไทย คบ.5 ปี - - 58 54 49 161 
6 ภาษาอังกฤษ คบ.5 ปี - - 52 43 47 142 
7 วิทยาศาสตร์ทั่วไป คบ.5 ปี - - 56 43 38 137 
8 สังคมศึกษา คบ.5 ปี - - 48 56 51 155 
9 การศึกษาปฐมวัย คบ.4 ปี 56 59 - - - 115 
10 คณิตศาสตร์ คบ.4 ปี 54 56 - - - 110 
11 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา คบ.4 ปี 51 43 - - - 94 
12 พลศึกษา คบ.4 ปี 56 51 - - - 107 
13 ภาษาไทย คบ.4 ปี 59 56 - - - 115 
14 ภาษาอังกฤษ คบ.4 ปี 53 55 - - - 108 
15 วิทยาศาสตร์ทั่วไป คบ.4 ปี 47 54 - - - 101 
16 สังคมศึกษา คบ.4 ปี 59 56 - - - 115 

รวม 435 430 426 395 356 2,042 
ที่มา : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564 
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แหล่งกำรเรียนรู้และทรัพยำกร 
  แหล่งกำรเรียนรู้ 
  1.  อาคาร 9 (ม.ใน) 
  2. อาคารโรงยิมเนเซียม (ม.ใน) 
  3.  อาคาร 9 (ม.ย่านมัทรี) 
  แหล่งทรัพยำกร 
 

ใช้งำนพื นที่ จ ำนวนห้อง 
ห้องพักอาจารย์ 14 
ห้องเรียน 8 
ห้องผู้บริหาร 5 
ห้องประชุม 4 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 2 
ห้องสโมสรนักศึกษา 1 
อ่ืนๆ ห้องส านักงานคณะ 2 
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บทที่ 3 
กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำน 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานงานของมหาวิทยาลัยท าการวิเคราะห์ข้อมูล ผล
การด าเนินงานของคณะและคณบดีจากเอกสารต่างๆ ได้แก่ รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ 
แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี รายงานการประเมินตนเอง รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
เอกสารหลักสูตรและเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์คณบดี ผู้แทนประธานสาขาวิชาและ
ผู้แทนอาจารย์ ตลอดจนข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี
และความพึงพอใจในการบริหารของคณบดีจากบุคลากรในคณะ  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล ได้น ามาสรุปเป็น
ผลการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ในรายงานนี้แบ่งการประเมินเป็น 7 ส่วนคือ 1) การด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  2) การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  3) การประเมินผล
งานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  4) การสัมภาษณ์ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงาน 5) ภาวะผู้น า
และธรรมาภิบาลของคณบดี 6) ความพึงพอใจในการบริหารคณบดี 7) สรุปผลการประเมิน  โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
 
ส่วนที่ 1 กำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของ 
           มหำวทิยำลัยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบและประเมินผลงำน 

กำรด ำเนินงำนและผลที่ได้รับ ปัญหำ/
อุปสรรค 

1. การบริหารจัดการนักศึกษาออก
กลางคัน ซึ่งเป็นเรื่องที่ส าคัญ ในปีที่ผ่าน
มาคณะครุศาสตร์ด าเนินการได้ดี อัตรา
ออกกลางคันรวมชั้นปีที่ 1-4 ร้อยละ 
8.19 แต่ในปีนี้อัตราการออกกลางคัน
กลับเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 9.52 ดังนั้นคณะ
ครุศาสตร์ต้องให้ความส าคัญในเรื่องนี้ให้
มากขึ้น วิเคราะห์หาสาเหตุและแนว
ทางการแก้ไข โดยมีการก ากับตามอย่าง
ใกล้ชิด 

คณะได้มีการบริหารจัดการศึกษาที่มีความชัดเจน โดยมี
ระบบดูแลช่วยเหลือนักศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มีการ
ติดตามการด าเนินงานของอาจารย์ที่ปรึกษา และเปิด
โอกาสให้หน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วม ในส่วนการ
จัดการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ผู้สอนมีจิตวิทยา
การสอน ใช้ภาษาท่ีเข้าใจง่าย ซึ่งคณะได้มีอาจารย์ที่
ประจ าสาขาวิชาจิตวิทยาเพ่ือให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษา
ตลอดเวลา นอกจากนี้ยังมีการปรับพื้นฐานความรู้ให้
สอดคล้องกับบริบทของนักศึกษา สร้างแรงบันดาลใจให้
เกิดความตระหนักมองถึงอนาคต มีความกระตือรือร้น 
มุ่งม่ันเรียนให้จบ สนับสนุนช่องทางเพ่ิมรายได้ช่วยเหลือ
ครอบครัว หรือหารายได้ระหว่างเรียน มีหอพักนักศึกษา 
มีกิจกรรม ให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน 

 

2. คณะครุศาสตร์ได้รับงบประมาณเพ่ือ
การวิจัยใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา แต่
งบประมาณส่วนใหญ่มาจากงบประมาณ
แผ่นดิน แต่แนวโน้มที่จะได้รับการ
สนับสนุนการวิจัยจากงบประมาณ
แผ่นดินจะยากขึ้น ดังนั้นคณะครุศาสตร์

มีการวางแผนกลยุทธ์และการอบรมให้ความรู้แก่อาจารย์
ทุกคน โดยมีอาจารย์ในคณะที่เคยได้รับทุนวิจัยภายนอก
มาเป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่อาจารย์ที่ยังไม่มีประสบการณ์ และ
ทางคณะจัดท าโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดท า
วิจัยเพื่อให้อาจารย์ได้มีผลงานวิจัยและมีการขอทุนวิจัย
จากแหล่งทุนภายนอกเพ่ิมข้ึน 
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ข้อเสนอแนะจำกคณะกรรมกำรติดตำม 
ตรวจสอบและประเมินผลงำน 

กำรด ำเนินงำนและผลที่ได้รับ ปัญหำ/
อุปสรรค 

ควรวางแผนกลยุทธ์ในการแสวงหา
งบประมาณเพ่ือการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกอ่ืนให้มากข้ึน โดยประสานกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุน อ านวยความสะดวกให้อาจารย์
ที่มีศักยภาพสูง หรือมีผลงานวิจัยที่มี
คุณภาพ เขียนโครงการขอรับทุนจาก
แหล่งทุนภายนอกอ่ืนอย่างจริงจังและ
ต่อเนื่อง 
 

 
  ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย 
  จากข้อมูลที่คณะครุศาสตร์รายงาน พบว่า คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการทั้ง 2 ประเด็น ประเด็นข้อเสนอแนะที่มีผลลัพธ์ที่ดีขึ้นคือ การออกกลางคันของนักศึกษา ที่มี
สัดส่วนลดลง ซึ่งเป็นผลจากกระบวนการด าเนินงานที่ดีที่ควรท าต่อไป แต่ประเด็นข้อเสนอแนะเรื่อง
งบประมาณสนับสนุนจากภายนอกยังไม่เห็นผลลัพธ์ เนื่องจากในปีนี้คณะครุศาสตร์ยังคงไม่ได้รับงบประมาณ
สนับสนุนจากภายนอกเช่นเดิม ดังนั้น คณะครุศาสตร์ต้องพิจารณากลยุทธ์ในการด าเนินงานในเรื่องนี้ให้
เหมาะสมยิ่งขึ้น เพ่ือให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อไป 
 
ส่วนที่ 2 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค ์
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
ประกอบด้วย  5  ยุทธศาสตร์  จ านวน 16 ตัวชี้วัด  โดยมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผน
ยุทธศาสตร์ จ านวน 6 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 37.50  ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย 
กำรด ำเนินงำน 

จ ำนวน
ตัวชี วัด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภาพ และ
ได้มาตรฐานสู่ระดับชาติและนานาชาติ 

7 3 42.85 4 57.15 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัย การบริการ
วิชาการ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่น และส่งเสริมการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

3 1 33.33 2 66.67 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรฐานวิชาชีพ 

1 0 0.00 1 100.00 
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ประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย 
กำรด ำเนินงำน 

จ ำนวน
ตัวชี วัด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพของ
ระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง 
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล   

2 1 50.00 1 50.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับมหาวิทยาลัยให้
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 

3 1 33.33 2 66.67 

รวม 16 6 37.50 10 62.50 
 
โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์  ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศำสตร์/ตัวชี วัด 
ค่ำ

เป้ำหมำย  
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
บรรลุเป้ำหมำย 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 ผลิตบัณฑิตครูที่มีคุณภำพ และได้
มำตรฐำนสู่ระดับชำติและนำนำชำติ     
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ระดับคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

4.40  
คะแนน 

4.56 
คะแนน ✓  

ตัวชี้วัดที่ 1.2 คะแนนเฉลี่ยของผลการประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรทุกหลักสูตร 

3.30 
คะแนน 

3.77 
คะแนน ✓  

ตัวชี้วัดที่ 1.3 ร้อยละของภาวะผู้มีงานท า ร้อยละ 85 
ร้อยละ 
81.41  ✓ 

ตัวชี้วัดที่ 1.4 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาปีสุดท้ายที่ผ่าน
เกณฑ์ภาษาอังกฤษการวัดผล CEFR (B1) ร้อยละ 50 

ไม่มีการ
สอบ  ✓ 

ตัวชี้วัดที่ 1.5 ร้อยละของจ านวนนักศึกษาปีสุดท้ายที่ผ่าน
เกณฑ ์ICB หรือเทียบเท่า ร้อยละ 50 

ไม่มีการ
สอบ  ✓ 

ตัวชี้วัดที่ 1.6 ร้อยละของคณาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทาง
วิชาการ  (อาจาย์ : ผศ. : รศ. :) ร้อยละ 10 

ร้อยละ 
59.68 ✓  

ตัวชี้วัดที่ 1.7 ร้อยละของคณาจารย์ที่ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ ด้านวิชาการ และวิชาชีพ ร้อยละ 80 

ร้อยละ 
75.94  ✓ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำงำนวิจัย กำรบริกำร
วิชำกำร เพื่อพัฒนำท้องถิ่น และส่งเสริมกำรท ำนุบ ำรุง
ศิลปวัฒนธรรม     
ตัวชี้วัดที่ 2.1 จ านวนชุมชนหรือท้องถิ่นท่ีได้รับบริการ
วิชาการสามารถน าองค์ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์หรือ   
ต่อยอด 10 ชุมชน 3 ชุมชน  ✓ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์/ตัวชี วัด 
ค่ำ

เป้ำหมำย  
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
บรรลุเป้ำหมำย 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 จ านวนกิจกรรมที่เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่สร้างองค์ความรู้และน าไปถ่ายทอดหรือ
สามารถสร้างคุณค่าต่อสังคมชุมชน 2 กิจกรรม 1 กิจกรรม  ✓ 
ตัวชี้วัดที่ 2.3 ร้อยละของผลถ่วงน้ าหนักของผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ า (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้น
ไป) ร้อยละ 20 

ร้อยละ 
21.40 ✓  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรพัฒนำศักยภำพครู และ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมมำตรฐำนวิชำชีพ     
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ ร้อยละ 90 

ร้อยละ 
82.60  ✓ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วม
เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมหลัก         
ธรรมำภิบำล     
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ผลการประเมินการประกันคุณภาพภายใน
ระดับคณะ 4.2 คะแนน 

4.42 
คะแนน ✓  

ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับ ร้อยละ 90 
ร้อยละ 
82.60  ✓ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรบริหำรจัดกำรอย่ำงมีส่วนร่วม
เพื่อให้เกิดประสิทธิภำพและประสิทธิผลตำมหลัก        
ธรรมำภิบำล     
ตัวชี้วัดที่ 5.1 ร้อยละของผลถ่วงน้ าหนักของผลงานทาง
วิชาการของอาจารย์ประจ า (คะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 20 ขึ้น
ไป) ร้อยละ 20 

ร้อยละ 
21.40 ✓  

ตัวชี้วัดที่ 5.2 จ านวนรางวัลในการแข่งขันของนักศึกษา 12 รางวัล 1 รางวัล  ✓ 

ตัวชี้วัดที่ 5.3 ร้อยละการรับนักศึกษาท่ีเป็นไปตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 
ร้อยละ 
95.20  ✓ 

 
ส่วนที่ 3 กำรประเมินผลงำนของคณะประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
  กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ 
  มิติที่ 1 ด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและพัฒนำก ำลังคนตลอดจนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
  ตัวชี วัดที ่1.1 ผลประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัหลักสูตร  
  ค่าเฉลี่ยนของคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละหลักสูตร 3.77 คะแนน 
  โดยมีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 
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ล ำดับ หลักสูตร วันที่ประเมิน 
เกณฑ์ก ำกับ
มำตรฐำน 

คะแนน 
ระดับผล 

กำรประเมิน 

1 ค.บ.การศึกษาปฐมวัย 16 กรกฎาคม 2564 ผ่าน 3.86 ดี 

2 ค.บ.คณิตศาสตร์ 7 กรกฎาคม 2564 ผ่าน 3.68 ดี 

3 ค.บ.เทคโนโลยีดิจิทัลฯ 22 กรกฎาคม 2564 ผ่าน 3.69 ดี 

4 ค.บ.พลศึกษา 30 มิถุนายน 2564 ผ่าน 3.96 ดี 

5 ค.บ.ภาษาอังกฤษ 14 กรกฎาคม 2564 ผ่าน 3.67 ดี 

6 ค.บ.ภาษาไทย 1 กรกฎาคม 2564 ผ่าน 4.17 ดีมาก 

7 ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป 7 กรกฎาคม 2564 ผ่าน 3.70 ดี 

8 ค.บ.สังคมศึกษา 19 กรกฎาคม 2564 ผ่าน 4.11 ดีมาก 

9 ป.วิชาชีพครู 2 กรกฎาคม 2564 ผ่าน 3.38 ดี 

10 ค.ม.หลักสูตรและการสอน 13 กรกฎาคม 2564 ผ่าน 3.94 ดี 

11 ค.ม.การบริหารการศึกษา 20 กรกฎาคม 2564 ผ่าน 3.86 ดี 

12 ค.ม.คอมพิวเตอร์ศึกษา 23 กรกฎาคม 2564 ผ่าน 3.34 ดี 

13 ค.ด.การบริหารการศึกษา 21 กรกฎาคม 2564 ผ่าน 3.68 ดี 

คะแนนรวม 3.77 ดี 
  
  ตัวชี วัดที่ 1.2 ผลกำรบริหำรจัดกำรนักศึกษำออกกลำงคัน 
  1. สัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2563 (รวมทุกชั้นปี) ร้อยละ 8.69 
  2. สัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2562 (รวมทุกชั้นปี) ร้อย 9.52 
   สัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2563 (รวมทุกชั้นปี) เทียบกับ สัดส่วนนักศึกษาออก
กลางคันปีการศึกษา 2562 (รวมทุกชั้นปี) ลดลง ร้อยละ 8.72 ดังนี้ 

ปีกำรศึกษำ 
จ ำนวนนักศึกษำปกีำรศึกษำ 2562 จ ำนวนนักศึกษำปกีำรศึกษำ 2563 

 แรกเข้ำ   ออก   ร้อยละ   แรกเข้ำ   ออก   ร้อยละ  

2563    455 27     5.93  

2562 459 34 7.41 459 36     7.84  

2561 464 43 9.27 464 41     8.84  

2560 441 52 11.79 441 54   12.24  

2559 400 39 9.75     

รวม 1,764 168 9.52 1,819 158    8.69  
ผลต่ำงสัดส่วนนักศกึษำออกกลำงคันเทียบกับสัดส่วนนักศกึษำออกกลำงคัน ปีกำรศึกษำ 2562 -8.72 

  ที่มา  : ส านักส่งเสริมวิชาการและทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
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 ตัวชี วัดที่ 1.3 กำรประเมินคุณภำพกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์ 
 คณะครุศาสตร์ส่งเสริมให้อาจารย์น าผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนการ
สอนของอาจารย์มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ โดยระบุใน 
มคอ. 3 เพ่ือวางแผนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป โดยในปีการศึกษา 2563 
คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย์คณะครุศาสตร์ โดยแยกแต่ละสาขาวิชาได้
ดังนี้ 
 สาขาการศึกษาปฐมวัย มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ เท่ากับ    
4.62  คะแนน 
 สาขาคณิตศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ เท่ากับ   
4.58   คะแนน 
 สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอน
ของอาจารย์ เท่ากับ   4.52   คะแนน 
 สาขาพลศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ เท่ากับ  
4.87 คะแนน 
 สาขาภาษาไทย มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ เท่ากับ      
4.71   คะแนน 
 สาขาภาษาอังกฤษ มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ เท่ากับ   
4.74   คะแนน 
 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ เท่ากับ  
4.82  คะแนน 
 สาขาสังคมศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ เท่ากับ    
4.79   คะแนน 
 สาขาพ้ืนฐานทางการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ 
เท่ากับ   4.78   คะแนน  
 สาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอน
ของอาจารย์ เท่ากับ   4.70   คะแนน 
 สาขาจิตวิทยา มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ เท่ากับ 4.78  
คะแนน 
 สาขาทดสอบและวิจัย มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการสอนของอาจารย์ เท่ากับ   
4.69  คะแนน 
 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย์คณะครุศาสตร์ เท่ากับ    4.71   
คะแนน 
 ตัวชี วัดที่ 1.4  กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ 
 1. คณะครุศาสตร์ แต่งตั้งคณะกรรมการกิจการนักศึกษา ซึ่งประกอบไปด้วยรองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา อาจารย์ประจ าสาขาวิชาและสโมสรนักศึกษาที่มาจากการเลือกตั้ง ด าเนินการจัดท าแผนกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 เ พ่ือส่ง เสริมผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 5 ด้าน +1 ด้านทักษะการจัดการเรียนรู้รวมไปถึงกิจกรรมเสริมความเป็นครูตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรีสาขาครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2563 
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และมีการประชุมจัดท าแผนร่วมกับสโมสรนักศึกษา โดยก าหนดโครงการ/กิจกรรม ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
ระยะเวลา งบประมาณ และผู้รับผิดชอบ เพ่ือขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 2. ด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
  2.1 ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่คณะครุศาสตร์ก าหนดคือ “รอบรู้วิชาการ 
เชี่ยวชาญวิชาครู เชิดชูคุณธรรม ผู้น าเทคโนโลยี คืนวิถีสู่ชุมชน” 
   - รอบรู้วิชาการ คณะได้จัดกิจกรรมส่งเสริมวิชาการด้านต่างๆให้กับนักศึกษาโดยมี
กิจกรรม คือ 
    โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือผลิตครูภาคเหนือ 
    โครงการพัฒนาทักษะความรู้ในการใช้ภาษาอังกฤษของนักศึกษา 
    โครงการพัฒนานักศึกษาหอพัก กิจกรรมย่อยส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ  
    โครงการประชุมวิชาการและแข่งขันทักษะทางวิชาการ 8 ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ  
    นอกจากนี้ทางคณะยังจัดสรรงบประมาณส าหรับหลักสูตรเพ่ือให้มีการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะวิชาการเฉพาะศาสตร์ของนักศึกษาครูในแต่ละวิชาเอก 
   - เชี่ยวชาญวิชาครู คณะได้จัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะวิชาชีพครู ให้กับนักศึกษาโดยมี   
                                  โครงการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 
    โครงการพัฒนาครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น 
    โครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการจัดการเรียนการสอน 
    โครงการผู้ก ากับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น 
   - เชิดชูคุณธรรม คณะได้จัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษาโดยมี  
                                  โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาวิชาชีพครู 
    โครงการพัฒนานักศึกษาหอพัก กิจกรรมย่อยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมวันอังคาร 
    โครงการอบรมผู้น านักศึกษาและแลกเปลี่ยนงานด้านกิจการนักศึกษา 
   - ผู้น าเทคโนโลยี คณะได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางเทคโนโลยี โดยมี 
    โครงการบูรณาการนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ กับการจัดการเรียนการสอน 
   - คืนวิถีสู่ชุมชน คณะได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมทักษะทางเทคโนโลยี โดยมี 
    โครงการอบรมผู้น านักศึกษาและแลกเปลี่ยนงานด้านกิจการนักศึกษา 
    โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  2.2 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ คณะได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ โดยมี 
   - โครงการพัฒนานักศึกษาหอพัก กิจกรรมย่อยส่งเสริมสุขภาพวันพุธ 
  2.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม คณะได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริม โดยม ี
   - โครงการอบรมผู้น านักศึกษาและแลกเปลี่ยนงานด้านกิจการนักศึกษา 
  2.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
   - โครงการอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษาวิชาชีพครู 
   - โครงการพัฒนานักศึกษาหอพัก กิจกรรมย่อยส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมวันอังคาร 
   - โครงการผู้ก ากับลูกเสือสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น 
  2.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
   - โครงการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
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 3. ผลด าเนินงาน 
  กิจกรรมพัฒนานักศึกษาทุกโครงการมีการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการและรายงานผลการด าเนินโครงการให้กับคณะและน าผลการประเมินมาปรับปรุงการด าเนินงานครั้ง
ต่อไป โดยมีรายละเอียดในแต่ละโครงการดังนี้ 
 
ล ำดับ โครงกำร/

กิจกรรม 
ตัวชี วัดตำมวัตถุประสงค์ ผลกำรประเมินควำมส ำเร็จ แนวทำงกำร

ปรับปรุง 
1. โครงการ

อบรมผู้น า
นักศึกษา
และ
แลกเปลี่ยน
งานด้าน
กิจการ
นักศึกษา 

1. นักศึกษาได้รับความรู้ 
ความเข้าใจ ฝึกการท างาน
ตามระบบ PDSAร้อยละ 80 
2. นักศึกษามีความรู้ ความ
เข้าใจ มีเจตคติที่ดี และมี
ทักษะในท างานร่วมกับผู้อ่ืน 
ร้อยละ 80 
3. นักศึกษาสโมได้รับการ
พัฒนาในด้านบุคลิกภาพ และ
ภาวะผู้น า ร้อยละ 90 

1. นักศึกษาได้รับความรู้ ความ
เข้าใจ ฝึกการท างานตามระบบ 
PDSAร้อยละ 88.23 
2. นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ 
มีเจตคติท่ีดี และมีทักษะใน
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน ร้อยละ 
91.40 
3. นักศึกษาสโมได้รับการพัฒนา
ในด้านบุคลิกภาพ และภาวะผู้น า 
ร้อยละ 96.67 

1. ในปีถัดไปควรมี
การพัฒนาการจัด
กิจกรรมในด้านการ
สันทนาการบ้าง
เนื่องจากเป็นจุด
ด้อยของทีมงาน
สโมสรนักศึกษาใน
หลายปีที่ผ่านมา 

2. ปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ 

1. นักศึกษาเข้าใจในการใช้
ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยมากข้ึน
ร้อยละ 80 
2. เพ่ือเสริมสร้างความศรัทธา 
มุ่งม่ันและรักในอาชีพครู
ให้กับนักศึกษา 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 

1. นักศึกษาเข้าใจในการใช้ชีวิต
ในรั้วมหาวิทยาลัยมากขึ้นร้อยละ 
89.73 
2. เพ่ือเสริมสร้างความศรัทธา 
มุ่งม่ันและรักในอาชีพครูให้กับ
นักศึกษา 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 94.33 

1. ควรก าหนด
กิจกรรมให้ใช้เวลา
กระชับกว่านี้ 

3. โครงการ
อบรมพัฒนา
คุณธรรม 
จริยธรรม ของ
นักศึกษา
วิชาชีพครู 

1. นักศึกษาได้รับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ คุณธรรมและ
จริยธรรม   ร้อยละ 80 
2. นักศึกษาสามารถอธิบาย
เกี่ยวกับคุณธรรมและ
จริยธรรมได้ร้อยละ 80 

1. นักศึกษาได้รับความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับ คุณธรรมและ
จริยธรรมเพิ่มขึ้น ร้อยละ 87.67 
2. นักศึกษาสามารถอธิบาย
เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมได้
ร้อยละ 97.84 

1. ควรจะมีการจัด
กิจกรรมเพ่ิมในด้าน
ความรักชาติ 
ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ 
เข้าไปด้วย 

4. โครงการ
พัฒนา
นักศึกษา
หอพัก 

1.การแจ้งปัญหาการอยู่หอพัก
ของนักศึกษาใช้ลดลงร้อยละ 
20 
2.นักศึกษาสามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ ร้อยละ 80 
3.นักศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อ
หอพักนักศึกษา ร้อยละ 80 

1.การแจ้งปัญหาการอยู่หอพัก
ของนักศึกษาใช้ลดลง ร้อยละ 
29.52 
2.นักศึกษาสามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นได้ ร้อยละ 85.78 
3.เพื่อให้นักศึกษามีเจตคติที่ดีต่อ
หอพักนักศึกษา ร้อยละ 89.39 

1. นักศึกษาอยาก
ให้เพ่ิมกิจกรรมด้าน
สุขภาวะมากขึ้น
กว่าเดิม 
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ล ำดับ โครงกำร/
กิจกรรม 

ตัวชี วัดตำมวัตถุประสงค์ ผลกำรประเมินควำมส ำเร็จ แนวทำงกำร
ปรับปรุง 

5. ประชุม
วิชาการและ
แข่งขนัทักษะ
วิชาการและ
วิชาชีพครู 8  
ราชภัฏ
ภาคเหนือ 

1. จ านวนรายการที่เข้าร่วม
การประกวดแข่งขัน ไม่ต่ ากว่า 
15 รายการ 
2. จ านวนรายการที่ได้รับ
รางวัลทั้งหมด ไม่ต่ ากว่า 12 
รายการ 
3. จ านวนรางวัลชนะเลิศและ
รองชนะเลิศที่ได้รับจากการ
ประกวด ไม่ต่ ากว่า 7 รายการ 

***เนื่องจากเกิดสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ระลอก
ใหม่เกิดขึ้น ท าให้ต้องเลื่อนการ
จัดกิจกรรมออกไปเป็น
ปีงบประมาณหน้า 

 

6. โครงการ
ท านุบ ารุง
ศิลปะและ
วัฒนธรรม 

1. จ านวนกิจกรรมที่นักศึกษา
สามารถบูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอนรายวิชา
การจัดการเรียนรู้สังคมศึกษา 1 
กิจกรรม 
2. นักศึกษาคณะครุศาสตร์มี
ความรู้ความเข้าใจ ตระหนัก
ถึงคุณค่าศิลปวัฒนธรรม
เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง 
ร้อยละ 80 

1. มีกิจกรรมที่นักศึกษาสามารถ
บูรณาการในการจัดการเรียนการ
สอนรายวิชาการจัดการเรียนรู้
สังคมศึกษา 1 กิจกรรม 
2. นักศึกษาคณะครุศาสตร์มี
ความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึง
คุณค่าศิลปวัฒนธรรมเกี่ยวกับ
ประเพณีลอยกระทง ร้อยละ 
91.72 

1. ควรเพิ่ม
งบประมาณ เพื่อ
รองรับจ านวน
นักศึกษาท่ีเข้า
กิจกรรมจ านวน
มาก 

7. โครงการ
สัมพันธ์น้อง
พ่ียินดีพี่
บัณฑิตครุ
ศาสตร์ 

1. ได้ซุ้มแสดงความยินดีกับพี่
บัณฑิตจ านวน 9 ซุ้ม 

** ยังไม่ได้ด าเนินการเนื่องจาก
การเลื่อนการรับพระราชทาน
ปริญญาบัตร 

 

8 โครงการค่าย
ครุศาสตร์
อาสา 8   
ราชภัฏ
ภาคเหนือ 

1. ร้อยละของความรู้และ
ประสบการณ์ในการท างานที่
นักศึกษาได้รับเพิ่มข้ึน ร้อยละ 
80 

***เนื่องจากเกิดสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ระลอก
ใหม่เกิดขึ้น ท าให้ต้องเลื่อนการ
จัดกิจกรรมออกไปเป็น
ปีงบประมาณหน้า 

 

9. โครงการ
ผู้น าอาสา 

1. ร้อยละของทีมงานสโมสร
นักศึกษาท่ีผ่านการเข้าร่วม
โครงการพัฒนาผู้น านักศึกษา
และจัดท าแผนกิจการ
นักศึกษาเข้าร่วม ร้อยละ 90 

***เนื่องจากเกิดสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร
นา 2019 (COVID-19) ระลอก
ใหม่เกิดขึ้น ท าให้ต้องเลื่อนการ
จัดกิจกรรมออกไปเป็น
ปีงบประมาณหน้า 
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ล ำดับ โครงกำร/
กิจกรรม 

ตัวชี วัดตำมวัตถุประสงค์ ผลกำรประเมินควำมส ำเร็จ แนวทำงกำร
ปรับปรุง 

2. นักศึกษามีผลการทอดสอบ
หลังการอบรมเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 
80 

10. โครงการผู้
ก ากับลูกเสือ
สามัญขั้น
ความรู้
เบื้องต้น 
Scoutmast
er in Unit 
Training 
Course 
(B.T.C.) ปี
การศึกษา 
2563 

1. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีที่ 
4 ที่เข้าร่วมโครงการ ร้อยละ 
90 
2. นักศึกษาเข้าใจในกิจกรรม
การเรียนการสอนมากขึ้น 
ร้อยละ 80 

1. นักศึกษาชั้นปีที่ 4 เข้าร่วม
โครงการ ร้อยละ 85.71 
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม
เข้าใจในกิจกรรมการเรียนการ
สอนมากขึ้น ร้อยละ 97.31 

1. ควรเสริมสร้าง
แรงจูงใจในส่วน
ของกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ส่งเสริม
ความรู้ และมอง
ภาพให้เห็นถึง
ประโยชน์ของการ
ฝึกปฏิบัติให้มากขึ้น 
2. ควรเพิ่ม
งบประมาณในการ
จัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับ
จ านวนนักศึกษา 

 
 4. ด าเนินการประเมินความส าเร็จของแผนร่วมกับสโมสรนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563 และ
สโมสรนักศึกษาใหม่ที่ได้จากการเลือกตั้งเพ่ือเป็นสโมสรนักศึกษาประจ าปีการศึกษา 2563  
  4.1 ร้อยละของโครงการในกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ด าเนินการแล้วเสร็จ 90.91 จากค่า
เป้าหมายร้อยละ 100 ไม่บรรลุเป้าหมาย เนื่องจากบางโครงการติด โควิด 19 
  4.2 ร้อยละความส าเร็จของโครงการ/กิจกรรมที่จัดทั้งหมด เฉลี่ยร้อยละ 95.48 จากค่า
เป้าหมายร้อยละ 80 บรรลุเป้าหมาย 
  4.3 ระดับคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จากผู้ใช้
บัณฑิต อยู่ที่ 4.56 
 5. ในแผนกิจการนักศึกษามีการปรับตัวชี้วัดความส าเร็จของโครงการให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ
โครงการ ปรับให้มีการวางแผนการด าเนินการในรูปแบบที่สามารถรองรับกับสถานการณ์โควิด19 เช่น         
การจัดกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์ และการจัดท าเว็บเพจของงานกิจการนักศึกษาโดยเฉพาะ และการให้
ค าปรึกษาในด้านทักษะการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยในรูปแบบออนไลน์  นอกจากนี้ปรับปรุงกิจกร รมใน
โครงการพัฒนานักศึกษาหอพักเพ่ือดึงดูดความสนใจให้กับนักศึกษาหอพักและปรับให้นักศึกษาหอพักให้        
มีทักษะที่จะสามารถน าไปใช้เมื่อไปเป็นครูในโรงเรียนมากขึ้น  
 
 มิติที่ 2  ด้ำนกำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์และงำนสร้ำงสรรค์    
 ตัวชี วัดที่ 2.1  เงินสนับสนุนกำรท ำวิจัย สิ่งประดิษฐ์หรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอก 
 1.  เงินสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ จ านวน 420,000  บาท 
  1.1 เงินภายนอก               -     บาท 
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  1.2 งบประมาณแผ่นดิน 180,000 บาท 
  1.3 เงินรายได้             240,000 บาท  
 2.  จ านวนอาจารย์ของคณะ 67 คน 
  เฉลี่ยเงินสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ของคณะ จ านวน 6,268.65 บาทต่อคน 
 ตัวชี วัดที่ 2.2  จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ได้รับทุนท ำวิจัย สิ่งประดิษฐ์หรืองำนสร้ำงสรรค์ จำก
ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
 1.  จ านวนอาจารย์ที่ได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  33  คน 
  1.1  ได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากเงินภายนอก - คน 
  1.2  ได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากงบประมาณแผ่นดิน 2 คน 
  1.3  ได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากเงินรายได้ 32 คน 
 2.  จ านวนอาจารย์ของคณะ  67 คน 
  คิดเป็นร้อยละ 49.25  
  รายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา ที่ได้รับงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แสดงในตารางที่ 3.1 
 
 ตัวชี วัดที ่2.3  โครงกำรวิจัยท่ีโจทย์กำรวิจัยได้มำจำกท้องถิ่น 
 จ านวนโครงการวิจัยที่โจทย์วิจัยได้มาจากท้องถิ่น  5 เรื่อง 
 จ านวนโครงการวิจัยทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  27 เรื่อง  
 ร้อยละ 18.52 
 รายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา ที่ได้รับงบประมาณใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แสดงในตารางที่ 3.1 
       ตำรำงท่ี 3.1 รายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา ท่ีไดร้ับงบประมาณในปี 2564 

 
ที่ 

       ชื่อโครงกำรวิจยั/งำนสร้ำงสรรค ์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค ์
งบประมำณสนบัสนุนกำรวิจัย 

โจทย์กำร
วิจัยได้มำ

จำกท้องถิ่น 

หน่วยงำน แหล่งทุน * 
จ ำนวน

เงิน 
 

1 การออกแบบสื่อการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะด้าน
ภาษาไทยของเด็กปฐมวยั 

อาจารย์อังศุมาลิน  ติดตระกูลชัย 
ผศ.อนงค์นารถ  ยิ้มช้าง 
อาจารย์สุชานาฎ ไชยวรรณะ 

คณะ 
ครุศาสตร์ 

เงิน
รายได้ 

10,000  

2 การพัฒนาคู่มือการจัดกจิกรรมการเรียนรู้ตาม
แนวคิดสะเต็มศึกษา ส าหรับนักศึกษาสาขา
การศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวทิยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ 

อาจารย์ปรียาภรณ์  คงแกว้ 
ผศ.อนงค์นารถ  ยิ้มช้าง 
อาจารย์สุชานาฎ ไชยวรรณะ 

คณะ 
ครุศาสตร์ 

เงิน
รายได้ 

10,000  

3 การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านคิดวิเคราะห์ทาง
วรรณคดีไทย โดยใช้การเรียนรู้แบบรว่มมือ CIRC 
ของนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ 

อาจารย์ศิวดล  วราเอกศิริ คณะ 
ครุศาสตร์ 

เงิน
รายได้ 

10,000  

4 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะความเป็นครูมืออาชีพ
ของนักศึกษาครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ผศ.ดร.สิริพร  ปาณาวงษ์ คณะ 
ครุศาสตร์ 

เงิน
รายได้ 

10,000  

5 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะความเป็นครูมืออาชีพ
ของนักศึกษาครู มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

ผศ.ดร.สุพัฒนา หอมบุปฝา คณะ 
ครุศาสตร์ 

เงิน
รายได้ 

10,000  
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ที่ 

       ชื่อโครงกำรวิจยั/งำนสร้ำงสรรค ์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค ์
งบประมำณสนบัสนุนกำรวิจัย 

โจทย์กำร
วิจัยได้มำ

จำกท้องถิ่น 

หน่วยงำน แหล่งทุน * 
จ ำนวน

เงิน 
 

6 การพัฒนานวัตกรรม SOFT TAKRAW   ใน
นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่๓ ของโรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

อาจารย์สุภกจิ วิริยะกิจ คณะ 
ครุศาสตร์ 

เงิน
รายได้ 

10,000  

7 ผลการออกก าลังกายโดยใช้กิจกรรมเข้าจังหวะที่มี
ต่อดัชนีมวลกายของนักศึกษาที่มีสภาวะน้ าหนัก
เกิน 

อาจารย์จุฑาวัฒน์  ก าลังทว ี
 

คณะ 
ครุศาสตร์ 

เงิน
รายได้ 

10,000  

8 การสร้างรูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อ
เน้นความเข้าใจโดยวิธกีารสอนอา่นแบบ DA-TA 
(Directed Reading Thinking Activity) ของ
นักศึกษาชั้นปีที ่๒ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ 

ผศ.นิพัทธา  สังขย์ก คณะ 
ครุศาสตร์ 

เงิน
รายได้ 

10,000  

9 การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการอ่าน
ภาษาอังกฤษ 
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ส าหรับนกัศึกษาครู 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

อาจารย์เวนุกา  ตาลาน คณะ 
ครุศาสตร์ 

เงิน
รายได้ 

10,000  

10 การพัฒนากจิกรรมเสริมสร้างสมรรถนะการเรียนรู้
ตลอดชีวิต ส าหรับนกัศึกษาหลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์   

ดร.ทิพรัตน์ มาศเมธาทิพย ์
รศ.ดร.เยาวเรศ ภักดจีิตร 
ผศ.ดร.อาภากร  โพธิ์ดง 

คณะ 
ครุศาสตร์ 

เงิน
รายได้ 

10,000  

11 การพัฒนากจิกรรมการจัดการเรียนรู้เชงิรุกเพื่อ
ส่งเสริมสมรรถนะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของ
นักศึกษาวิชาชีพคร ู

ผศ.ภิรญาโพธพิิทักษ ์ คณะ 
ครุศาสตร์ 

เงิน
รายได้ 

10,000  

12 เว็บแอปพลิเคชั่นในการพยากรณ์ผลความสามารถ
ทางการเรียนเขียนโปแกรมคอมพวิเตอร์ส าหรับ 
นักศึกษาครูคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยดีิจิทัล 

อาจารย์รพิกร  ฉลองสัพพัญญ ู
อาจารย์ณิชารีย์  ป้อมสัมฤทธิ ์
ดร.ภราดร  พิมพันธุ ์
ดร.วุฒิชัย  พิลกึ 
ผศ.ดร.ดวงใจ พุทธเษม 

คณะ 
ครุศาสตร์ 

เงิน
รายได้ 

10,000  

13 การพัฒนาเทคโนโลยีระบบรู้จ าเสียงโดยการฝึก
ออกเสียงและการวิเคราะห์เสยีงที่เป็นปัญหาใน
การเรียนภาษาจีนของนักเรียนระดับมธัยมศึกษา
ตอนต้น 

อาจารย์ณิชารีย์  ป้อมสัมฤทธิ ์
อาจารย์รพิกร  ฉลองสัพพัญญ ู
ผศ.ดร.นันธวัช  นุนารถ 
ดร.วุฒิชัย  พิลกึ 
ดร.ไกรวิชญ์  ดีเอม 

คณะ 
ครุศาสตร์ 

เงิน
รายได้ 

10,000 (1) 

14 การพัฒนาบอร์ดเกมเพื่อการจัดการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์ ส าหรับนักศึกษาครู คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 

อาจารย์วัชรศักดิ์  มาเกิด คณะ 
ครุศาสตร์ 

เงิน
รายได้ 

10,000  

15 การพัฒนากจิกรรมการลงมือปฏิบัติที่บรูณาการ
ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา (Hands of STEM 
activities) 

อาจารย์ดารารัตน์  ชัยพิลา คณะ 
ครุศาสตร์ 

เงิน
รายได้ 

10,000  

16 ผลการจัดการเรียนรู้แบบแลกเปลีย่นความคิดที่
เน้นกระบวนการเรียนรู้แบบเปิดเรื่องฟังก์ชั่น
ส าหรับนักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ ๓ 
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

ผศ.ไอริน  ชุ่มเมืองเย็น คณะ 
ครุศาสตร์ 

เงิน
รายได้ 

10,000  

17 แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์ เขต ๑ 

ดร.หทัยทิพย์  สิขัณฑกสมิต คณะ 
ครุศาสตร์ 

เงิน
รายได้ 

10,000 (2) 



19 
 

 
ที่ 

       ชื่อโครงกำรวิจยั/งำนสร้ำงสรรค ์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค ์
งบประมำณสนบัสนุนกำรวิจัย 

โจทย์กำร
วิจัยได้มำ

จำกท้องถิ่น 

หน่วยงำน แหล่งทุน * 
จ ำนวน

เงิน 
 

18 การศึกษาคุณลักษณะของครูที่ดีในศตวรรษที่ ๒๑ 
ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครสวรรค์ เขต ๑ 

ผศ.ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ ์ คณะ 
ครุศาสตร์ 

เงิน
รายได้ 

10,000 (3) 

19 การพัฒนาหนังสือดิจิทัล รายวิชานวัตกรรมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาส าหรับ
นักศึกษาคร ู

ผศ.ดร.พรรณราย  เทียมทัน คณะ 
ครุศาสตร์ 

เงิน
รายได้ 

10,000  

20 การพัฒนากจิกรรมการเรียนรู้แบบโครงงานเป็น
ฐานในรายวิชาสเต็มส์ศึกษา ส าหรับนักศึกษาครู 

ดร.กุลรภัส  เทียมทิพร คณะ 
ครุศาสตร์ 

เงิน
รายได้ 

10,000  

21 ผลการให้ค าปรึกษาแบบกลุ่มที่มีต่อการลด
ความเครียดยุควิถีชวีิตใหม่ของนักศึกษาคณะครุ
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

อาจารย์ภานุพงษ์ คงจันทร์ 
ผศ.ดร.ชญานิษฎ์  สุระเสนา 

คณะ 
ครุศาสตร์ 

เงิน
รายได้ 

10,000  

22 ผลการจัดกิจกรรมกลุ่มที่มีต่อการตระหนักรู้ทาง
อาชีพนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ 

อาจารย์ภานุพงษ์  คงจันทร ์
ผศ.ดร.มงคล  ศัยยกุล 

คณะ 
ครุศาสตร์ 

เงิน
รายได้ 

10,000  

23 การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพื่อพัฒนาทักษะ
การอ่านจับใจความส าคัญส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 
1 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

อาจารย์สิริมาศ  แก้วกันทา  
 

คณะ 
ครุศาสตร์ 

เงิน
รายได้ 

10,000  

24 เจตคติของนักศึกษาวิชาชีพครูที่มีต่อการเรียนการ
สอนคณิตศาสตร์โดยใช้วิธีการแบบเปิด 

อาจารย์ขวัญชนก  กิจเธาว์ คณะ 
ครุศาสตร์ 

เงิน
รายได้ 

10,000  

25 รูปแบบการเรียนการสอนแบบผสมผสานเพื่อ
ส่งเสริมความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาสาขาวิชา คอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีการศึกษา 

ผศ.ดร.ดวงใจ พุทธเษม คณะ 
ครุศาสตร์ 

งบ 
ประมาณ
แผนดิน 

55,000  

26 การพัฒนาระบบรักษาความปลอดภัยในการรับ-ส่ง
เด็กปฐมวัยในโรงเรียนด้วยการใช้ระบบจดจ า
ใบหน้าและอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 

ผศ.ดร.ภราดร พิมพันธุ ์ คณะ 
ครุศาสตร์ 

งบ 
ประมาณ
แผนดิน 

55,000 (4) 

27 การพัฒนาทักษะการรู้ดิจิทัลเพื่อลดความเหลื่อม
ล้ าการเข้าถึงสารสนเทศของประชาชนในชนบท 

ผศ.ดร.ดวงใจ พุทธเษม คณะ 
ครุศาสตร์ 

งบ 
ประมาณ
แผนดิน 

70,000 (5) 

หมำยเหตุ  แหล่งทุน *  หมำยถึง เงินภายนอก  งบประมาณแผ่นดิน  หรือ เงินรายได้  
 
 
 

 ตัวชี วัดที ่2.4  กำรใช้ประโยชน์ของผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตำมศำสตร์ของแต่ละ
สำขำวิชำ  (ด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การพัฒนาท้องถิ่น  หรือการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้  
นวัตกรรม หรือเชิงพานิช)” 
 ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชาที่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ         
พ.ศ.2561 – 2563 และที่น าไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ดังนี้ 
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ปีที่ท ำ
วิจัยแล้ว

เสร็จ 

จ ำนวนงำนวิจัย 
 ร้อยละ  

น ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำน   
ที่แล้ว
เสร็จ 

น ำไปใช้
ประโยชน ์

กำรเรียน
กำรสอน 

บริกำร
วิชำกำร 

พัฒนำ
ท้องถิ่น   

พัฒนำ
อำชีพ 

ต่อยอดองค์
ควำมรู้ ฯ 

อื่น ๆ รวม 

2561 19 14 73.68 12 3 1 - 1 - 17 
2562 14 10 71.43 6 3 1 - - - 10 
2563 27 11 40.74 6 3 2 - - - 11 
รวม 60 35 58.33 24 9 4 - 1 - 38 

ร้อยละกำรน ำไปใช้ประโยชน ์ 63.16 23.68 10.53 - 2.63 - 100.00 

 
 รายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชาน าไปใช้ประโยชน์ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แสดงในตารางที่ 3.2 – 3.4  
 
ตำรำงท่ี 3.2 รำยชื่อผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตำมศำสตร์ของแต่ละสำขำวิชำที่แล้วเสร็จใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 น ำไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
                ด้ำน     กำรเรียนกำรสอน   กำรบรกิำรวิชำกำร   กำรพัฒนำท้องถิ่น  กำร
พัฒนำอำชีพ  กำรต่อยอดองค์ควำมรู้หรือนวัตกรรม  อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) 
 

ที ่ ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์     ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 
น ำไปใช้ประโยชน ์

      

1 

เรื่อง การพัฒนากระบวนการจัดการ
เรียนรูเ้พื่อเสริมสร้างทักษะการคิดค านวณ
ของนักเรียน ที่มีความต้องการพิเศษผ่าน
สื่อท่ีหลากหลาย         ดร.กุลรภสั เทียมทิพร ✓      

2 

การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
สมรรถภาพทางกายที่มีต่อความแข็งแรง
ของกล้ามเนื้อด้วยการฝึกแบบผสมผสาน 

อ.สุทธิกร  
แก้วทอง       

3 

การจัดสภาพแวดล้อมส่งเสริมการเรียนรู้
ผ่านอินเทอร์เน็ตของสภาพสิ่งและเกษตร
ชาญฉลาดรุ่นเยาว์ในปริบทไทยแลนด์ 4.0 
ส าหรับเด็กระดับประถมศึกษาในโรงเรียน
ขนาดเล็ก 

อ.ณิชารีย์   
ป้อมสัมฤทธ์ิ ✓      

4 

การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้วิชา
คอมพิวเตอร์โดยบูรณาการแนวคิดจิตต
ปัญญาศึ กษา เพื่ อพัฒนาทั กษะ ชี วิ ต
นักเรียน 

ดร.ดวงใจ  
พุทธเษม ✓      

5 

ผลการใช้กิจกรรมการเรียนรู้แบบการ
ออก แ บ บ เ ป็ น ฐ า น  ( Design based-
learning) ตามแนวคิด STEM Education 
ร่ วมกับจิตปัญญาศึกษาเพื่ อส่ ง เสริ ม
ความคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ อ.ดารารตัน์  ชัยพิลา ✓      



21 
 

ที ่ ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์     ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 
น ำไปใช้ประโยชน ์

      

6 

การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ
โดยใช้กระบวนการอ่านด้วยการถอดรหัส
ความสัมพันธ์ของค ากับเสียงตัวอักษร     

อ.เนรัญชลา  
จารุจิตร       

7 

การพัฒนารูปแบบการสอนทักษะการอ่าน
ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจระดับช้ัน
ประถมศึกษา 

อ.นิพัทธา  
สังข์ยก       

8 
แนวทางการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กตาม
นโยบายประเทศไทย 4.0 อ.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ ์ ✓      

9 

ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ท้องถิ่นตาม
แนวทางสะเต็มศึกษาเพื่อส่งเสริมทักษะ
การเรียนรู้ ใน ศตวรรษที่  21 ส าหรับ
นักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น         

อ.พรรณี   
เหมะสถล  
อ.วีรวัฒน์   
ไทยข า ✓      

10 

การพั ฒนากิ จกรรมการ เรี ยนรู้ วิ ชา
คณิตศาสตร์เรื่องระบบจ านวนเต็ม โดยใช้
วิธีการสอนแบบเปิด 

อ.วีรวัฒน์   
ไทยข า ✓      

11 

การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ออนไลน์แบบมี
ส่วนร่วมของชุมชนด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น
บนฐานพอเพียงของหมู่บ้านสินค้าหนึ่ง
ต าบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) และบูรณา
การสู่การเรียนการสอน 

ดร.ภราดร 
 พิมพันธุ ์ ✓      

12 

การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ท้องถิ่นแบบ
บูรณาการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง ผศ.ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร ✓      

13 

ผลการพัฒนาทักษะกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรียนแบบวิจัยเป็น
ฐ า น  ( Research- based Learning) 
ร่วมกับจิตปัญญาศึกษา ของนักเรียนใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 

อ.วัชรศักดิ์  
มาเกิด ✓      

14 
การพัฒนารูปแบบการส่งเสริมสมรรถนะ
ข้ามวัฒนธรรมส าหรับครู ดร.สริิพร  ปาณาวงษ์ ✓      

15 

การศึกษาความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
ของครูโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครสวรรค์ 

ดร.สายทิตย์   
ยะฟ ู       

16 

ผลกา รจั ด กิ จ ก ร รมกา ร เ รี ย น รู้ วิ ช า
ภาษาไทยโดยใช้จิตตปัญญาศึกษาร่วมกับ
กระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning 
ที่ส่งผลต่อทักษะในศตวรรษที่ 21 

อ.สุชาดา กมลาสน์  
ณ อยุธยา 

 ✓      

17 
การพัฒนาชุดการสอนวิชาศิลปะและ
ความคิดสร้างสรรค์ส าหรับเด็กปฐมวัย 

อ.อนงค์นาถ  
 ยิ้มช้าง ✓      

18 
การพัฒนาระบบการจองห้องบนเครือข่าย
อินเตอร์เน็ตด้วยกูเกิลคาเลนด้า 

ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา                                  
และนายราเมศ ชาญณรงค ์ ✓      
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ที ่ ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์     ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 
น ำไปใช้ประโยชน ์

      

19 

สาเหตุและผลของจิตสาธารณะของ
นักเรียนการศึกษาขั้นพื้นฐาน :  การ
วิเคราะห์อภิมาน 

ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา 
       

 
ตำรำงท่ี 3.3 รำยชื่อผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตำมศำสตร์ของแต่ละสำขำวิชำที่แล้วเสร็จใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 น ำไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
                ด้ำน     กำรเรียนกำรสอน   กำรบรกิำรวิชำกำร   กำรพัฒนำท้องถิ่น  กำร
พัฒนำอำชีพ  กำรต่อยอดองค์ควำมรู้หรือนวัตกรรม  อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) 
 

ที ่ ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์    √ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 
น ำไปใช้ประโยชน ์

      

1 
รูปแบบการจดัการเรียนรู้บูรณาการสห
วิชาการส าหรับครูยคุใหม่สร้างเดก็ไทย 4.0 ผศ.ดร.สริิพร  ปาณาวงษ ์ ✓      

2 

ผลการใช้นวัตกรรมการอ่านแบบกระบวนการ 
3R โดยพ่อแม่ ผู้ปกครองเพ่ือพัฒนาทักษะ EF 
(Executive Functions) ส าหรับเด็กปฐมวัย ผศ.ดร.วไลพร  เมฆไตรรตัน ์ ✓      

3 

การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อพัฒนาด้าน
ความฉลาดทางอารมณ์ด้วยกิจกรรมเสริม
ประสบการณ์ในศูนย์พัฒนาเด็กเลก็ 

อ.นิพัทธา   
สังข์ยก       

4 
ศิลปะเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตสู่ความส าเร็จ
ส าหรับเด็กปฐมวยั 

อ.สุชานาฏ   
ไชยวรรณะ ✓      

5 

การประยุกต์ใช้ระบบตรวจจับลักษณะใบหน้า
เพื่อลดความหวาดกลัวทางภาษาและเพิ่ม
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนระดับช้ันประถมศึกษาปีท่ี 6 อ.เวนุกา  ตาลาน ✓      

6 

การพัฒนาการจดัการเรียนรู้แบบผสมผสาน
เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ของนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลยัราชภัฏ
นครสวรรค ์ ผศ.ดร.ดวงใจ  พุทธเษม ✓      

7 

การพัฒนาหน่วยการเรียนรู้บูรณาการบน
พื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดย
การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  ผศ.ดร.สุธาทิพย์  งามนลิ ✓      

8 

รูปแบบการสอนภาษาไทยตามแนวคิด 
Active Learning เพื่อส่งเสริมทักษะผู้เรียน
ในศตวรรษที่ 21 

อ.สุชาดา   
ตั้งสิรินทร ์ ✓      

9 

ผลการจัดการเรยีนรู้แบบใฝ่รู้ (Active 
Learning) ที่มีต่อพฤติกรรมการเรยีนรู้และ
ความมีน้ าใจนักกีฬาในการเรียนรายวิชา

อ.สุภกิจ   
วิริยะกิจ ✓      
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ที ่ ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์    √ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 
น ำไปใช้ประโยชน ์

      
แบดมินตันของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

10 

ผลการจัดการเรยีนรู้แบบใฝ่รู้ด้วยกลวิธีแบบ
เปิดที่เน้นบทปฏิบตัิการทางคณิตศาสตร์ ช้ันปี
ที่ 4 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ์

อ.ไอริน  
 ชุ่มเมืองเย็น ✓      

11 

การพัฒนาการฝึกด้วยน้ าหนักและอุปกรณ์ที
อาร์เอ็กซ์ ท่ีมีผลต่อดัชนีมวลกายของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ์

อ.สุทธิกร   
แก้วทอง       

12 

การพัฒนาหนังสือนิทานภาษาอังกฤษในการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสรมิการอ่าน
ภาษาอังกฤษ ของนักศึกษาปริญญาตรีช้ันปีท่ี 
2 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 

อ.วันวิสาข์   
พูลทอง       

13 

การพัฒนากระบวนการสร้างสรรคส์ื่อเพื่อ
เสรมิสร้างการเรียนรูด้้านสุขภาพในผู้สูงอายุ
ด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.กุลรภสั  เทียมทิพร ✓      

14 

การพัฒนาระบบการเกษตรผสมผสานเพื่อการ
แก้ปัญหามลพิษหมอกควันจากการเผาไหม้ใน
พื้นที่เกษตรกรรม 

ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง                               
ผศ.ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา       

 

ตำรำงท่ี 3.4 รำยชื่อผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตำมศำสตร์ของแต่ละสำขำวิชำที่แล้วเสร็จใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 น ำไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
                ด้ำน  กำรเรียนกำรสอน   กำรบริกำรวิชำกำร   กำรพัฒนำท้องถิ่น  
 กำรพัฒนำอำชีพ  กำรต่อยอดองค์ควำมรู้หรือนวัตกรรม  อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) 
 

ที ่ ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์    ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 
น ำไปใช้ประโยชน ์

      
1 การพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการสรา้งเสริม

สมรรถภาพทางกายตามความหลากหลาย
ของวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชนใน
จังหวัดนครสวรรคโ์ดยยึดหลักแนวคิดปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

ผศ.ดร.ทินกร  ชอัมพงษ์ 
  ✓     

2 การพัฒนารูปแบบการควบคุมทางปัญหาเพื่อ
พัฒนาครูปฐมวัยในศตวรรษท่ี 21 ของ
นักศึกษาสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย คณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์ ผศ.ดร.ธีราพร กลุนานันท ์       

3 รูปแบบการบรูณาการจดัการเรียนรู้ โดยการ
ใช้การคิดเชิงอัลกอริทึมและบอรด์สมองกลฝัง อ.ดร.วุฒิชัย พิลึก       



24 
 

ที ่ ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์    ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 
น ำไปใช้ประโยชน ์

      
ตัวที่มีต่อการสั่งด้วยเสียงภาษาอังกฤษและ
โครงงานปัญญาประดิษฐ์ด้วยตนเอง 

4 การพัฒนากระบวนการเรยีนรู้เรื่องราวทาง
ศิลปะ วัฒนธรรม  ภูมิปญัญาท้องถิ่นของ
ผู้เรยีนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง 
วัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม ในเขตลุ่ม
แม่น้ าสะแกกรัง  จังหวัดอุทัยธานี รศ.ดร.เยาวเรศ  ภักดจี ิ  ✓     

5 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริม
ความสามารถในการจดัค่ายคณติศาสตร์ของ
นักศึกษาครู   

ผศ.พรรณี   
เหมะสถล  ✓     

6 การพัฒนากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ ของนักศึกษาสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะครุศาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์

อ.วัชรศักดิ์ มาเกิด 
อ.ดารารตัน์ ชัยพิลา       

7 ผลการจัดประสบการณ์การเรียนรูโ้ดยใช้
ปรากฏการณ์เป็นฐานที่มีต่อการคดิ
วิจารณญาณของเด็กปฐมวัย 

อ.รวินันท์  
สัจจาศลิป ์       

8 การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษโดยใช้
สื่อสภาพจริง ของนักศึกษาคณะครุศาสตร ์

อ.เนรัญชลา  
จารุจิตร ✓      

9 การจัดการเรยีนรู้ตามแนวคิดจิตตปัญญา
ศึกษาที่มีต่อความรบัผิดชอบทางการเรยีนของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ์

อ.ทองแดง  
สุกเหลือง ✓      

10 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้วิชาภาษาไทย
โดยใช้รูปแบบการสอน CRP ที่มีตอ่ทักษะการ
เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

อ.สุชาดา 
 ตั้งศิรินทร ์ ✓      

11 การจัดการเรยีนรู้โดยใช้สื่อเครือข่ายสังคมเพื่อ
ส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันสื่อส าหรบันักศึกษา
ช้ันมัธยมศึกษาตอนต้น 

อ.ไกรวิชญ์ ดีเอม                                               
ผศ.ดร.ดวงใจ พุทธเษม       

12 แนวทางการเสรมิสร้างความเขม้แข็งของ
ชุมชนของผู้บริหาร โรงเรียนเครือข่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ อ.ดร.หทัยทิพย์ สิขณัฑกสมิตร   ✓    

13 การจัดกิจกรรมกระบวนการเรยีนรู้ 5 ขั้นตอน 
(5STEPs) เพื่อส่งเสริมการเรียนรูด้ิจิทัลของ
นักศึกษาระดับปริญญาตร ี อ.ดร.กุลภัทร เทียมฑิพร       

14 รูปแบบการปรึกษากลุ่มเพื่อพัฒนาจิตอาสา
ของนักศึกษาคณะครุศาสตร ์

ผศ.ดร.มงคล 
 ศัยยกุล       

15 ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกเรียนระดับ
บัณฑิตศึกษา ของนักศึกษาคณะครุศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ ผศ.ดร.สายทิตย์ ยะฟ ู       
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ที ่ ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์    ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 
น ำไปใช้ประโยชน ์

      
16 ผลของการจดัการเรียนรู้แบบร่วมมือท่ีมีต่อ

สมรรถนะที่จ าเป็นของนักศึกษาระดับปรญิญา
ตรี มหาวิทยาลัยราชภักนครสวรรค์ อ.วัชราช ศรไชย ✓      

17 การพัฒนาศักยภาพการวิจัยของคณะครุ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ์ ผศ.ดร.อาภากร โพธิ์ดง       

18 การศึกษาความต้องการในการศึกษาต่อระดับ
ปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค ์

ผศ.ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ ์
ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง 
ผศ.ดร.ฐิตินันท์ ด้วงสุวรรณ 
ดร.หทัยทิพย์ สิขณัฑกสมิต 
ผศ.ดร.ทิปพิพัฒน์ สันตะวัน       

19 แนวทางการบริหารจัดการความรว่มมือการ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ส าหรบันักศึกษา
สาขาวิชาพลศึกษา ในยุคดิจิทลั ของ
มหาวิทยาลยัราชภฏักลุ่มภาคเหนอื 

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

ผศ.ดร.สายทิตย์ ยะฟ ู
ผศ.ดร.นันธวัช 

 นุนารถ 
รศ.ดร.ธานี  
เกสทอง       

20 แนวทางการบริหารเครือข่ายมหาวิทยาลัยราช
ภัฏ กลุ่มภาคเหนือ 

ผศ.ดร.ธีรพจน์ แนบเนยีน 
ผศ.ดร.ทินกร ชอัมพงษ์ 

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

ผศ.ดร.ทิปพิพัฒน์ สันตะวัน       
21 คุณลักษณะและแนวทางการพัฒนาผู้บริหาร

สถานศึกษามืออาชีพในเขตจังหวัดนครสวรรค์
สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

ผศ.ดร.นันธวัช  
นุนารถ 

ผศ.ดร.ธีรพจน์ แนบเนยีน 
ดร.หทัยทิพย์ สิขณัฑกสมิต 

รศ.ดร.ธาน ี
 เกสทอง       

22 รูปแบบการบริหารชุมชนแห่งการเรียนรู้ทาง
วิชาชีพของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐานในยุค
ดิจิทัล ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง   ✓    

23 แนวทางการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา
ของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบณัฑิต 
สาชาวิชาชีพครู (หลักสตูรปรบัปรงุ 2562) 

     รศ.ดร.ธานี  เกสทอง 
      ผศ.ดร.ศุภชัย ทว ี

อ.ดร.กุลภัทร เทียมฑิพร       
24 การพัฒนาระบบตรวจจับใบหน้าแบบ Real 

Time ในการเข้าเรียนและแสดงผลผ่านระบบ 
Internet of things ส าหรับนักศกึษา
หลักสตูรประกาศนียบตัรบณัฑติ สาขาวิชาชีพ
คร ู

อ.ดร.กุลภัทร เทียมฑิพร 
อ.ดร.วุฒิชัย พิลึก 

ผศ.ดร.มงคล  
ศัยยกุล       

25 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการท าวิจัยของ
บุคลากร มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ 

ผศ.ดร.นิเวศน์  
ค ารัตน ์       
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ที ่ ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์    ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 
น ำไปใช้ประโยชน ์

      
26 การศึกษาแรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิของนักศึกษา

ระดับบณัฑติศึกษาคณะครศุาสตร ์
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค์ : การวิจัย
แบบผสมผสานวิธี ผศ.ดร.พรรณราย เทียมทัน ✓      

27 ผลการจัดการเรยีนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ที่
มีต่อทักษะการสร้างความรู้ของนักศึกษา
ระดับบณัฑติศึกษา ผศ.ดร.พรสิริ เอี่ยมแก้ว ✓      

 มิติที่ 3 ด้ำนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
 ตัวชี วัดที่ 3.1  กำรส่งเสริมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 โครงการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 7  โครงการ 
 โครงการบริการทางวิชาการตามแผนงบประมาณประจ าปี จ านวน 7 โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ 100.00 
      การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ แสดงในตารางที่ 3.5 
 
 ตัวชี วัดที่ 3.2  กำรพัฒนำครูหรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำหรือหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำอ่ืนภำยนอกมหำวิทยำลัย 
 พัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาหรือหน่วยงานงานการศึกษาอ่ืน จ านวน 4 โครงการ 
 โครงการบริการทางวิชาการท้ังหมดที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 7 โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ 57.14 
      การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ แสดงในตารางที่ 3.5 
 ตัวชี วัดที่ 3.3  กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของท้องถิ่นให้ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคมและ
สิ่งแวดล้อม 
 โครงการการยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น จ านวน 4 โครงการ 
 โครงการบริการทางวิชาการท้ังหมดที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 7 โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ 57.14 
      การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ แสดงในตารางที่ 3.5 
ตำรำงท่ี 3.5 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ที ่ ชื่อโครงกำร 
ประเภทโครงกำร แหล่ง

งบประมำณ 
จ ำนวน

งบประมำณ *3.1 *3.2 *3.3 อื่น ๆ 

1 โครงการบริการวิชาการ     เงินรายได ้ 90,000 
- อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโรงเรียนโดยการ
สร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ตามความ
หลากหลายของวัฒนธรรม และวถิีชีวิตของชุมชน 
โดยยดึหลักแนวคดิปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง    - เงินรายได ้ 30,000 
 - อบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกระบวนการเรียนรู้
บูรณาการศิลปะ วัฒนธรรมและภมูิปัญญาท้องถิ่น
ลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี เพื่อส่งเสรมิ
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม    - เงินรายได ้ 30,000 
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ที ่ ชื่อโครงกำร 
ประเภทโครงกำร แหล่ง

งบประมำณ 
จ ำนวน

งบประมำณ *3.1 *3.2 *3.3 อื่น ๆ 

- กิจกรรมฐานการเรยีนรู้ค่ายคณติศาสตร์ เพื่อ
เสรมิสร้างสมรรถนะความเป็นคร ู    - เงินรายได ้ 30,000 

2 การบริการวิชาการโดยร่วมมือกับส านักงาน
เลขาธิการครุุสภาและโรงเรียนเครอืข่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ จัดท าโครงการเสริมสร้าง
กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรูท้างวิชาชีพเพื่อ
พัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ (e-PLC)    - ภายนอก 1,000,000 

3 โครงการสนับสนุน DLTV เพื่อแกป้ัญหาขาดแคลน
ครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก ในกลุม่สาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่ม
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยน านวัตกรรมทีไ่ด้
พัฒนาขึ้นไปขยายผลและให้บริการวิชาการในด้าน
การจัดการศึกษา การจดัการเรียนการสอน ให้กับ
โรงเรียนขนาดเล็กในเขตจังหวัดนครสวรรค์ และ
จังหวัดอุทัยธาน ี    - 

งบประมาณ
แผ่นดิน 1,000,000 

4 โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน 
การเขียนและการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน ซึ่งได้
จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบชุมชนแห่งการ
เรียนรู้ (PLC) และพัฒนาให้ได้ผลการทดสอบทาง
การศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net) วิชา
ภาษาไทยสูงขึ้น     - 

งบประมาณ
แผ่นดิน 1,000,000 

5 โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
องค์กรปกครองท้องถิ่น ประจ าปี 2563        

หน่วยงาน
ภายนอก 722,000 

6 โครงการติดตามความพึงพอใจผูใ้ช้น้ าประปา 
ประจ าปี 2563        

หน่วยงาน
ภายนอก 263,000 

7 โครงการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ
องค์กรปกครองท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด
นครสวรรค์ จังหวัดก าแพงเพชร จังหวัดพิจิตร 
และจังหวัดตาก        

หน่วยงาน
ภายนอก 969,000 

รวม 5,044,000 
ประเภทโครงกำร  “  *3.1 ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น   *3.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
                *3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

 
  ด้ำนที่ 4 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
  ตัวชี วัดที่ 4.1 กำรจัดโครงกำรกำรบริกำรวิชำกำรและทรัพยำกรสนับสนุนตำมแผนในกำร
บริกำรทำงวิชำกำร 
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  1. คณะครุศาสตร์ จัดท าแผนบริการวิชาการท่ีสอดคล้องกับความต้องการของสังคมและก าหนดตัว
บ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาแก่สังคมและเสนอกรรมการประจ าคณะ เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติ 
   ในปีการศึกษาที่ผ่านมาการจัดท าแผนบริการวิชาการได้ผ่านขั้นตอนเสนอคณะกรรมการประจ า
คณะ มีข้ันตอน ดังนี้ 
   1.1  แต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคมคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 
   1.2 ส ารวจ รวบรวมข้อมูลความต้องการบริการวิชาการ โดยส ารวจ รวบรวมข้อมูลความต้องการ
บริการวิชาการ 
   1.3 น าความต้องการบริการวิชาการจากชุมชนมาหาผู้มีความเชี่ยวชาญเพ่ือให้ด าเนินการ
จดับริการวิชาการ ถ้าไม่มีก็ให้ทุนวิจัยกับผู้ที่น าโจทย์ที่ตรงตามความต้องการจากชุมชนมาท าวิจัย และ
สนับสนุนทุนในการต่อยอดงานวิจัยไปใช้ในการบริการวิชาการ 
   1.4 วางแผนบริการวิชาการแก่สังคม โดยก าหนดและวางแผนการด าเนินงานของกลุ่มงานบริการ
วิชาการตามปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจของวิทยาลัยฯ และก าหนดตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จในระดับแผนและ
โครงการบริการวิชาการแก่สังคม 
   1.5 จัดสรรงบประมาณลงสู่แผนการบริการวิชาการแก่สังคม ประจ าปีงบประมาณ 2564 เพ่ือ
แสดงถึงการใช้จ่ายงบประมาณพัฒนายุทธศาสตร์การบริการวิชาการแก่สังคม  
   1.6 น าแผนการบริการวิชาการแก่สังคม ปีงบประมาณ 2564 เสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติการใช้งบประมาณในการตอบสนองพันธกิจและภารกิจของการบริการวิชาการแก่สังคมของ
คณะฯ ให้เป็นไปตามนโยบายที่ก าหนดไว้ 
  2. คณะครุศาสตร์ได้มีแนวทางในการบริการวิชาการโดยคณะจะส ารวจความต้องการของชุมชนและ
เรียงล าดับความต้องการของชุมชนแล้วให้ทุนอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญหรือมีความสามารถในด้านนั้น
จัดบริการวิชาการ หากความต้องการของชุมชนในเรื่องท่ีมีความต้องการอยู่ในล าดับต้นๆ ไม่มีอาจารย์ของคณะ
ที่มีความสามารถในด้านนั้นอย่างจริงจังก็จะน าเรื่องดังกล่าวมาเป็นโจทย์ในการวิจัยเพ่ือพัฒนาอาจารย์ให้มีองค์
ความรู้ในเรื่องนั้น ๆ เพ่ือน ามาให้บริการวิชาการได้ตรงกับความต้องการของชุมชน โดยจะประกาศในเกณฑ์
การให้ทุนวิจัย หากใครจะท าวิจัยในหัวข้อที่มาจากโจทย์จากชุมชนจะได้รับการพิจารณาก่อน 
  3. คณะครุศาสตร์ ได้ด าเนินโครงการบริการวิชาการแก่สังคมเพ่ือพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในท้องถิ่น รายละเอียด ดังนี้  
   3.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโรงเรียนโดยการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ตาม
ความหลากหลายของวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน โดยยึดหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      
น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน โรงเรียนบ่อยางวิทยา อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 
   3.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกระบวนการเรียนรู้บูรณาการศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม น าไปใช้ประโยชน์
ต่อชุมชน โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ต าบลอุทัยใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี  
   3.3 โครงการพัฒนากิจกรรมฐานการเรียนรู้ค่ายคณิตศาสตร์ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะความเป็น
ครู น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน  ณ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อ.ทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี 
   3.4 การบริการวิชาการโดยร่วมมือกับส านักงานเลขาธิการคุรุสภาและโรงเรียนเครือข่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ จัดท า โครงการเสริมสร้างกระบวนการชุมชนแห่ งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ                      
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เพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-PLC) โดย มีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครูพ่ีเลี้ยง 
ผู้บริหารโรงเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และอาจารย์นิเทศก์ ในเขตพ้ืนที่บริการจังหวัด
นครสวรรค์ อุทัยธานี และชัยนาท รวมทั้งสิ้น 1,150  คน 
   3.5 คณะครุศาสตร์ได้จัดท าโครงการสนับสนุน DLTV เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียน
ขนาดเล็ก ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยน า
นวัตกรรมที่ได้พัฒนาขึ้นไปขยายผลและให้บริการวิชาการในด้านการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน 
ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในเขตจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี 
   3.6 คณะครุศาสตร์ได้จัดท าโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียน ซึ่งได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และพัฒนาให้
ได้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-Net) วิชาภาษาไทยสูงขึ้น  
    ทั้งนี้คณะครุศาสตร์ โครงการที่ก าหนดไว้ในแผนบริการวิชาการ 1 โครงการที่มีความร่วมมือ
กับหน่วยงานภายนอกสถาบัน คือ โครงการเสริมสร้างกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนา
จรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-PLC) โดยโดยร่วมมือกับส านักงานเลขาธิการคุรุสภา
และโรงเรียนเครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครูพ่ีเลี้ยง ผู้บริหารโรงเรียน นักศึกษา
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และอาจารย์นิเทศก์ รวมทั้งสิ้น 1,150 คน 
  4.   โครงการบริการวิชาการแก่สังคม คณะครุศาสตร์ มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติงานและมีการ
ประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดที่ก าหนดทุกโครงการ ตาม ซึ่งมีเกณฑ์ก าหนด 
ความรู้ความเข้าใจ  ร้อยละความพึงพอใจ และการน าไปใช้ประโยชน์ ทั้งนี้โครงการบริการวิชาการ จ านวน 6 
กิจกรรม บรรลุวัตถปุระสงค์ทุกกิจกรรม และบรรลุวัตถุประสงค์ตามตัวชี้วัดความส าเร็จของแผนบริการวิชาการ
แก่สังคม ดังนี้  
   4.1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาโรงเรียนโดยการสร้างเสริมสมรรถภาพทางกาย ตาม
ความหลากหลายของวัฒนธรรม และวิถีชีวิตของชุมชน โดยยึดหลักแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น าไปใช้
ประโยชน์ต่อชุมชน โรงเรียนบ่อยางวิทยา อ าเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานีได้ก าหนดตัวชี้วัดของโครงการ
ไว้ที่ร้อยละ 85 และผลการประเมินโครงการ ด้านความพึงพอใจ มีค่าเฉลี่ย 4.60 คิดเป็นร้อยละ 92.00 ด้าน
ความรู้ความเข้าใจมีค่าเฉลี่ย 4.51 คิดเป็นร้อยละ 90.20 และด้านการน าไปใช้ประโยชน์มีค่าเฉลี่ย 4.56 คิด
เป็นร้อยละ 91.20 
   4.2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบกระบวนการเรียนรู้บูรณาการศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นลุ่มแม่น้ าสะแกกรัง จังหวัดอุทัยธานี เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม น าไปใช้ประโยชน์
ต่อชุมชน โรงเรียนอนุบาลเมืองอุทัยธานี ต าบลอุทัยใหม่ อ าเภอเมือง จังหวัดอุทัยธานี ได้ก าหนดตัวชี้วัดของ
โครงการไว้ที่ร้อยละ 85 และผลการประเมินโครงการ ด้านความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย 4.53 คิดเป็นร้อยละ 90.60 
ด้านความรู้ความเข้าใจมีค่าเฉลี่ย 4.47 คิดเป็นร้อยละ 89.40 และด้านการน าไปใช้ประโยชน์มีค่าเฉลี่ย 4.62 
คิดเป็นร้อยละ 92.40 
   4.3 โครงการพัฒนากิจกรรมฐานการเรียนรู้ค่ายคณิตศาสตร์ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะความเป็น
ครู น าไปใช้ประโยชน์ต่อชุมชน  ณ โรงเรียนทัพทันอนุสรณ์ อ.ทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี  ได้ก าหนดตัวชี้วัดของ
โครงการไว้ทีร่้อยละ 85 และผลการประเมินโครงการ ด้านความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย 4.41 คิดเป็นร้อยละ 88.20 
ด้านความรู้ความเข้าใจมีค่าเฉลี่ย 4.38 คิดเป็นร้อยละ 87.60 และด้านการน าไปใช้ประโยชน์มีค่าเฉลี่ย 4.52 
คิดเป็นร้อยละ 90.40 
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   4.4 การบริการวิชาการโดยร่วมมือกับส านักงานเลขาธิการคุรุสภาและโรงเรียนเครือข่ายฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ จัดท าโครงการเสริมสร้างกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนา
จรรยาบรรณวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-PLC) โดย มีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครูพ่ีเลี้ยง ผู้บริหาร
โรงเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และอาจารย์นิเทศก์ ในเขตพ้ืนที่บริการจังหวัดนครสวรรค์ 
อุทัยธานี และชัยนาท รวมทั้งสิ้น 1,150  คน  ได้ก าหนดตัวชี้วัดของโครงการไว้ที่ร้อยละ 85 และผลการ
ประเมินโครงการ ด้านความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย 4.58 คิดเป็นร้อยละ 91.60 ด้านความรู้ความเข้าใจมีค่าเฉลี่ย 
4.41 คิดเป็นร้อยละ 88.20 และด้านการน าไปใช้ประโยชน์มีค่าเฉลี่ย 4.59 คิดเป็นร้อยละ 91.80 
   4.5 คณะครุศาสตร์ได้จัดท าโครงการสนับสนุน DLTV เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียน
ขนาดเล็ก ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม และกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยน า
นวัตกรรมที่ได้พัฒนาขึ้นไปขยายผลและให้บริการวิชาการในด้านการจัดการศึกษา การจัดการเรียนการสอน 
ให้กับโรงเรียนขนาดเล็กในเขตจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี  ได้ก าหนดตัวชี้วัดของโครงการไว้ที่ร้อย
ละ 85 และผลการประเมินโครงการ ด้านความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย 4.53 คิดเป็นร้อยละ 90.60 ด้านความรู้
ความเข้าใจมีค่าเฉลี่ย 4.36 คิดเป็นร้อยละ 87.20 และด้านการน าไปใช้ประโยชน์มีค่าเฉลี่ย 4.64 คิดเป็นร้อย
ละ 92.80 
   4.6 คณะครุศาสตร์ได้จัดท าโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการ
คิดวิเคราะห์ของนักเรียน ซึ่งได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการในรูปแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และพัฒนาให้
ได้ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน(O-Net) วิชาภาษาไทยสูงขึ้น   
   ทั้งนี้ทางคณะครุศาสตร์ได้ก าหนดตัวชี้วัดของโครงการไว้ที่ร้อยละ 85.00 และผลการประเมิน
โครงการ ด้านความพึงพอใจมีค่าเฉลี่ย 4.57 คิดเป็นร้อยละ 91.40 ด้านความรู้ความเข้าใจมีค่าเฉลี่ย 4.42 คิด
เป็นร้อยละ 88.40 และด้านการน าไปใช้ประโยชน์มีค่าเฉลี่ย 4.56 คิดเป็นร้อยละ 91.20 
  5. คณะครุศาสตร์ได้น าผลการประเมินความส าเร็จของแผนบริการวิชาการในปีงบประมาณ 2564 
มาพิจารณาผลการด าเนินงาน และประเมินความส าเร็จของโครงการ และน ามาเสนอต่อคณะกรรมการประจ า
คณะในการพิจารณาขอจัดท าแผนการบริการวิชาการในปีงบประมาณ 2565 โดยมีประเด็นการให้บริการ
วิชาการแก่สังคม จะต้องมีการบูรณาการจากผลงานวิจัยเพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ และการพิจารณาจากประเด็น
ยุทธศาสตร์ในด้านการบริการวิชาการแก่สังคม การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ทั้งนี้ ได้น าผลการพิจารณาและประเมินความส าเร็จของโครงการ มาจัดท าแผนการบริการ
วิชาการแก่สังคม ประจ าปี 2565  และก าหนดกลุ่มเป้าหมายให้ครอบคลุมเครือข่ายครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา องค์กรชุมชน และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น  และจัดสรรงบประมาณและด าเนินการวิเคราะห์เพ่ือ
จัดตั้งของบประมาณต่อไป โดยมีโครงการดังต่อไปนี้ 
   5.1 โครงการบริการวิชาการแก่สังคม แบ่งเป็น 3 ประเด็นคือ การบริการวิชาการวิจัยสู่ชุมชน การ
บริการวิชาการวิจัยสู่การเรียนการสอน และการบริการวิชาการวิจัยสู่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 
   5.2 โครงการโครงการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียนและการคิดวิเคราะห์
ของนักเรียน(กลุ่มวิชาภาษาไทย) 
   5.3 โครงการสนับสนุน DLTV เพ่ือแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้กับโรงเรียนขนาดเล็ก(กลุ่มโรงเรียน
ประถมศึกษา) 
  ตัวชี วัดที่ 4.2 งบประมำณที่เป็นควำมร่วมมือจำก หน่วยงำนภำยนอกหรือท้องถิ่นและรำยได้ที่
เกิดจำกกำรให้บริกำรวิชำกำรของคณะ 
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  งบประมาณที่เป็นความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกหรือท้องถิ่นและรายได้ที่เกิดจากการ
ให้บริการวิชาการของคณะ จ านวน 2,954,000 บาท 
  งบประมาณท่ีใช้ในการบริการวิชาการท้ังหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 5,044,000 บาท 
  คิดเป็นร้อยละ 58.56 
 
  มิติที่ 5 ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  ตัวชี วัดที่ 5.1 กำรด ำเนินงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 11 โครงการ/กิจกรรม 
  ตัวชี วัดที่ 5.2 กำรมีส่วนร่วมในโครงกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับท้องถิ่น จ านวน 2 โครงการ/
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 18.18 
   โครงการ/กิจกรรม ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  แสดงในตารางที่ 3.6 
          ตำรำงที่ 3.6 โครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่คณะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

ที ่ โครงกำร/กิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
ด ำเนินกำร 

ร่วมกับท้องถิ่น 
1 โครงการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
2 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้าง

คุณค่าและรักษ์ท้องถิ่น    
1.1 กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทและรักษ์ท้องถิ่น 

1     1) กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทในรัชสมัย ร.9 
   2) กิจกรรมวันชาติ 

2     3) กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย 
3     4) กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทในรัชสมัย ร.10 
4     5) กิจกรรมสดุดีพระคุณแม ่
5     6) กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นราชภัฏ  
6     7) กิจกรรมรักษ์ท้องถิ่นด้านศาสนาและประเพณี 

1.2 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 
1.3 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะวัฒนธรรมในท้องถิ่น 























 

3 โครงการบริหารจัดการส านักงานส านักศิลปะและวัฒนธรรม และหอวัฒนธรรม จังหวัด
นครสวรรค์ 
 - กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา เทศกาลและประเพณี (กิจกรรมลอยกระทง) 

 

 
  มิติที่ 6 ด้ำนกำรบริหำร 
  ตัวชี วัดที่ 6.1 กำรบริหำรองค์กำร 
  1. การก าหนดยุทธศาสตร์และแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ  คณะครุศาสตร์ด าเนินการพัฒนาแผน
ยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ดังนี้ 
   1) คณะครุศาสตร์ด าเนินการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 
2563 ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีประเด็นส าคัญในการพัฒนาในงบประมาณ พ.ศ. 2564 คือ ควรเพิ่ม 
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“กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาครู และกิจกรรมหอพักนักศึกษา” จัดหาสิ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้และพัฒนาห้องปฏิบัติการวิชาชีพครูให้มีมาตรฐาน เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการผลิตครูหลักสูตร 4 
ปีและตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ก้าวสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพแห่งความเป็นเลิศ 
(Smart University) ที่เน้นยกระดับคุณภาพมาตรฐานและการผลิตบัณฑิตครูสู่สมรรถนะสากล สามารถ
สื่อสารภาษาอังกฤษสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสะท้อนจากผลการประเมินความส าเร็จดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
จ ำนวน
ตัวชี วัด 

จ ำนวนโครงกำร ร้อยละของจ ำนวน
ตัวชี วัดที่บรรลุ

เป้ำหมำย 
บรรลุ

เป้ำหมำย 
ไม่บรรลุ
เป้ำหมำย 

รวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 4 12 - 13 100.00 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 2 3 - 3 100.00 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 3 1 - 1 100.00 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 2 1 - 1 100.00 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 4 5 - 5 100.00 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 3 7 - 7 100.00 

รวม 18 29 - 29 100.00 
   
  2) จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 
  3) จัดท าโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยได้มีการจัดประชุมทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และด าเนินการประชุม
สังเคราะห์เอกสาร เพ่ือทบทวนแผนยุทธศาสตร์ เมื่อวันที่ 22-24 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมกาฬพฤกษ์ 
คณะครุศาสตร์ เพ่ือทบทวนโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้เกิดการ
พัฒนาไปสู่เป้าหมายตามแผนยุทธศาสตร์คณะ ด าเนินการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ทบทวน
ปรัชญา/วิสัยทัศน์/พันธกิจก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ มาตรการตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
และตัวชี้วัดความส าเร็จ  รวมทั้งทบทวนแผนยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับองค์ประกอบตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยระดมความเห็นเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา โดยจาก
สถานการณ์ที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศได้พัฒนาหลักสูตรครู 4 ปี ที่เน้นสมรรถนะ 
สามารถจัดการเรียนรู้และสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และจุดอ่อนด้านการบูรณาการองค์ความรู้สู่การบริการ
วิชาการอย่างยั่งยืน ทางคณะฯ จึงมีนโยบายส่งเสริมดังนี้ 
   3.1 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ การจัดการความรู้จิตปัญญาศึกษา 
ตลอดจนส่งเสริมศักยภาพคณาจารย์ด้านสมรรถนะวิจัยเพื่อการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคม   
   3.2 ส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางวิชาการด้านการวิจัยของนักศึกษา ในรูปแบบการแข่งขันทักษะ
ทางวิชาการ การน าเสนอผลงานวิจัยและประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
   3.3 การส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับห้องเรียนมาตรฐานและ
การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิชาชาชีพครูในศาสตร์ต่าง ๆ  
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  4) ด าเนินการจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 2563) เสนอ
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์ เพ่ือให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 2563) รายละเอียดมีดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
จ ำนวน 

กลยุทธ์ มำตรกำร ตัวชี วัด โครงกำร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 5 6 3 11 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 4 8 3 7 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 2 5 1 2 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 3 8 2 8 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 3 7 3 2 

รวม 17 34 12 30 
 
  5) คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์
และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการ สร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหา
งบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งการจัดการด้านการเงินมีเป้าหมายที่ชัดเจนและน าไปปฏิบัติได้ดังนี้ 
โดยก าหนดกลยุทธ์ จ านวน 4 กลยุทธ์ เพ่ือขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ดังนี้ 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเพื่อหำรำยได้หรือจัดหำรำยได้จำกแหล่ง
เงินทุนอื่น    
   ทางคณะครุศาสตร์มีแหล่งงบประมาณสนับสนุน ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณ
รายได้ซึ่งเป็นการรับเงินในการจัดการศึกษาของนักศึกษา โดยในงบประมาณปี พ.ศ. 2563 ได้รับการจัดสรร
จากงบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน 3,653,600 งบประมาณรายได้ เป็นเงิน 12,656,900 บาท และงบประมาณ
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เป็นเงิน 2,000,000 บาท นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม
เพ่ือหารายได้หรือจัดหารายได้จากงบประมาณอ่ืน ดังนี้ 
   1)  การได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณภายนอก ได้แก่ โครงการเสริมสร้างกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-PLC) โครงการ
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง และโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
   กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงแนวทำงบริหำรงบประมำณให้สอดคล้องตำมกลยุทธ์ทุกปี 
   คณะครุศาสตร์ได้ปรับปรุงแนวทางบริหารงบประมาณ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและบริหารจัดการ
ทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้    
   1)  การใช้จ่ายงบประมาณ 
    1.1) การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ คณะมีมาตรการให้ใช้จ่ายเงิน
ตามระเบียบการเงินและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย และด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คณะโดยบรรลุ
ความส าเร็จของโครงการ โดยมีผู้บริหารควบคุมและก ากับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบรายงาน
ด้านบริหารงบประมาณและการเงินให้เป็นไปตามแผนงาน รวดเร็วและตรวจสอบได้ ทั้งนี้จะมีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและมหาวิทยาลัย 
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    1.2) การใช้จ่ายเงินรายได้ของคณะ มีการใช้จ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ ว่าด้วยการ
ให้บริการวิชาการที่มีค่าตอบแทน พ.ศ. 2556 โดยมีคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณาอนุมัติ ตรวจสอบและจัดท ารายละเอียดการใช้จ่ายที่ชัดเจน ตรวจสอบได้  
   2)  การปรับปรุงระบบการบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ 
    คณะส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
ระเบียบการเงิน การคลังและพัสดุ ทั้งนี้ยังสนับสนุนงบประมาณให้บุคลากรสร้างองค์ความรู้และจัดท าคู่มือ
ด้านการเงินและพัสดุให้สอดคล้องกับระเบียบและระบบที่เปลี่ยนแปลงไป 
   3)  การจัดสรรงบประมาณ 
    คณะจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะครุศาสตร์ พร้อมจัดท าแผนการใช้
จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ปีละ 4 ครั้ง 
   4)  การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดและมีประสิทธิภาพ 
    คณะกรรมการบริหารคณะด าเนินการติดตามรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณทุกไตรมาส 
และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำระบบสำรสนเทศให้ครอบคลุมกำรใช้งำนกำรเงินอย่ำงทั่วถึงและทันต่อกำร
ใช้งำน 
   คณะครุศาสตร์มีระบบสารสนเทศ ส าหรับผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระบบ
งบประมาณ การเงิน และบัญชี เพ่ือติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามประเภทงบประมาณ ตามแผนและผล
การด าเนินงานเพื่ออ านวยความสะดวกและทันต่อการใช้งาน 
   กลยุทธ์ที่ 4 บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
   คณะครุศาสตร์มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดให้มีการรายงานสถานะการเงินต่อ
คณะกรรมการทุกรายไตรมาส ซึ่งผู้บริหารคอยท าหน้าที่ก ากับดูแลความเสี่ยงและหาทางลดความเสี่ยงหรือ
ไม่ให้เกิดตวามเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
   5.  จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดสรรให้สอดคล้องตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และน าเสนอ
มหาวิทยาลัยต่อไปณะครุศาสตร์ด าเนินการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์ดังนี้ 
    1. คณะครุศาสตร์ด าเนินการประเมินความส าเร็จของแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 ในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยมีประเด็นส าคัญในการพัฒนาในงบประมาณ พ.ศ. 2564 คือ ควร
เพ่ิม “กิจกรรมเสริมทักษะภาษาอังกฤษส าหรับนักศึกษาครู และกิจกรรมหอพักนักศึกษา” จัดหาสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้และพัฒนาห้องปฏิบัติการวิชาชีพครูให้มีมาตรฐาน เพ่ือให้สอดคล้องกับมาตรฐานการผลิตครู
หลักสูตร 4 ปีและตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ก้าวสู่มหาวิทยาลัยคุณภาพแห่ง
ความเป็นเลิศ (Smart University) ที่เน้นยกระดับคุณภาพมาตรฐานและการผลิตบัณฑิตครูสู่สมรรถนะสากล 
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษสอดคล้องกับทักษะในศตวรรษที่ 21 ซึ่งสะท้อนจากผลการประเมินความส าเร็จ
ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
จ ำนวน
ตัวชี วัด 

จ ำนวนโครงกำร ร้อยละของจ ำนวน
ตัวชี วัดที่บรรลุ

เป้ำหมำย 
บรรลุ

เป้ำหมำย 
ไม่บรรลุ
เป้ำหมำย 

รวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 4 12 - 13 100.00 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 2 3 - 3 100.00 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ 
จ ำนวน
ตัวชี วัด 

จ ำนวนโครงกำร ร้อยละของจ ำนวน
ตัวชี วัดที่บรรลุ

เป้ำหมำย 
บรรลุ

เป้ำหมำย 
ไม่บรรลุ
เป้ำหมำย 

รวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 3 1 - 1 100.00 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 2 1 - 1 100.00 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 4 5 - 5 100.00 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 3 7 - 7 100.00 

รวม 18 29 - 29 100.00 
   3.3  การส่งเสริมสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้และโครงการพ้ืนฐานเพ่ือรองรับห้องเรียนมาตรฐานและ
การพัฒนาห้องปฏิบัติการวิชาชาชีพครูในศาสตร์ต่าง ๆ  
  4.  ด าเนินการจัดท า (ร่าง) แผนยุทธศาสตร์ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 2563) เสนอ
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครุศาสตร์  เพ่ือให้คณะกรรมการให้ความเห็นชอบ (ร่าง) แผน
ยุทธศาสตร์ ปีงบประมาณ 2560-2564 (ฉบับปรับปรุง 2563) รายละเอียดมีดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์ 
จ ำนวน 

กลยุทธ์ มำตรกำร ตัวชี วัด โครงกำร 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 5 6 3 11 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 4 8 3 7 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 2 5 1 2 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 3 8 2 8 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 3 7 3 2 

รวม 17 34 12 30 
  5.  คณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน ให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์คณะครุศาสตร์
และแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการ สร้างกลไกที่มีประสิทธิภาพในการจัดหา
งบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้งการจัดการด้านการเงินมีเป้าหมายที่ชัดเจนและน าไปปฏิบัติได้ดังนี้ 
โดยก าหนดกลยุทธ์ จ านวน 4 กลยุทธ์ เพ่ือขับเคลื่อนเพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ดังนี้ 
   กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสนับสนุนกำรจัดกิจกรรมเพื่อหำรำยได้หรือจัดหำรำยได้จำกแหล่ง
เงินทุนอื่น  
   ทางคณะครุศาสตร์มีแหล่งงบประมาณสนับสนุน ได้แก่ งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณ
รายได้ซึ่งเป็นการรับเงินในการจัดการศึกษาของนักศึกษา โดยในงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ได้รับการจัดสรร
จากงบประมาณแผ่นดิน เป็นเงิน 3,653,600 งบประมาณรายได้ เป็นเงิน 12,656,900 บาท และงบประมาณ
ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น เป็นเงิน 2,000,000 บาท นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรม
เพ่ือหารายได้หรือจัดหารายได้จากงบประมาณอ่ืน ดังนี้ 
   1)  การได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณภายนอก ได้แก่ โครงการเสริมสร้างกระบวนการ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาวิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-PLC) โครงการ
สถาบันอุดมศึกษาเป็นพ่ีเลี้ยง และโครงการผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น  
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 กลยุทธ์ที่ 2 ปรับปรุงแนวทำงบริหำรงบประมำณให้สอดคล้องตำมกลยุทธ์ทุกปี 
   คณะครุศาสตร์ได้ปรับปรุงแนวทางบริหารงบประมาณ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาและบริหารจัดการ
ทางการเงินให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้    

1) การใช้จ่ายงบประมาณ 
    1.1) การใช้จ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้ คณะมีมาตรการให้ใช้จ่ายเงิน
ตามระเบียบการเงินและแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย และด าเนินการให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คณะโดยบรรลุ
ความส าเร็จของโครงการ โดยมีผู้บริหารควบคุมและก ากับติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณจากระบบรายงาน
ด้านบริหารงบประมาณและการเงินให้เป็นไปตามแผนงาน รวดเร็วและตรวจสอบได้ ทั้งนี้จะมีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในท าหน้าที่ตรวจสอบการด าเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบของทางราชการและมหาวิทยาลัย 
    1.2) การใช้จ่ายเงินรายได้ของคณะ มีการใช้จ่ายตามระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏ ว่าด้วยการ
ให้บริการวิชาการที่มีค่าตอบแทน พ.ศ. 2556 โดยมีคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจ าคณะ
พิจารณาอนุมัติ ตรวจสอบและจัดท ารายละเอียดการใช้จ่ายที่ชัดเจน ตรวจสอบได้  
   2)  การปรับปรุงระบบการบริหารการเงิน การคลังและพัสดุ 
    คณะส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับ
ระเบียบการเงิน การคลังและพัสดุ ทั้งนี้ยังสนับสนุนงบประมาณให้บุคลากรสร้างองค์ความรู้และจัดท าคู่มือ
ด้านการเงินและพัสดุให้สอดคล้องกับระเบียบและระบบที่เปลี่ยนแปลงไป 
   3)  การจัดสรรงบประมาณ 
    คณะจัดสรรงบประมาณที่สอดคล้องกับพันธกิจของคณะครุศาสตร์ พร้อมจัดท าแผนการใช้
จ่ายงบประมาณรายไตรมาส ปีละ 4 ครั้ง 
   4)  การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดและมีประสิทธิภาพ 
    คณะกรรมการบริหารคณะด าเนินการติดตามรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณทุกไตรมาส 
และรายงานผลต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
   กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำระบบสำรสนเทศให้ครอบคลุมกำรใช้งำนกำรเงินอย่ำงทั่วถึงและทันต่อ  
กำรใช้งำน 
   คณะครุศาสตร์มีระบบสารสนเทศ ส าหรับผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับระบบ
งบประมาณ การเงิน และบัญชี เพ่ือติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณตามประเภทงบประมาณ ตามแผนและผล
การด าเนินงานเพื่ออ านวยความสะดวกและทันต่อการใช้งาน 
   กลยุทธ์ที่ 4 บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง  
   คณะครุศาสตร์มีการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยจัดให้มีการรายงานสถานะการเงินต่อ
คณะกรรมการทุกรายไตรมาส ซึ่งผู้บริหารคอยท าหน้าที่ก ากับดูแลความเสี่ยงและหาทางลดความเสี่ยงหรือ
ไม่ให้เกิดตวามเสี่ยงเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะ 
  6. จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดสรรให้สอดคล้องตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และน าเสนอ
มหาวิทยาลัยต่อไป 
  2. คณะครุศาสตร์จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดสรรให้สอดคล้อง
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเสนอคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณาอนุมัติ และ
น าเสนอมหาวิทยาลัยโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ จ ำนวนเงิน จ ำนวนโครงกำร จ ำนวนตัวชี วัด 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 3,248,200 10 3 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 569,300 6 3 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 3,348,440 5 1 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 2,094,560 4 2 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 126,700 2 3 

รวม 14,049,160 30 12 
  หลังจากนั้นจัดประชุมเพ่ือมอบหมายงานให้ผู้รับผิดชอบตามตัวชี้วัด พร้อมทั้งเผยแพร่ให้กับ
ผู้เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสียได้รับทราบทางเว็บไซต์ของคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
  3. การประเมินแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ 
  4.  คณะฯ น าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานอย่างทั่วถึงและเชื่อมโยงกับ
องค์การภายนอกดังนี้ 
   4.1 การใช้ระบบสารสนเทศในการบริหารงบประมาณ การเงินและการบัญชี ของทาง
มหาวิทยาลัย ซึ่งจะช่วยในการก ากับ ติดตาม และประเมินความส าเร็จของแผนงาน/โครงการได้เป็นอย่างดี  
   4.2 มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและเครือข่ายสารสนเทศ เพ่ือช่วยในการบริหารงานและใช้
เทคโนโลยีเพ่ือจัดการศึกษาของคณะ 
   4.3 การใช้ระบบสารสนเทศด้านงานทะเบียนนักศึกษา การประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์และ
ภาษาอังกฤษ เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน 
   4.4 สนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนการสอนบนระบบ e-Learning, Smart 
Classroom และ Google Document 
   4.5 การใช้ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  NSRU-MIS เพ่ือสนับสนุนด้านการบริหารของคณะ
มหาวิทยาลัย ทั้งด้านการบริหาร การวิจัยและบริการวิชาการ การพัฒนาหลักสูตร เป็นต้น 
   4.6 การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-Document ทั้งบนระบบ e-Meeting และ e-
Office เพ่ือลดความสิ้นเปลืองของวัสดุ และความรวดเร็วในการประสานงาน 
  5. คณะครุศาสตร์ด าเนินการประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานของคณบดี  โดยใช้
แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี  ที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน
ของมหาวิทยาลัยจัดท าขึ้น 
  6.  ผลการประเมนิความพึงพอใจในการบริหารงานของคณบดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.00 อยู่ในระดับมาก 
   ตัวชี วัดที่ 6.2 ผลกำรบริหำรงบประมำณ 
  งบประมาณท่ีได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน  17,184,587 บาท 
  งบประมาณท่ีเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 12,608,205 บาท 
  คิดเป็นร้อยละ 73.37 
  ตัวชี วัดที่  6.3  ผลกำรพัฒนำบุคลำกร 
  คณะมบีุคลากร จ านวน 79  คน  
  ได้รับการพัฒนา จ านวน  60  คน   
   -  บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 67 คน  ได้รับการพัฒนา จ านวน 52 คน 
   - บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 12 คน  ได้รับการพัฒนา จ านวน 8 คน 
  ร้อยละ 75.95 
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  ตัวชี วัดที่ 6.4 กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
  1. คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ประจ าปี
งบประมาณ 2564 โดยให้มีหน้าที่  
   1.1 วางแผนด าเนินงาน ประสานงานการด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงให้เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
   1.2 ถ่ายทอดแผนบริหารความเสี่ยงและแนวทางการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรในคณะได้รับทราบ 
   1.3 ก ากับติดตามผลการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  2. คณะครุศาสตร์ได้ด าเนินการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงตามแบบฟอร์ม RM1 และ RM2 ของ
มหาวิทยาลัย และเสนอให้คณะกรรมการประจ าคณะรับทราบ และส่งแผนบริหารความเสี่ยงไปยังมหาวิทยาลัย 
  3. ในปีงบประมาณ 2564คณะครุศาสตร์ได้มีความเสี่ยงที่เป็นผลจากการวิเคราะห์ 3 เรื่อง ได้แก่  
   3.1 นักศึกษำออกกลำงคัน 
    ปัจจัยเสี่ยง คือ  
    - ผู้ปกครองไม่มีงบประมาณในการจ่ายค่าเทอม 
    - นักศึกษาประสบปัญหาในการใช้ชีวิต 
    - มหาวิทยาลัยใหญ่เปิดรับอย่างไม่จ ากัดนักศึกษาย้ายไปเรียนมหาวิทยาลัยอ่ืน 
    การควบคุมความเสี่ยง คือ  
    - ช่วยเหลือการเข้าถึงแหล่งทุน 
    - ตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี 
    - การปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
    - เสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งม่ันและรักในอาชีพครู      
    นอกจากนี้คณะครุศาสตร์ยังมีการจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาปัญหาทางด้านวิชาการและการใช้
ชีวิตโดยจัดท าห้องให้ค าปรึกษาขึ้นที่อาคาร 9 ย่านมัทรี โดยมีอาจารย์สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวเป็น
ผู้ให้ค าปรึกษา 
     ตัวชี วัดและค่ำเป้ำหมำย คือ นักศึกษาออกกลางคันต้องไม่เกินร้อยละ 7.00 
     กำรด ำเนินกำร 
    1.  คณะครุศาสตร์ประสานกับแหล่งทุนต่าง ๆ และแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ทางเฟสบุ๊คประชา
สัมพันธ์ของคณะ และเว็บไซต์ของคณะ  
    2. แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาทุกชั้นปีเพ่ือคอยให้ค าปรึกษาปัญหาทางวิชาการ
และปัญหาการใช้ชีวิต 
    3. คณะมีนโยบายให้แต่ละสาขาปรับพ้ืนฐานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพ่ือลดความเสี่ยง
การออกกลางคันจากการพ้นสภาพผลการเรียน 
    คณะมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา และความมุ่งมั่นและรักในวิชาชีพครู ให้กับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตั้งแต่แรกเข้า เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความมุ่งมั่นและรักในวิชาชีพครู และตั้งใจที่จะศึกษาให้
จบเพื่อไปเป็นครูอย่างท่ีตั้งใจ 
    ผลหลังกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร มีรายละเอียดดังนี้ 
    นักศึกษาได้ลาออกและพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาปีการศึกษา 2563 สรุปผลเมื่อเข้าสู่ปี
การศึกษา 2564 ดังนี้ 
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    - นักศึกษาที่เข้าเรียน ปี 2560 จากชั้นปีที 4 ขึ้นสู่ชั้นปีที่ 5 มีนักศึกษาแรกเข้าเรียน 441 คน 
มีนักศึกษาออกกลางคัน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 10.66 
    - นักศึกษาที่เข้าเรียน ปี 2561 จากชั้นปีที่ 3 ขึ้นสู่ชั้นปีที่ 4 มีนักศึกษาแรกเข้าเรียน 464 คน 
มีนักศึกษาออกกลางคัน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 8.41 
    - นักศึกษาที่เข้าเรียน ปี 2562 จากชั้นปีที่ 2 ขึ้นสู่ชั้นปีที่ 3 มีนักศึกษาแรกเข้าเรียน 459 คน 
มีนักศึกษาออกกลางคัน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 5.66 
    - นักศึกษาที่เข้าเรียน ปี 2563 จากชั้นปีที่ 1 ขึ้นสู่ชั้นปีที่ 2 มีนักศึกษาแรกเข้าเรียน 455 คน 
มีนักศึกษาออกกลางคัน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.18 
    รวมนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 – 5 จ านวน 1,819 คน มีนักศึกษาออกกลางคัน 131 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.20 ท าให้ไม่บรรลุค่าเป้าหมายซึ่งตั้งไว้ที่ไม่เกินร้อยละ 7.00 
    นอกจากนี้เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา โดยสัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 
2562 ซึ่งเป็นปีก่อนหน้า มีนักศึกษาออกกลางคันคิดเป็นร้อยละ 6.92 เมื่อเปรียบเทียบกันจะพบว่ามีนักศึกษา
ออกกลางคันมากขึ้น อันเนื่องมากจากสาเหตุหลายประการ เช่น นักศึกษาได้ย้ายสถาบันการศึกษา นักศึกษา
ย้ายคณะวิชา และนักศึกษาบางส่วนมีปัญหาเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษา และมีปัญหาด้านสุขภาพท าให้ไม่
สามารถศึกษาต่อในหลักสูตรครุศาตรบัณฑิตที่สังกัดคณะครุศาสตร์ได้ 
   3.2 บัณฑิตครู 4 ปี ไม่ได้รับใบประกอบวิชำชีพครู 
    ปัจจัยเสี่ยง คือ  
    1. การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการศึกษา เป็นการผลิตครู 4 ปี และให้มีการสอบเพ่ือรับใบ
ประกอบวิชาชีพ 
    กำรควบคุมควำมเสี่ยง คือ  
    1. จัดท ากิจกรรมเสริมทักษะที่ต้องใช้ในการสอบเพ่ือรับใบประกอบวิชาชีพครู ตั้งแต่เข้าเรียน
ชั้นปีที่ 1 ไปจนถึงปี 4 
    2.  โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือสอบขอใบประกอบวิชาชีพครูให้กับนักศึกษาที่จะเข้าสอบ 
    ตัวชี วัดและค่ำเป้ำหมำย  
    ร้อยละของนักศึกษาในหลักสูตรครู 4 ปีได้รับใบประกอบวิชาชีพครูเมื่อส าเร็จการศึกษา  
ร้อยละ 80.00 
    กำรด ำเนินกำร 
    มีการประชุมเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างความเป็นครู และ
มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะที่จะต้องใช้สอบใบประกอบวิชาชีพ 5 ด้าน คือ  ด้านภาษาอังกฤษ  ด้านภาษาไทย  
ด้านเทคโนโลยี  ด้านวิชาชีพครู และวิชาเอก   นอกจากนี้ยังมีการวางแผนการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม
เพ่ือสอบขอใบประกอบวิชาชีพครู 
    ผลหลังกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร มีรายละเอียดดังนี้ 
    มีนโยบายให้เริ่มจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมทักษะทั้ง 5 ด้านให้กับนักศึกษาตั้งแต่เข้าเรียนในชั้นปีที่ 
1 โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร 
   3.3 วำรสำรไปไม่ถึงมำตรฐำนคุณภำพของ TCI 
    ปัจจัยเสี่ยง คือ  
    นักวิจัยภายนอกไม่ส่งบทความวิจัยมาขอตีพิมพ์ในวารสาร 
    กำรควบคุมควำมเสี่ยง คือ 
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    1. มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
    2. พัฒนาระบบการกรอกข้อมูลวิจัยออนไลน์ 
    ตัวชี วัดและค่ำเป้ำหมำย 
    สัดส่วนของงานวิจัยภายนอก ร้อยละ 51.00 
    กำรด ำเนินงำน 
    อาจารย์ภายในคณะให้ความร่วมมือในการช่วยกันประชาสัมพันธ์ไปยังเครือข่ายด้านงานวิจัย
ของตนเอง รับสมัครสมาชิกในระบบวารสารออนไลน์ Thai Jo 
     
    ผลกำรด ำเนินงำน 
    วารสารฉบับที่ 1 ปี 2563 (ม.ค.-เม.ย.) มีงานวิจัยจากภายนอก จ านวน 4 เรื่อง จากท้ังหมด 7 
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 57.14 
    วารสารฉบับที่ 2 ปี 2563 (พ.ค.-ส.ค.) มีงานวิจัยจากภายนอก จ านวน 4 เรื่อง จากทั้งหมด 7 
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 57.14 
    วารสารฉบับที่ 3 ปี 2563 (ก.ย.-ธ.ค.) มีงานวิจัยจากภายนอก จ านวน 4 เรื่อง จากทั้งหมด 7 
เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 57.14 
    วารสารฉบับที่ 1 ปี 2564 (ม.ค.-เม.ย.) มีงานวิจัยจากภายนอก จ านวน 6 เรื่อง จากทั้งหมด 
10 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 60.00 
    รวมวารสารทั้ง 4 ฉบับ มีงานวิจัยที่ลงวารสารจ านวนทั้งหมด 31 เรื่อง เป็นงานวิจัยจาก
ภายนอก จ านวน 18 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 58.06 ท าให้บรรลุเป้าหมายโดยค่าเป้าหมายตั้งไว้ที่ร้อยละ 51.00. 
  4.  แนวทางการแก้ไขความเสี่ยงมีความเหมาะสม 
   ในปีงบประมาณ 2564คณะครุศาสตร์ได้มีความเสี่ยงที่ เป็นผลจากการวิเคราะห์และระบุปัจจัย
ภายนอก 2 เรื่อง ได้แก่  
   1.  นักศึกษำออกกลำงคัน 
    ปัจจัยเสี่ยง คือ  
    1.  ผู้ปกครองไม่มีงบประมาณในการจ่ายค่าเทอม 
    2. นักศึกษาประสบปัญหาในการใช้ชีวิต 
    3. มหาวิทยาลัยใหญ่เปิดรับอย่างไม่จ ากัดนักศึกษาย้ายไปเรียนมหาวิทยาลัยอ่ืน 
    กำรควบคุมควำมเสี่ยง คือ  
    1.  ช่วยเหลือการเข้าถึงแหล่งทุน 
    2. ตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี 
    3. การปรับพื้นฐานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
    4. เสริมสร้างความศรัทธา ความมุ่งมั่นและรักในอาชีพครู     นอกจากนี้คณะครุศาสตร์ยัง
มีการจัดตั้งศูนย์ให้ค าปรึกษาปัญหาทางด้านวิชาการและการใช้ชีวิตโดยจัดท าห้องให้ค าปรึกษาขึ้นที่อาคาร 9 
ย่านมัทรี โดยมีอาจารย์สาขาวิชาจิตวิทยาและการแนะแนวเป็นผู้ให้ค าปรึกษา 
   ตัวชี วัดและค่ำเป้ำหมำย คือ นักศึกษาออกกลางคันต้องไม่เกินร้อยละ 7.00 
   2.  บัณฑิตครู 4 ปี ไม่ได้รับใบประกอบวิชำชีพครู 
    ปัจจัยเสี่ยง คือ  
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    1.  การเปลี่ยนแปลงนโยบายทางการศึกษา เป็นการผลิตครู 4 ปี และให้มีการสอบเพ่ือรับ
ใบประกอบวิชาชีพ 
    กำรควบคุมควำมเสี่ยง คือ  
    1. จัดท ากิจกรรมเสริมทักษะที่ต้องใช้ในการสอบเพ่ือรับใบประกอบวิชาชีพครู ตั้งแต่เข้าเรียน
ชั้นปีที่ 1 ไปจนถึงปี 4 
    2. โครงการเตรียมความพร้อมเพ่ือสอบขอใบประกอบวิชาชีพครูให้กับนักศึกษาที่จะเข้าสอบ 
    ตัวชี วัดและค่ำเป้ำหมำย  
    ร้อยละของนักศึกษาในหลักสูตรครู 4 ปีได้รับใบประกอบวิชาชีพครูเมื่อส าเร็จการศึกษา  
ร้อยละ 80.00 
 
   3.  วำรสำรไปไม่ถึงมำตรฐำนคุณภำพของ TCI 
    ปัจจัยเสี่ยง คือ  
    นักวิจัยภายนอกไม่ส่งบทความวิจัยมาขอตีพิมพ์ในวารสาร 
    กำรควบคุมควำมเสี่ยง คือ 
    1. มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์เชิงรุก 
    2. พัฒนาระบบการกรอกข้อมูลวิจัยออนไลน์ 
    ตัวชี วัดและค่ำเป้ำหมำย 
    สัดส่วนของงานวิจัยภายนอก ร้อยละ 51.00 
  5. ผลจากการแก้ไขความเสี่ยงมีดังนี้ 
   1.  นักศึกษำออกกลำงคัน 
    ผลของเป้าหมาย 
    ไม่บรรลุ 
    ผลของการด าเนินงาน 
    คณะครุศาสตร์ประสานกับแหล่งทุนต่างๆและแจ้งข้อมูลข่าวสารให้ทางเฟสบุ๊คประชาสัมพันธ์
ของคณะ และเว็บไซต์ของคณะ 
    แต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาให้กับนักศึกษาทุกชั้นปีเพ่ือคอยให้ค าปรึกษาปัญหาทางวิชาการและ
ปัญหาการใช้ชีวิต 
    คณะมีนโยบายให้แต่ละสาขาปรับพ้ืนฐานให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพ่ือลดความเสี่ยงการออก
กลางคันจากการพ้นสภาพผลการเรียน 
    คณะมีการจัดกิจกรรมเสริมสร้างความศรัทธา และความมุ่งมั่นและรักในวิชาชีพครู ให้กับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตั้งแต่แรกเข้า เพ่ือให้นักศึกษาได้มีความมุ่งมั่นและรักในวิชาชีพครู และตั้งใจที่จะศึกษาให้
จบเพื่อไปเป็นครูอย่างท่ีตั้งใจ 
    ผลหลังการด าเนินกิจกรรม/โครงการ   คือ 
    - นักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2563 สรุปผลเมื่อเข้าสู่ปีการศึกษา 2564 
    - นักศึกษาที่เข้าเรียน ปี 2560 จากชั้นปีที่ 4ขึ้นสู่ชั้นปีที่ 5 มีนักศึกษาแรกเข้าเรียน 441 
คน มีนักศึกษาออกกลางคัน 47 คน คิดเป็นร้อยละ 10.66 
    - นักศึกษาที่เข้าเรียน ปี 2561 จากชั้นปีที่ 3ขึ้นสู่ชั้นปีที่ 4 มีนักศึกษาแรกเข้าเรียน 464 
คน มีนักศึกษาออกกลางคัน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 8.41 
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    - นักศึกษาที่เข้าเรียน ปี 2562 จากชั้นปีที่ 2ขึ้นสู่ชั้นปีที่ 3 มีนักศึกษาแรกเข้าเรียน 459 
คน มีนักศึกษาออกกลางคัน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 5.66 
    - นักศึกษาที่เข้าเรียน ปี 2563 จากชั้นปีที่ 1ขึ้นสู่ชั้นปีที่ 2 มีนักศึกษาแรกเข้าเรียน 455 
คน มีนักศึกษาออกกลางคัน 19 คน คิดเป็นร้อยละ 4.18 
    รวมนักศึกษาตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 – 5 จ านวน 1,819 คน มีนักศึกษาออกกลางคัน 131 คน คิด
เป็นร้อยละ 7.20 
   2.  บัณฑิตครูหลักสูตร 4 ปี ไม่ได้รับใบประกอบวิชำชีพ 
    ผลของเป้าหมาย 
    อยู่ระหว่ำงกำรด ำเนินกำร 
    ผลของการด าเนินงาน 
    มีการประชุมเพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมเสริมนอกหลักสูตรเพ่ือเสริมสร้างความเป็นครู และ
มีการจัดกิจกรรมเสริมทักษะที่จะต้องใช้สอบใบประกอบวิชาชีพ 5 ด้าน คือ ด้านภาษาอังกฤษ ด้านภาษาไทย  
ด้านเทคโนโลยี  ด้านวิชาชีพครู และวิชาเอก 
    นอกจากนี้ยังมีการวางแผนการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมเพ่ือสอบขอใบประกอบวิชาชีพครู 
    ผลหลังการด าเนินกิจกรรม/โครงการ   คือ 
    มีนโยบายให้เริ่มจัดกิจกรรมเพ่ือเสริมทักษะทั้ง 5 ด้านให้กับนักศึกษาตั้งแต่เข้าเรียนในชั้นปีที่ 
1 โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร 
   3.  วำรสำรไปไม่ถึงมำตรฐำนคุณภำพของ TCI 
    ผลของเป้าหมาย 
    บรรลุ 
    ผลของการด าเนินงาน 
    ได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ภายในคณะช่วยกันประชาสัมพันธ์ท าให้มีบทความวิจัยจาก
ภายนอกลงทะเบียนขอตีพิมพ์ในระบบวารสารออนไลน์ ThaiJo เข้ามาจ านวนมาก 
    ผลหลังการด าเนินกิจกรรม/โครงการ   
    วารสารฉบับที่ 1 ปี 2563 เดือน ม.ค.-เม.ย. มีบทความจากภายนอก จ านวน 4 เรื่องจาก
ทั้งหมด 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 57.14 
    วารสารฉบับที่ 2 ปี 2563 เดือน พ.ค.-ส.ค. มีบทความจากภายนอก จ านวน 4 เรื่องจาก
ทั้งหมด 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 57.14 
    วารสารฉบับที่ 3 ปี 2563 เดือน ก.ย.-ธ.ค. 
    มีบทความจากภายนอก จ านวน 4 เรื่องจากทั้งหมด 7 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 57.14    วารสาร
ฉบับที่ 1 ปี 2564 เดือน ม.ค.-เม.ย. 
    มีบทความจากภายนอก จ านวน 6 เรื่องจากทั้งหมด 10 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 60.00 
    รวมวารสารทั้ง 4 ฉบับ มีจ านวนบทความวิจัยที่ลงวารสารจ านวนทั้งหมด 31 เรื่อง เป็น
บทความวิจัยจากภายนอก จ านวน 18 เรื่อง คิดเป็นร้อยละ 58.06 
  ตัวชี วัดที่  6.5 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือภายในประเทศ หรือ ต่างประเทศ 
 1.  ความร่วมมือระหว่าง คณะกับ มหาวิทยาลัย/คณะ ภายในประเทศ  มีการด าเนินการดังนี้ 
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  1.1 โครงการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือผลิตครูภาคเหนือ เพ่ือน าเสนองานวิจัยของ
นักศึกษา ครูพ่ีเลี้ยง ผู้บริหารสถานศึกษา และอาจารย์นิเทศ เพ่ือแก้ปัญหาการเรียนการสอนในชั้นเรียน 
  1.2 โครงการความร่วมมือด้านงานวิจัยกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 2. ความร่วมมือระหว่าง คณะ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีการด าเนินการดังนี้ 
  2.1 โครงการเสริมสร้างกระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพเพ่ือพัฒนาจรรยาบรรณ
วิชาชีพผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (e-PLC) โดยโดยร่วมมือกับส านักงานเลขาธิการคุรุสภาและโรงเรียน
เครือข่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายได้แก่ ครูพ่ีเลี้ยง ผู้บริหารโรงเรียน นักศึกษาฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพครู และอาจารย์นิเทศก์ รวมทั้งสิ้น 1,150 คน 
 ผลการประเมินการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะครุศาสตร์แสดงในตารางที่ 3.7 
  ตำรำงท่ี 3.7 ผลการประเมินการด าเนินงานตามพันธกิจ 

มิติ และ ตัวชี วัด  คะแนน 
มิติท่ี 1 ด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและพัฒนำก ำลังคนตลอดจนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 18.48 

   ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ผลประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร   3.77 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.2 การบริหารจดัการนกัศึกษาออกกลางคัน 5.00 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.3 การประเมินคณุภาพการเรียนการสอนของอาจารย์  4.71 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.4 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 5.00 
มิติท่ี 2 ด้ำนกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงำนสร้ำงสรรค์ 16.25 

   ตัวช้ีวัดที่ 2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอก 1.25 

  
ตัวช้ีวัดที่ 2.2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รบัทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั   5.00 

  ตัวช้ีวัดที่ 2.3 โครงการวิจัยที่โจทยก์ารวิจัยได้มาจากท้องถิ่น 5.00 
  ตัวช้ีวัดที่ 2.4 การใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา 5.00 
มิติท่ี 3 ด้ำนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 15.00 

   ตัวช้ีวัดที่ 3.1 การส่งเสรมิการพัฒนาท้องถิ่น 5.00 
  ตัวช้ีวัดที่ 3.2 การพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาอื่นภายนอกมหาวิทยาลัย 5.00 
  ตัวช้ีวัดที่ 3.3 การยกระดับคณุภาพการศึกษาของท้องถิ่น ให้ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 5.00 
มิติท่ี 4 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 10.00 

   ตัวช้ีวัดที่ 4.1 การจัดโครงการบริการวิชาการและทรัพยากรสนับสนนุตามแผนในการให้บริการวิชาการ 5.00 

  
ตัวช้ีวัดที่ 4.2 งบประมาณที่เป็นความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกหรือท้องถิ่นและรายได้ที่เกดิจากการ
ให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลยั/คณะ 5.00 

มิติท่ี 5 ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 10.00 
  ตัวช้ีวัดที่ 5.1 การด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 5.00 
  ตัวช้ีวัดที่ 5.2 การมีส่วนร่วมในโครงการด้านศลิปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 5.00 
มิติท่ี 6 ด้ำนกำรบริหำร   18.00 
  ตัวช้ีวัดที่ 6.1 การบริหารองค์การ 5.00 
  ตัวช้ีวัดที่ 6.2 ผลการบรหิารงบประมาณ 1.00 
                  1. ร้อยละของการเบกิจ่ายงบประมาณ 1.00 
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มิติ และ ตัวชี วัด  คะแนน 
                  2. ความสามารถในการหารายได ้ - 
  ตัวช้ีวัดที่ 6.3 ผลการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย/คณะ 5.00 
  ตัวช้ีวัดที่ 6.4 การบริหารจดัการความเสี่ยง 4.00 
  ตัวช้ีวัดที่ 6.5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 3.00 
                  (1) ภายในประเทศหรือต่างประเทศ 3.00 
                  (2) ภายในประเทศและต่างประเทศ  

รวม 87.73 
 * ไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ท าให้มีผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณ 

 

 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ   

  1. กำรบรรลุวัตถุเป้ำหมำยตำมตัวชี วัดของแผนยุทธศำสตร์  
   คณะได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ จ านวน 16 ตัวชี้วัด โดยมีผลการด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย 
จ านวน 6 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ  37.50 
 2. ควำมส ำเร็จของโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ที่รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย 
  คณะได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ จ านวน 65 โครงการ  สามารถด าเนินการได้  จ านวน 54
โครงการ  เป็นร้อยละ 83.08 
 3. กำรบริหำรงบประมำณ   
  คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน  30,450,407 บาท  ด าเนินการเบิกจ่ายได้ จ านวน     
21,849,481 บาท  คิดเป็นร้อยละ 71.75  
              หมำยเหตุ   
 จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการไม่
สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงานขอยุติการด าเนินโครงการบางส่วน ขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพ่ือให้
สามารถขับเคลื่อนได้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
  ประกอบกับสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อสภาวะทางเศรษฐกิจท าให้นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ในการช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง การ เก็บเงิน
ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาในช่วงระยะเวลาการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย
เรียกเก็บค่าเงินค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายในอัตราร้อยละเก้าสิบ และให้แบ่งจ่ายเป็นงวด โดยงดเว้น
ค่าปรับการช าระเงินหลังก าหนด 
 
ส่วนที่ 4 กำรสัมภำษณ์คณบดี ผู้แทนประธำนสำขำวิชำ และผู้แทนอำจำรย์ 
  กำรสัมภำษณ์คณบดี  ผู้แทนประธำนสำขำวิชำและผู้แทนอำจำรย์ 
 กำรสัมภำษณ์คณบดี สรุปได้ดังนี้    
 1.  กำรด ำเนินงำนของคณะ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่ำนมำ (1 ต.ค.2563 – 30 ก.ย.
2564) มีอะไรที่เป็นจุดเด่นและมุ่งเน้นพัฒนำไปในด้ำนใด 
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  คณะด าเนินการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ โดยได้การเปิดหลักสูตรจัดการเรียนการสอนที่
สนองต่อนโยบายของสภามหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัย มีจุดเด่นในเรื่องการผลิตครู หลักสูตรครุศาสตร
บัณฑิต ค.บ.4 ปี เน้นการผลิตครูตามพระราโชบาย รัชกาลที่10 และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ให้เป็นครูดี 
ครูเก่ง รักษ์ถิ่นฐานบ้านเกิดและชุมชน และพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา               
(Re-skill/Up-skill) ในหลักสูตรประกาศนียบัตร หลักสูตรปริญญาโท และหลักสูตรปริญญาเอก ซึ่งแต่ละ
หลักสูตรมีผู้สนใจเข้าศึกษามาก ซึ่งคณะใช้ระบบคัดออก ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (1 ตุลาคม 2563 -30
กันยายน 2564) คณะได้เปิดหลักสูตรจัดการเรียนการสอน ดังนี้ 
  1.1 ระดับปริญญาตรี 8 หลักสูตร ประกอบด้วย 1)สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 2)สาขาวิชา
ภาษาไทย 3)สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 4)สาขาวิชาสังคมศึกษา 5)สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 6)สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
ทั่วไป 7)สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการศึกษา และ8)สาขาวิชาพลศึกษา ซึ่งแต่ละหลักสูตรรับได้ตามแผนที่
ก าหนดหลักสูตรและ 60 คน ปีละประมาณ 480 คน/ปีใช้ระบบการคัดออก และผ่านการสอบวัดแววความเป็น
ครู และการสอบวิชาเอก โดยการสัมภาษณ์ แฟ้มสะสมงาน และการสอบภาคปฏิบัติ ในสาขาพลศึกษา 
  1.2 ระดับบัณฑิตศึกษา 
   - หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู คณะครุศาสตร์ได้เปิดการเรียนการสอนในปี พ.ศ.
2564 เป็นรุ่นที่ 4 มีผู้เข้าศึกษา จ านวน 180 คน ตามท่ีได้อนุมัติจากคุรุสภา โดยการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
   - ระดับปริญญาโท 
     หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีผู้เข้าศึกษา จ านวน 
120 คน ตามที่คุรุสภาก าหนด โดยการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
     หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน มีผู้เข้าศึกษา จ านวน 
50 คน ตามที่คุรุสภาก าหนด และตามการอนุมัติจากกรรมการบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับ มคอ.2 
โดยการสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
     หลักสุตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา มีผู้เข้าศึกษา จ านวน 60 
คน ตามที่คุรุสภาก าหนด และตามการอนุมัติจากกรรมการบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสอดคล้องกับ มคอ.2 โดย
การสอบคัดเลือกเข้าศึกษา 
   - ระดับปริญญาเอก 
    หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ไม่มีการรับนักศึกษา แต่
มีนักศึกษาอยู่ระหว่างการท าดุษฎีนิพนธ์ จ านวน 13 คน  ประกอบ ด้วย รุ่น3 จ านวน  1 คน รุ่น 4 จ านวน 2 
คน รุ่น5 จ านวน 4 คน และ รุ่น6 จ านวน 6 คน 
 2. กำรประสำนเพื่อน ำนโยบำยจำกสภำมหำวิทยำลัยไปสู่กำรปฏิบัติของคณะ/มหำวิทยำลัย 
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีการถ่ายทอดนโยบายจากสภามหาวิทยาลัยสู่
การปฏิบัติของคณะ โดยได้ด าเนินการดังนี้ 
  2.1 การถ่ายทอดโดยการประชาสัมพันธ์แจ้งผ่านระบบ e-office แจ้งมติสภามหาวิทยาลัยในแต่
ละเดือนแจ้ง ให้อาจารย์และบุคลากร ทราบและถือปฏิบัติ 
  2.2 การประชุมกรรมการประจ าคณะประจ าเดือน แจ้งนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ให้
คณะกรรมการประจ าคณะทราบ และน านโยบาบของสภามหาวิทยาลัยมาก าหนดเป็นแนวทางและกลยุทธ์ใน
การขับเคลื่อนไปสู่ความส าเร็จ 
  2.3 ประชุมกรรมการบริหารคณะ ประกอบด้วย รองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี หัวหน้าสาขาวิชา 
ประธานหลักสูตร ทุกระดับ  ซึ่งมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพ่ือก ากับติดตามการบริหารงาน    
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ของคณะที่ได้รับการอนุมัติเห็นชอบให้คณะด าเนินการในแต่ละปีงบประมาณ ในแต่ประจ าเดือน น าผลการ
ด าเนินงาน ข้อเสนอแนะ ปัญหาข้อจ ากัดเข้าสู่การขอความเห็นชอบระดับคณะกรรมการประจ าคณะ เพ่ือเสนอ
ต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 
  2.4 การประชุมคณะกรรมการแต่ละชุดที่รองคณบดีแต่ละท่านออกแบบเพ่ือก ากับติดตามการ
บริหารงานในแต่ฝ่าย ซึ่งมีอาจารย์ บุคลากร เข้าร่วมตามค าสั่งของคณะ เช่น คณะกรรมการฝ่ายบริหาร 
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ คณะกรรมการฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะกรรมการฝ่ายพัฒนาศักยภาพด้าน
ภาษาอังกฤษ คณะกรรมการฝ่ายฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมนักศึกษาหอพัก 
เป็นต้น ซึ่งกรรมการแต่ละชุดมีการประสานน านโยบายของสภามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติควบคู่กับ
แนวนโยบายของมหาวิทยาลัยและของคณะ  
 3.  ในปัจจุบัน อำจำรย์ที่มีคุณภำพและมีทักษะที่สำมำรถท ำงำนได้หลำกหลำย เป็นควำม
ต้องกำรจ ำเป็นส ำหรับมหำวิทยำลัยไทยท่ีต้องพัฒนำให้พร้อมส ำหรับบริบทท่ีเปลี่ยนไป คณะ/มหำวิทยำลัย 
มีแนวทำงกำรพัฒนำอำจำรย์ให้มีคุณภำพและทักษะที่หลำกหลำยมำกขึ น อย่ำงไร 
  3.1 คณครุศาสตร์ได้ด าเนินการให้อาจารย์มีคุณภาพ มีศักยภาพ มีทักษะในการท างานสนอง
นโยบายสภาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย และคณะ โดยการพัฒนาตนเองให้มีคุณวุฒิที่สูงขึ้นในระดับปริญญา
เอก ปัจจุบันอาจารย์ของคณะมีคุณวุฒิสูงกว่าเกณฑ์ และมีต าแหน่งทางวิชาการ มากกว่าร้อยละ 50 จนท าให้
คณะครุศาสตร์สามารถเปิดหลักสูตรสูงกว่าระดับปริญญาตรี อาทิ หลักสูตรประกาศนียบัตร 1 หลักสูตร 
หลักสูตรปริญญาโท จ านวน 4 หลักสูตร หลักสูตรปริญญาเอก 1 หลักสูตร และอยู่ระหว่างจัดท าหลักสูตรป.
เอก อีก 1 หลักสูตร (คอมพิวเตอร์ศึกษา)  
  3.2 นอกจากนี้คณะได้พัฒนาอาจารย์ด้านการสอนฐานสมรรถนะ และการสอนในรูปแบบต่างๆ 
ช่วงสถาการณ์ช่วงโควิท-19 เพ่ือจัดการเรียนสอนแบบออนไลน์ในรูปแบบต่างๆ โดยให้อาจารย์ได้รับการอบรม 
สัมมนาทางวิชาการในช่วงปิดภาคเรียน และวันหยุด กับวิทยากร ที่มีชื่อเสียง 
 4. ท่ำนเห็นว่ำปัญหำที่ส ำคัญของคณะคืออะไร และท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไร 
  ปัญหาของคณะที่ส าคัญต่อการพัฒนาศักยภาพของคณะ มีดังนี้ 
  4.1 ปัญหาด้านบุคลากร  
   คณะครุศาสตร์ ถือเป็นคณะที่เก่าแก่อยู่คู่กับมหาวิทยาลัย อาจารย์ที่มีประสบการณ์ มี
ต าแหน่งทางวิชาการ มีคุณวุฒิ มีการเกษียณอายุราชการ ท าให้ความเข้มแข็งทางวิชาการของคณะ ลดลง 
จ าเป็นต้องได้รับการจัดสรรอัตราพนักงานมหาวิทยาลัย เพ่ือสรรหาอาจารย์ที่มีคุณวุฒิ ที่มีความม่ันคงในการมา
บรรจุเป็นอาจารย์สังกัดคณะครุศาสตร์ เนื่องจากมหาวิทยาลัยอ่ืน รับสมัครอาจารย์เป็นต าแหน่งพนักงาน
มหาวิทยาลัย มีความมั่นคง ขณะที่คณะครุศาสตร์เป็นอาจารย์ประเภทลูกจ้างชั่วคราว และมีข้อเสนอแนะ ก็
คือ มหาวิทยาลัย ควรทบทวนปรับปรุงและจัดท ากรอบพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ของคณะและของ
มหาวิทยาลัย รอบ5 ปี ใหม่( พ.ศ.2565-2568) เพ่ือที่ให้แต่ละคณะสามารถเพ่ิมศักยภาพ ดึงคนเก่ง คนที่
คุณวุฒิตามความต้องการของคณะเปิดเปิดหลักสูตรที่หลากหลาย ที่มีสามารถสร้างแรงจูงใจและสร้างความ
มั่นใจให้กับอาจารย์ที่มาปฏิบัติงานที่คณะครุศาสตร์ 
  4.2 ปัญหาด้านอาคารสถานที่  
   คณะครุศาสตร์ ยังขาดอาคารเรียน ที่ออกแบบเป็นห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการ รองรับ
การผลิตครูฐานสมรรถนะ ห้องฝึกปฏิบัติการสอนแบบสมัยใหม่ และมีข้อเสนอแนะ จ าเป็นต้องได้รับการ
สนับสนุนอาคารเรียนอาคารปฏิบัติการเฉพาะศาสตร์ ที่มีครุภัณฑ์การเรียนการสอนสมัยใหม่ในการผลิตครูไปสู่
โรงเรียนในยุควิถีใหม ่
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 5. กำรระบำด COVID19 คณะประสบปัญหำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เกิดประสิทธิผล
หรือไม่ และต้องกำรได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงไร 
  การจัดการเรียนการสอนในช่วงมีการระบาด COVID19 คณะประสบปัญหาในการจัดการเรียน
การสอนให้เกิดประสิทธิผล ก็คือ การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ของอาจารย์ เช่น 
ระบบอินเตอร์เน็ต ห้องสนับสนุนการสอน ระบบอินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัย ไม่เสถียร จ าเป็นอย่างยิ่งที่
ต้องการให้มหาวิทยาลัยเร่งด าเนินการขยายความเร็วของอินเทอร์เน็ตให้มีความทันสมัย รวดเร็ว ซึ่งเป็นเรื่อง
ส าคัญของการจัดการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ และการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านเทคนิคการสอน
ออนไลน์ แบบต่างๆ   
 6. ประเด็นที่กระทรวง อว. ให้ควำมส ำคัญและจะน ำไปสู่กำรจัดสรรงบประมำณ ตำม พรบ.
อุดมศึกษำมำตรำ 45(3) คือกำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย (Reinventing University) ดังนั นท่ำนเห็นว่ำจะ
ก ำหนดทิศทำงอย่ำงไรในกำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย เพื่อพัฒนำควำมเป็นเลิศ และผลิตก ำลังคนตำมควำม
ต้องกำรของประเทศ 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น เห็นด้วยในการกับการก าหนดทิศ
ทางการและการด าเนินการบริหารมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับนโยบาย ของ สปอว. ซึ่งก าหนดบทบาทและ
ด าเนินโครงการต่างๆ เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและการพัฒนาประเทศ ตาม พรบ.อุดมศึกษามาตรา 45(3) คือการ
พลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ทุกโครงการที่เสนอตอบโจทย์ท้องถิ่น ยกระดับชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน พ่ึงตนเองได้ ขณะเดียวกัน คณะครุศาสตร์ก็ผลิตครูเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นในพ้ืนที่ ลดการ
ย้าย และการพัฒนาครูบุคลากรทางการศึกษา (Up-skill/Re - skill) ในพ้ืนที่ให้มีความรู้ ทักษะใหม่ๆ ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง และการสอนฐานสมรรถนะ 
 7.  ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่ำงไรเกี่ยวกับกำรจัดกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำตำมกฎกระทรวง 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง กับการจัดกลุ่มมหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ อยู่ใน กลุ่ม3 
เป็นกลุ่มมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ท าให้การบริหารมหาวิทยาลัย และการด าเนินงานสนองพระราโชบาย 
รัชกาลที่10 และการพัฒนาท้องถิ่นมีความชัดเจนในบทบาทหน้าที่ ของมหาวิทยาลัยและผู้ปฏิบัติงานสนอง
นโยบาย และเจตนารมณ์ของ พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2554 
 8.  มหำวิทยำลัยมีบทบำทอย่ำงไรในกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals) หรือ SDGs บนพื นฐำนของทรัพยำกรธรรมชำติ ภูมิปัญญำและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏมีบทบาทในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals) 
หรือ SDGs บนพ้ืนฐานของทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น แตกต่างกันตามบริบท
และพันธกิจของแต่ละคณะซี่ง คณะครุศาสตร์มีบทบาทในการพัฒนาอย่างยั่งยืน คือ การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การผลิตบัณฑิตครูให้เป็นคนดี คนเก่ง รักษ์ถิ่นฐานบ้านเกิด ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมของท้ องถิ่น 
เชิดชู สร้างขวัญก าลังใจปราชญ์ชาวบ้าน ผู้น าชุมชนให้รักและพัฒนาโรงเรียน ชุมชน ในพ้ืนที่ ให้มีความ
เจริญก้าวหน้า อยู่ดีกินดี มีอาชีพ รายได้ที่ม่ันคง บนพื้นฐานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 9.  ควำมร่วมมือในหรือต่ำงประเทศ   
  คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ มีความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย 
หรือหน่วยงานต่างประเทศ ดังนี้ 
  9.1 ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยปินตง ประเทศไต้หวัน โดยอาจารย์สาขา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา ร่วมมือพัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการวิจัย 
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  9.2 ความร่วมมือโครงการ SEA Teacher เป็นการแลกเปลี่ยนนักศึกษาฝึกสอนในโรงเรียน
ประเทศเพ่ือนบ้านอาเซียน ในปีนี้ติดสถานการณ์โควิท-19 ท าให้โครงการนี้ เลื่อนไป  
 
 กำรสัมภำษณ์ผู้แทนประธำนสำขำวิชำและผู้แทนอำจำรย์  
 จากการสัมภาษณ์ผู้แทนประธานสาขาวิชาและผู้แทนอาจารย์ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้   
 1. กำรด ำเนินงำนของสำขำ ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่ำนมำ (1 ต.ค.2563 – 30 ก.ย.
2564) มีอะไรที่เป็นจุดเด่นและมุ่งเน้นพัฒนำไปในด้ำนใด 
  จุดเด่น คือ หลักสูตรมีเป้าหมายที่จะบ่มเพาะวิชาชีพ มีรูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
  การพัฒนา คือ ให้นักศึกษาได้มีโอกาสน าไปประยุกต์ใช้ กับโรงเรียน หรือชุมชนให้มากกว่านี้ 
 2. กำรประสำนเพื่อน ำนโยบำยจำกสภำมหำวิทยำลัยไปสู่กำรปฏิบัติของสำขำวิชำ 
  โดยการน านโยบายจากสภามหาวิทยาลัย มาประยุกต์ใช้มห้สอดคล้องกับสาขาวิชา 
 3. ในปัจจุบัน อำจำรย์ที่มีคุณภำพและมีทักษะที่สำมำรถท ำงำนได้หลำกหลำย เป็นควำม
ต้องกำรจ ำเป็นส ำหรับมหำวิทยำลัยไทยท่ีต้องพัฒนำให้พร้อมส ำหรับบริบทท่ีเปลี่ยนไป คณะ/มหำวิทยำลัย 
มีแนวทำงกำรพัฒนำอำจำรย์ให้มีคุณภำพและทักษะที่หลำกหลำยมำกขึ น อย่ำงไร 
  ให้อาจารย์แต่ละคนไปพัฒนาตนเอง เช่น การอบรม การท าวิจัย หรือการบริการวิชาการ เพ่ือให้
เกิดทักษะกระบวนการคิด  
 4. ท่ำนเห็นว่ำปัญหำที่ส ำคัญของคณะคืออะไร และท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไร 
  อาจารย์ในคณะค่อนข้างท าวิจัยกันค่อนข้างน้อย จึงท าให้เกิดการบริการวิชาการน้อยไปด้วย ที่
ส าคัญทางคณะ และสาขาวิชาควรที่จะผลักดันเรื่องนี้ 
 5. กำรระบำด COVID19 สำขำประสบปัญหำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เกิดประสิทธิผล
หรือไม่ และต้องกำรได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงไร 
  ประสบปัญหาในการสอนที่ไม่มีประสิทธิภาพ เพราะเกิดจากนักศึกษาไม่มีความพร้อมทางด้าน
เทคโนโลยี ควรสนับสนุนในเรื่องเทคโนโลยี เช่น อินเทอร์เน็ต 
 6. ประเด็นที่กระทรวง อว. ให้ควำมส ำคัญและจะน ำไปสู่กำรจัดสรรงบประมำณ ตำม พรบ.
อุดมศึกษำมำตรำ 45(3) คือกำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย (Reinventing University) ดังนั นท่ำนเห็นว่ำจะ
ก ำหนดทิศทำงอย่ำงไรในกำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย เพื่อพัฒนำควำมเป็นเลิศ และผลิตก ำลังคนตำมควำม
ต้องกำรของประเทศ 
  เป็นสิ่งที่ดี เพราะงบประมาณจะท าให้การขับเคลื่อน หรือการพัฒนาคณะ พัฒนาสาขาวิชา 
ตลอดจน พัฒนานักศึกษาให้ตรงตามศาสตร์ เพ่ือจะได้ไปพัฒนาประเทศชาติ 
 7. ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่ำงไรเกี่ยวกับกำรจัดกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำตำม
กฎกระทรวง 
  เพ่ือให้การพัฒนาความเป็นเลิศของสถาบันอุดมศึกษา และการผลิตก าลังคนระดับสูงเฉพาะทาง 
ตามความต้องการของประเทศ โดยเฉพาะความเป็นครู 
 8.  มหำวิทยำลัยมีบทบำทอย่ำงไรในกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals) หรือ SDGs บนพื นฐำนของทรัพยำกรธรรมชำติ ภูมิปัญญำและวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
มีส่วนร่วม กับชุมชน และองค์กรต่างๆ ในเขตพ้ืนที่บริการ 
 9. ควำมร่วมมือในหรือต่ำงประเทศ 
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  อยากให้เกิดความร่วมมือในหรือต่างประเทศ เพราะจะเป็นผลดีต่อนักศึกษา ที่จะน าองค์ความรู้
มาพัฒนาประเทศชาติ เพ่ือให้ทันประเทศอ่ืนๆ 
 
ส่วนที่ 5 ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของคณบด ี
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี จากการตอบบ
บสอบถามของบุคลากร  จ านวน 79  คน จากบุคลากร จ านวน 79 คน หรือร้อยละ 100.00  ปรากฏดัง ตารางที่ 
3.8 – ตารางที่ 3.10  

ตำรำงท่ี 3.8 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของคณบดี 
 
1. ภำวะผู้น ำ ค่ำเฉลี่ย ระดับ ล ำดับที่ 

1.1 
ความเป็นผู้น าในการก าหนดแนวทางการบริหารงานตามวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย คุณค่าและยุทธศาสตร์ของคณะ และมหาวิทยาลัย 4.00 ดี 5 

1.2 
ความสามารถในการสื่อสาร การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ให้ประชาคมของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.99 ดี 6 

1.3 
ความสามารถในการบริหารงานได้ทันการเปลี่ยนแปลงของ 
สังคมโลก 4.01 ดี 3 

1.4 ทักษะในการตัดสินใจและแก้ปัญหาการบริหารงาน 3.97 ดี 9 

1.5 
ทักษะในการคิดแสวงหาวิธีการหรือทางเลือกท่ีดีที่สุดส าหรับอนาคต
ของคณะ 3.92 ดี 11 

1.6 
ความมุ่งม่ันและความทุ่มเทในการท างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
แผนยุทธศาสตร์ 4.11 ดี 2 

1.7 
ความสามารถในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อคณะ 4.01 ดี 3 

1.8 ความสามารถในการแสวงหาทรัพยากรมาสนับสนุนการบริหารงานของคณะ 3.99 ดี 8 
1.9 การสร้างทีมและใช้แนวทางในการท างานเป็นทีมในการบริหารงาน 3.95 ดี 10 
1.10 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในคณะ 3.99 ดี 6 
1.11 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคลและองค์การภายนอก 4.20 ดี 1 
1.12 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการในคณะ 3.91 ดี 12 

รวม 4.01 ดี  
  
 จากตารางที่ 3.8 โดยภาพรวมบุคลากรเห็นว่า ภาวะผู้น าของคณบดี  อยู่ในระดับ “ดี”  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุดสามอันดับ คือ การสร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับบุคคลและองค์การภายนอก  ความมุ่งม่ันและความทุ่มเทในการท างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
แผนยุทธศาสตร์ และความสามารถในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคณะ  ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่ าสุดสามอันดับ คือ การสร้างทีมและใช้แนวทางในการท างานเป็นทีมในการบริหารงาน  
ทักษะในการคิดแสวงหาวิธีการหรือทางเลือกที่ดีที่สุดส าหรับอนาคตของคณะ และการสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ทางวิชาการในคณะ 
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ตำรำงท่ี 3.9 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาลของคณบดี 
2. ธรรมำภิบำล ค่ำเฉลี่ย ระดับ ล ำดับที่ 

2.1 
หลักนิติธรรม : การใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกติกาต่างๆ อย่างเป็นธรรม
และเสมอภาค 4.03 ดี 4 

2.2 

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

2.3 

หลักความโปร่งใส : การท าให้มหาวิทยาลัยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูล
อย่างตรงไปตรงมา มีระบบและกลไกการท างานที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ 3.99 ดี 6 

2.4 

หลักการมีส่วนร่วม : เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้  
ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นส าคัญท่ี
เกี่ยวข้อง ร่วมกันคิดแนวทางการท างาน ร่วมแก้ปัญหา ร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจและกระบวนการพัฒนา 4.00 ดี 5 

2.5 

หลักความรับผิดชอบ : แสดงความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ก าหนดไว้ การแสดงถึงความ
ส านึกในความรับผิดชอบต่อความบกพร่องและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข 4.08 ดี 3 

2.6 
หลักความคุ้มค่า : การใช้ทรัพยากรในการบริหารงานที่มีอยู่จ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ประหยัดและคุ้มค่า 4.14 ดี 1 

  รวม 4.06 ดี  

 จากตารางที่  3.9 โดยภาพรวมบุคลากรเห็นว่า ธรรมาภิบาลของคณบดี อยู่ในระดับ ”ดี”  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีเฉลี่ยข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุดสองอันดับ คือ หลักความ
คุ้มค่า : การใช้ทรัพยากรในการบริหารงานที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดและคุ้มค่า   และหลัก
คุณธรรม : การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทน 
ขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่ าสุดสองอันดับ คือหลักการมีส่วนร่วม : 
เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นส าคัญที่
เกี่ยวข้อง ร่วมกันคิดแนวทางการท างาน ร่วมแก้ปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจและกระบวนการพัฒนา   
และหลักความโปร่งใส : การท าให้มหาวิทยาลัยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา มีระบบและกลไก
การท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 
 
ตำรำงท่ี 3.10 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี 

ภำวะผู้น ำและธรรมมำภิบำล ค่ำเฉลี่ย ระดับ ล ำดับที่ 
1 ภาวะผู้น า 4.01 ดี 2 
2 ธรรมมาภิบาล 4.06 ดี 1 

รวม 4.03 ดี  
          จากตารางที่ 3.10 โดยภาพรวมบุคลากรเห็นว่าภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี อยู่ในระดับ ”ดี”  
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ส่วนที่ 6 ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของคณบดี 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิด เห ็นต ่อความพึงพอใจในการบริหารของคณบดีจากการตอบ
แบบสอบถามของบุคลากร  79 คน จากบุคลากร  79 คน หรือร้อยละ 100.00 ปรากฏดังตารางที่ 3.11 

ตำรำงท่ี 3.11 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของคณบดี ค่ำเฉลี่ย ระดับ ล ำดับที่ 

1. กำรบริหำร 4.00 มำก  
1.1 แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 3.99 มาก 3 

1.2 
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
และเกิดจากความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ 4.00 มาก 1 

1.3 
มหาวิทยาลัยมีกลไกในการก ากับ ติดตาม และประเมินผล ให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน 4.00 มาก 1 

2. บทบำทหน้ำที่ 3.99 มำก  

2.1 
การก าหนดเป้าประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการโดยให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมและอธิบายให้เข้าใจตรงกัน 3.96 มาก 2 

2.2 
การเป็นผู้อ านวยการ (Facilitator) หรือส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
ด าเนินงาน  4.03 มาก 1 

3. กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในมหำวิทยำลัย 4.00 มำก  
3.1 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 3.99 มาก 3 

3.2 
การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารและการ
ปฏิบัติงาน 4.00 มาก 1 

3.3 
การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริการ
นักศึกษาและศิษย์เก่า 4.00 มาก 1 

4. แนวทำงกำรท ำงำน 4.03 มำก  

4.1 
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอก
คณะ 4.08 มาก 1 

4.2 
การจัดหา การบริหารทรัพยากร และทรัพย์สินของคณะและมหาวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพ 3.97 มาก 2 

รวม 4.00 มำก  
 

 จากตารางที่ 3.11 โดยภาพรวม บุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารงานของคณบดี อยู่ในระดับ 
“มาก”    เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
 1. ด้านการบริหาร ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ  แผนปฏิบัติการประจ าปีที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเกิดจากความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ อยู่
ในระดับ “มาก” 
 2. ด้านบทบาทหน้าที่  ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ การเป็นผู้อ านวยการ 
(Facilitator) หรือส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงาน  อยู่ในระดับ “มาก” 
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 3. ด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ในมหาวิทยาลัย  ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ การใช้
ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงาน   อยู่ในระดับ “มาก” 
 4. ด้านแนวทางการท างาน ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับ
คณาจารย์ บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน และนักศึกษา อยู่ในระดับ “มาก” 
 ควำมคิดเห็นของคณะกรรมกำร 
  ผลการสอบถามความเห็นในด้านนี้ พบว่า ระดับความเห็นของบุคลากรคณะครุศาสตร์ สูงกว่าปีที่
ผ่านมาอย่างมาก กล่าวคือ ด้านภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล สูงขึ้นจาก 2.59 เป็น 4.03 และด้านความพึงพอใจ
ในการบริหาร สูงขึ้นจาก 2.63 เป็น 4.00 ซึ่งเป็นเรื่องท่ีดีที่ควรรักษาไว้ เพราะเป็นส่วนส าคัญท่ีจะมีผลต่อความ
ร่วมมือ ในการปฏิบัติงานของบุคลากรในคณะอย่างมาก 
 
ส่วนที่ 7 สรุปผลกำรประเมิน 
 1. ผลการด าเนินงานตามพันธกิจคณะด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 4.39 อยู่ในระดับ ดี 
 2. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ  คณะด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 
2.88 อยู่ในระดับ ปานกลาง จ าแนกเป็น  
   2.1 การบรรลุวัตถุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์  
    คณะได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ จ านวน 16 ตัวชี้วัด โดยมีผลการด าเนินงานบรรลุค่า
เป้าหมาย จ านวน 6 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ  37.50 คิดเป็นระดับคะแนน 1.88 อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง   
   2.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
    คณะได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ จ านวน 65 โครงการ  สามารถด าเนินการได้  จ านวน 
54 โครงการ  เป็นร้อยละ 83.08  คิดเป็นระดับคะแนน 4.15 อยู่ในระดับ ดี 

2.3 การบริหารงบประมาณ  
         คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน  30,450,407 บาท  ด าเนินการเบิกจ่ายได้ 
จ านวน  1,849,481 บาท  คิดเป็นร้อยละ 71.75  คิดเป็นระดับคะแนน 3.59 อยู่ในระดับ ดี 
   การประเมินผลงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สรุปได้ดังตารางที่ 3.12  
ตำรำงท่ี  3.12  สรุปการประเมินผลงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ที ่ รำยกำรที่ประเมิน น  ำหนัก คะแนน ระดับ 
1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกจิ 50 4.39 

 
ดี 

  1.1 ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนตลอดจนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 4.62 ดีมำก 
  1.2 ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  4.06 ดี 
  1.3 ด้านการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  5.00 ดีมำก 
  1.4 ด้านการบริการวิชาการ  5.00 ดีมำก 
  1.5 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  5.00 ดีมำก 
  1.6 ด้านการบริหาร    3.60 ดี 
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ที ่ รำยกำรที่ประเมิน น  ำหนัก คะแนน ระดับ 
2 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ 40 2.88 ปำนกลำง 
  2.1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 20 1.88 ควรปรับปรุง 

  
2.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ 
     จากสภามหาวิทยาลัย 10 4.15 ดี 

  2.3 การบริหารงบประมาณ 10 3.59 ดี 
รวม 90 3.72 ดี 

3 ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำล 10 
  

4.03 ดี 
  ภาวะผู้น า  4.01 ดี 
  ธรรมาภิบาล  4.06 ดี 

 จากตารางที่ 3.12 พบว่า ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ อยู่ในระดับ ดี ผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ อยู่ในระดับ ปานกลาง และภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี อยู่
ในระดับด ี  

กำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำน 
 จุดเด่น 
 1.  คณะครุศาสตร์ยังคงสามารถด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏได้ดี สนองพระบรมรา
โชบายในการพัฒนาท้องถิ่นของได้อย่างชัดเจนต่อเนื่อง ทั้งในด้านการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น การพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาและการยกระดับคุณภาพการศึกษา  
 2.  การบริหารจัดการเรื่องนักศึกษาออกกลางคัน ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญ คณะครุศาสตร์ด าเนินการได้
ดีกว่าปีการศึกษา  ที่แล้ว อัตราการออกกลางคันลดลง แม้จะยังไม่มาก แต่เป็นแนวโน้มที่ดี แสดงถึงความเอา
ใจใส่ของคณะ อย่างไรก็ตาม คณะครุศาสตร์ยังคงต้องให้ความส าคัญในเรื่องนี้ ก ากับติดตามอย่างใกล้ชิดและ
ต่อเนื่อง 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. คณะครุศาสตร์ได้รับงบประมาณเพ่ือการวิจัยน้อยกว่าปีที่ผ่านมา กล่าวคือ ได้รับเพียงร้อยละ 
14.77 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา และงบประมาณทั้งหมดมาจากงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย ดังนั้น คณะครุศาสตร์ต้องวางแผนกลยุทธ์ในการแสวงหางบประมาณเพ่ือการวิจัยจากแหล่งทุน
ภายนอกให้มากข้ึน โดยประสานกับสถาบันวิจัยและพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวกให้อาจารย์
ที่มีศักยภาพสูง หรือมีผลงานวิจัยที่มีคุณภาพ เขียนโครงการขอรับทุนจากแหล่งต่างๆ อย่างจริงจังและต่อเนื่อง  
 2. คณะครุศาสตร์ด าเนินโครงการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ เพียงร้อยละ 37.50 
ในขณะที่สามารถด าเนินโครงการแล้วเสร็จร้อยละ 83.08 และเบิกจ่ายงบประมาณได้ร้อยละ 71.75 แม้จะเป็น
ผลการด าเนินงานที่น่าสนใจ แต่ก็ยังไม่เหมาะสม เพราะการวางแผนและการด าเนินงานที่ดี ผลงานทั้ง 3 ส่วน
ควรจะสอดคล้องกัน ดังนั้นคณะครุศาสตร์ควรเร่งวิเคราะห์หาเหตุปัจจัยที่ไม่สามารถด าเนินโครงการให้บรรลุ
เป้าหมายตัวชี้วัดเท่าท่ีควร เพ่ือน ามาวางแผนบริหารโครงการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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เอกสารอ้างอิง 
 

กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่.  ข้อมูลบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564. 
กองนโยบายและแผน.   ข้อมูลผลการด าเนินงานและรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                     แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ระยะที่ 1 (ปี พ.ศ. 2561–2564). 
………..                     สรุปรายงานการใช้เงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
คณะวิทยาการจัดการ.   แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564. 
………..       รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564. 
………..         รายงานผลการด าเนินงานการใช้จ่ายงบประมาณปีงบประมาณ พ.ศ. 2564. 
………..     สรุปผลการติดตามและประเมินโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.  
………..      รายงานผลการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.  
………..      รายงานการศึกษาตนเองประจ าปีการศึกษา 2563. 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน.  ข้อมูลจ านวนนักศึกษาแต่ละชั้นปี ปีการศึกษา 2563. 
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ภาคผนวก ก 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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ภาคผนวก ข 
โครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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โครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

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

1. การติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ และส านัก/สถาบัน ตามข้อเสนอแนะของคณะ 
กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 2.  การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานที่รับการประเมิน              
           3.  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย คณะ และ  
ส านัก/สถาบัน  
     3.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์   
                3.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
                3.3  การบริหารงบประมาณ    
 4. ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้รับการประเมิน และความพึงพอใจต่อคุณภาพ   

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
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 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เครื่องมือ วิธีการ เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินและน้ าหนักในการประเมิน 
 เครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

1. แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานที่รับการประเมิน 
 2. แบบสัมภาษณ์ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 3.  แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย  เช่น  
อาจารย์  เจ้าหน้าที่  นักศึกษา  ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต  ผู้แทนชุมชนรอบมหาวิทยาลัยหรือชุมชนที่ได้รับผลจากการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  
 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจใน
การบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ 
 5.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับการประเมิน   ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี   รายงานประจ าปี  รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร 
รายงานผลการด าเนินงานของคณบดี ผู้อ านวยการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯลฯ 
  วิธีการ 
 1.  รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจ/ตัวชี้วัด  และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานที่รับการประเมิน  โดยมีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ช่วยประสานด าเนินการ 
 2.  วิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับการประเมิน   ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2564 
 3.  วิเคราะห์เอกสาร ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  รายงานประจ าปี  รายงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร  แบบติดตามและประเมินตนเองตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเอกสารที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินการของหน่วยงานที่รับการประเมิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 4.  วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งผู้มี
ส่วนได้เสีย  
 5.  วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล  และความ      
พึงพอใจในการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ 
 6.  จัดท าแบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานที่รับ
การประเมิน   
 
 เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมิน 
 การประเมินผลตามพันธกิจ ใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้   
 1. เกณฑ์ของหน่วยงานระดับชาติที่ท าหน้าที่ประเมิน ได้แก่ส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (สป.อว.) 
 2. เกณฑ์เป้าหมายที่หน่วยงานที่รับการประเมินก าหนด   
 3.  เกณฑ์ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
 4. เกณฑ์กระบวนการและหรือผลการด าเนินงานที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานก าหนด 
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 น้ าหนักในการประเมิน   
 1. การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานที่รับการประเมิน             ร้อยละ  50 
          2.  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย คณะ ร้อยละ 40 
   2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์  ร้อยละ 20 
               2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ  
  จากสภามหาวิทยาลัย     ร้อยละ 10 
               2.3  การบริหารงบประมาณ   ร้อยละ 10 
 3. ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้รับการประเมิน         ร้อยละ 10 

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

                  A1 =
คะแนนรวมที่ได้

จ านวนตัวช้ีวัด
  

 
     1.2  การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน  

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

50
  

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

      A2 =
ร้อยละท่ีได้

100
 x 5 

 
 3. ความส าเร็จของโครงการที่ได้รับอนุมัติ  (A3) 

      A3 =
ร้อยละท่ีได้

100
 x 5 

 4. การบริหารงบประมาณ   (A4) 

      A4 =
ร้อยละท่ีได้

100
 x 5  

 5. การประเมินภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ  (A5) 

                 A5 =
  คะแนนรวมที่ได้

จ านวนข้อ
  

 การค านวณคะแนนเฉพาะผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยรวม  (A) 

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

90
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 การแปลความหมายของคะแนน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

คะแนน ระดับการด าเนินงาน ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล 

4.51 – 5.00          ดีมาก               ดีมาก 
3.51 – 4.50          ดี               ดี 
2.51 – 3.50          ปานกลาง               ปานกลาง 
1.51 – 2.50          ควรปรับปรุง               ควรปรับปรุง 
1.00 – 1.50          ต้องปรับปรุง               ต้องปรับปรุง 
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การสรุปการประเมินผลงาน 
 การสรุปการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

 
20 

 2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 10 

 2.3  การบริหารงบประมาณ 10 
รวม 

 
90 

3 ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของอธิการบดี คณบดี 10 

สรุปการประเมินผลงานของส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน  

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

    การศึกษาภายใน) 10 
2 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและการบริหารงบประมาณ 

 
40 

 2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 
 

20 
  2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 10 

 2.3  การบริหารงบประมาณ 10 
รวม 

 
90 

3 ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการ 10 

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



 
 

64 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ตัวช้ีวัดและเกณฑ์การประเมินผลงานตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตัวช้ีวัดการประเมินผลงานตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

มิติ และ ตัวชี้วดั 
คณะ 

มหา 
วิทยาลยั คร ุ

ศาสตร ์
มนุษย์ฯ การ

จัดการ 
วิทย์ฯ เทคโน

เกษตรฯ 
มิติที่ 1 ดา้นการผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนตลอดจนครูและ
บุคลากรทางการศึกษา       
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร   * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การบริหารจัดการนักศึกษาออกกลางคัน * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 1.3 การประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์  * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 1.4 กจิกรรมการพัฒนานักศึกษา * * * * * * 
มิติที่ 2 ดา้นการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์       
ตัวชี้วัดที่ 2.1 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอก * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 2.2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับทุนท าวิจยัหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลยั   * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 2.3 โครงการวจิัยทีโ่จทยก์ารวจิัยได้มาจากท้องถิ่น * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 2.4 การใช้ประโยชนข์องผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตาม
ศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา (ดา้นการเรยีนการสอน การบรกิาร
วิชาการ การพัฒนาท้องถิ่น  หรือการพฒันาต่อยอดองค์ความรู้  
นวัตกรรม หรือเชิงพาณิชย์)”  

* * * * * * 

มิติที่ 3 ดา้นการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏั       
ตัวชี้วัดที่ 3.1 การส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 การพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
หรือหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ภายนอกมหาวิทยาลัย * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 3.3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น ให้
ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม * * * * * * 
มิติที่ 4 ดา้นการบริการวชิาการ       
ตัวชี้วัดที่ 4.1 การจัดโครงการบริการวิชาการและทรัพยากร
สนับสนุนตามแผนในการให้บริการวิชาการ * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 4.2 งบประมาณที่เป็นความร่วมมือจากหนว่ยงานภายนอก
หรือท้องถิ่นและรายได้ที่เกิดจากการใหบ้ริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย/คณะ * * * * * * 
มิติที่ 5 ดา้นท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม       
ตัวชี้วัดที่ 5.1 การด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 5.2 การมีส่วนร่วมในโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น * * * * * * 
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มิติ และ ตัวชี้วดั 
คณะ 

มหา 
วิทยาลยั 

คร ุ
ศาสตร ์

มนุษย์ฯ การ
จัดการ 

วิทย์ฯ เทคโน
เกษตรฯ 

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

รวม 20 20 20 20 20 20 

 
หมายเหตุ ตัวชี้วัดที่ 6.2 และตัวชี้วัด 6.5  จะพิจารณาให้สอดคล้องตามสภาพการ
เปลี่ยนแปลงใน ระดับประเทศ  
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เกณฑ์การประเมินผลงานตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ตัวช้ีวัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
1.1 ผลประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร   
     ชนิดตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ 

เกณฑ์ 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายในแต่ละหลักสูตร 

1.  คณะ 
2.  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน   

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.2 ผลการบริหารจัดการ
นักศึกษาออกกลางคัน 
 
     ชนิดตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์ 
   สัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2563 (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. 2564 
 

1.3 การประเมินคุณภาพการ
เรียนการสอนของอาจารย์  

     ชนิดตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ 

เกณฑ์ 
    คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการสอนของอาจารย์
เป็นผลการประเมิน 
คะแนน  
   ใช้คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย์ 
  

1.  คณะ 
2.  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
1.4  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 
     ชนิดตัวชี้วัด : กระบวนการ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ 
1 .  มีแผนการจัดกิจกรรมการพัฒนานั กศึ กษา ในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย/คณะ  โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการ
จัดกิจกรรม 
2. มีการด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ (ต้องมีกิจกรรมทุกประเภท) 
   - กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ที่ก าหนดโดย
มหาวิทยาลัย/คณะ   
   - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
   - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
   - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
   - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
3. มีการประเมินผลการด าเนินการจัดกิจกรรม 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จตาม วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 
5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมการ
พัฒนานักศึกษา 
   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. 2564 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
2.1 เงินสนับสนุนการท าวิจัย
สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอก 
 
     ชนิดตัวชี้วัด : ปัจจัยน าเข้า 
 

 
 

2.2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่
ได้รับทุนท าวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรือ
งานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
ชนิดตัวชี้วัด : ปัจจัยน าเข้า 
 
2.3 โครงการวิจัยที่โจทย์การวิจัย
ได้มาจากท้องถิ่น 
 
     ชนิดตัวชี้วัด : 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 
 
 
เกณฑ์ 
   ร้อยละของโครงการวิจัยที่โจทย์วิจัยได้มาจากท้องถิ่นเทียบกับ 
จ านวนโครงการวิจัยทั้งหมดในปีนั้น  
คะแนน 
ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 15 ขึ้นไป 

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

 
 
 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. คณะ 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

2.4 การใช้ประโยชน์ของ
ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์
ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา  
(ด้านการเรียนการสอน การ
บริการวิชาการ การพัฒนา

เกณฑ์ 
   ร้อยละของการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ตาม
ศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. คณะ 
 
 
 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
ท้องถิ่น  หรือการพัฒนาต่อยอด
องค์ความรู้  นวัตกรรม หรือเชิง
พาณิชย์)         

     ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 
 

 

ร้อยละ=
จ านวนผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์

หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์
จ านวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2561−2564

 

คะแนน 
          มากกว่าร้อยละ 50  =  5  คะแนน 
          ร้อยละ 46 – 50     =  4  คะแนน 
          ร้อยละ 41 – 45     =  3  คะแนน 
          ร้อยละ 36 – 40     =  2  คะแนน 
          น้อยกว่าร้อยละ 36  =  1  คะแนน 
หมายเหตุ 
   จ านวนผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง 
จ านวนผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ที่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2561-
2563  และมีการน าไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ 2564  ให้นับทุกผลงาน  แม้ว่า
ผลงานนั้นจะมีการไปใช้ประโยชน์แล้วในปีอ่ืน ๆ 

 
 
 
 
 
 
 

3 . 1  กา รส่ ง เ ส ริ มกา ร พัฒนา
ท้องถิ่น 
 
     ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 

 

เกณฑ์  
   ร้อยละของโครงการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น 

วิธีการค านวณ 

ร้อยละ =
จ านวนการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น

จ านวนโครงการมบริการวชิาการตามแผนงบประมาณประจ าปี
x 100 

 

คะแนน 
  ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดให้ร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

1. คณะ 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

     แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
3.2 การพัฒนาครูหรือบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
     ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์ 
   ร้อยละของโครงการการพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน 
วิธีการค านวณ 

ร้อยละ =
จ านวนโครงการพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษา

จ านวนโครงการบริการวิชาการตามแผนงบประมาณประจ าปี
x 100 

คะแนน 
   ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน 

1. คณะ 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

3.3 การยกระดับคุณภาพการ 
ศึกษาของท้องถิ่นให้ครอบคลุม
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 
     ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 

เกณฑ์  
   ร้อยละของโครงการการยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น 
วิธีการค านวณ 

ร้อยละ =
จ านวนโครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของท้องถ่ิน

จ านวนโครงการมบริการวิชาการตามแผนงบประมาณประจ าปี
x 100 

คะแนน 
   ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน 

1. คณะ 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

4 .1  การจัด โครงการบริ การ
วิชาการและทรัพยากรสนับสนุน
ตามแผนในการให้บริการวิชาการ 

     ชนิดตัวชี้วัด :  กระบวนการ 

 

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

1. คณะ 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 

     แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
คะแนน  
   คะแนน 5  :  มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
   คะแนน 4  :  มีการด าเนินการ 4 ข้อ 
   คะแนน 3  :  มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
   คะแนน 2  :  มีการด าเนินการ 2 ข้อ 
   คะแนน 1  :  มีการด าเนินการ 1 ข้อ 

4.2 งบประมาณท่ีเป็นความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก
หรือท้องถิ่น และรายได้ที่เกิดจาก
การให้บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย/คณะ 
 
     ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 
 

เกณฑ์ 
   ร้อยละของงบประมาณที่เป็นความร่วมมือจากหน่วย งานภายนอกหรือ
ท้องถิ่น และรายได้ที่เกิดจากการให้ บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
คณะ กับงบประมาณการบริการวิชาการ 
วิธีการค านวณ 
 

ร้อยละ =
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอกและรายได้ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด

งบประมาณการบริการวิชาการทั้งหมด
x 100 

คะแนน 
ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

1.  คณะ 
2.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 

     แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
5.1 การด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

     ชนิดตัวชี้วัด :  ปัจจัยน าเข้า 
 
 
 
 
 

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

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

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 

5.2 การมีส่วนร่วมในโครงการด้าน 
     ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

     ชนิดตัวชี้วัด :  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. 2564  
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
6.1 การบริหารองค์การ 

     ชนิดตัวชี้วัด :  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. 2564 
     2. แบบประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่คณะกรรมการจัดท า 

6.2  ผลการบริหารงบประมาณ 
      6.2.1 ร้อยละการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณรายจ่ายภาพรวม 
     
     ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์ 
   ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  
คะแนน 
   คะแนน 5 : ร้อยละ 95.00  ขึ้นไป  
   คะแนน 4 : ระหว่างร้อยละ 93.00 – 94.99 
   คะแนน 3 : ระหว่างร้อยละ 91.00 – 92.99 

1.  คณะ 
2. มหาวิทยาลัย 
 
 
 
 

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 
 
 
      6.2.2 ความสามารถในการหา 
รายได้ 
 
     ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 

   คะแนน 2 : ระหว่างร้อยละ 89.00 – 90.99 
   คะแนน 1 : น้อยกว่าร้อยละ 89.00 
เกณฑ์ 
 ความสามารถในการหารายได้ของมหาวิทยาลัย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
จากปีที่ผ่านมาได้ 5 คะแนน   
คะแนน 
   คะแนนใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์โดยก าหนดให้รายได้ที่เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 10 จากปีท่ีผ่านมา เป็น 5 คะแนน  
หมายเหตุ 
1. ตัวช้ีวัดที่ 6.2.2 ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ก็บจากนักศึกษา 
2. ตัวช้ีวัดที่ 6.2.2 ประเมินเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย   
   ระดับคณะให้รายงานผลการด าเนินงาน แต่ยังไม่น าผลมาคิดเป็นค่าระดบั
คะแนน 
3. ระดับมหาวิทยาลัยใหร้วมคะแนนตามตัวช้ีวัด 6.2.1 และ ตัวช้ีวดั 6.2.2 
แล้วปรับให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

 
 
 
1.  คณะ 
2. มหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564  

6.3  ผลการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย/คณะ 

     ชนิดตัวชี้วัด : ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์  
   ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
 

วิธีการค านวณวิธีการค านวณ 

ร้อยละ =
จ านวนบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนา

จ านวนบุคลากรของคณะ/มหาวิทยาลัย
x 100 

รูปแบบการพัฒนาบุคลากร 
  1. การจัดสรรทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกท้ังในประเทศ 
และต่างประเทศ 
(คณะสามารถใช้โครงการของมหาวิทยาลัยได้) 
  2. การศึกษาดูงานของอาจารย์และบุคลากร 

1. คณะ 
2. มหาวิทยาลัย 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  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 

6.4 การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

          ชนิดตัวชี้วัด : 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. 2564 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
6.5 การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ 
     (1) ภายในประเทศ หรือ 
ต่างประเทศ (ที่มีการด าเนินการ
จริง) 
     ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 

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

1. มหาวิทยาลัย 
2. คณะ 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 
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ตัวช้ีวัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
6.5 การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ 
     (2) ภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ (ที่มีการด าเนินการ
จริง) 

     ชนิดตัวชี้วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 

เกณฑ์ 
  1.  จ านวนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะกับ
มหาวิทยาลัย คณะภายในประเทศ 
  2.  จ านวนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.  จ านวนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน ในต่างประเทศ 
 
คะแนน 
  คะแนน 5  :  มีความร่วมมือ 5 โครงการ 
  คะแนน 4  :  มีความร่วมมือ 4 โครงการ 
  คะแนน 3  :  มีความร่วมมือ 3 โครงการ 
  คะแนน 2  :  มีความร่วมมือ 2 โครงการ 
  คะแนน 1  :  มีความร่วมมือ 1 โครงการ 

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

1. มหาวิทยาลัย 
2. คณะ 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาลและ 

ความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาลและ 
ความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ค าชี้แจง  
 แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาลและ
ความพึงพอใจในการบริหารของคณบดีจากผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลอันเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะ  
ดังนั้น จึงขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามสภาพที่เป็นจริง 
 โปรดท าเครื่องหมาย  ✓ ลงใน    ตามสภาพที่เป็นจริง 
           แบบสอบถามมี 3 ตอน  คือ 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี 
 ตอนที่ 3  แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
      1.  หน่วยงานที่ท่านสังกัด 
  1.  คณะครุศาสตร์         2.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
  3.  คณะวิทยาการจัดการ    4.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  5.  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    2.  ท่านปฏิบัติงานในสายงานใด     
  1.  สายวชิาการ                    2.  สายสนับสนุนวชิาการ 
    3.  ระยะเวลาที่ปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์     
  1.  น้อยกว่า 1 ปี                  2. ตั้งแต่ 1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี   
  3.  3 - 5 ปี                         4.  มากกว่า 5 ปี   
 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาลและความพึงพอใจในการบริหารของ 
           คณบดี    
        ความหมายของคะแนน  
      5  หมายถึง  ระดับดีมาก         (เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานท าให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
                            และเป็นตัวอย่างได้) 
 4  หมายถึง  ระดับดี            (เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานท าให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ) 
 3  หมายถึง  ระดับปานกลาง   (เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานท าให้บรรลุเป้าหมาย) 
 2  หมายถึง  ระดับควรปรับปรุง  (เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานท าให้บรรลุเป้าหมายบ้าง) 
 1  หมายถึง  ระดับต้องปรับปรุง  (เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานแต่ไม่บรรลุเป้าหมาย) 
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รายการประเมิน 
ระดับความคิดเห็น 

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

ยุทธศาสตร์ของคณะ 
     

1.2 ความสามารถในการสื่อสาร การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ให้ประชาคมของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

     

1.3 ความสามารถในการบริหารงานได้ทันการเปลี่ยนแปลงของ 
สังคมโลก 

     

1.4 ทักษะในการตัดสินใจและแก้ปัญหาการบริหารงาน      
1.5 ทักษะในการคิดแสวงหาวิธีการหรือทางเลือกท่ีดีที่สุดส าหรับอนาคต

ของคณะ 
     

1.6 ความมุ่งม่ันและความทุ่มเทในการท างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผน
ยุทธศาสตร์ 

     

1.7 ความสามารถในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อคณะ 

     

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

5 4 3 2 1 

2. ธรรมาภิบาลของคณบดี      

2.1 
หลักนิติธรรม : การใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกติกาต่างๆ อย่างเป็น
ธรรมและเสมอภาค 

     

2.2 
หลักคุณธรรม : การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความมี
ระเบียบวินัย 

     

2.3 
หลักความโปร่งใส : การท าให้คณะเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา มีระบบและกลไกการท างานที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ 

     

2.4 

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

     

2.5 

หลักความรับผิดชอบ : แสดงความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ก าหนดไว้ การแสดงถึง
ความส านึกในความรับผิดชอบต่อความบกพร่องและพร้อมที่จะ
ปรับปรุงแก้ไข 

     

2.6 
หลักความคุ้มค่า : การใช้ทรัพยากรในการบริหารงานที่มีอยู่จ ากัดให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดและคุ้มค่า 
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
           ความหมายของคะแนน 
 5   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 4   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับมาก 
 3   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

2   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
1    หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. การบริหาร      
1.1  แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในแต่ละด้าน  

1) การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 

2) การสร้างสรรค์การวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

3) การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

4) การพัฒนาประสิทธภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็น
มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

5) การยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

     

1.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีที่เกิดจากความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกระดับ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

     

1.3 คณะมีกลไกในการก ากับ ติดตาม และประเมินผล ให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามแผน 

     

2. บทบาทหน้าที่       
2.1 การก าหนดเป้าประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการโดยให้ผู้เกี่ยวข้องมี

ส่วนร่วมและอธิบายให้เข้าใจตรงกัน 
     

2.2 การเป็นผู้อ านวยการ (Facilitator) หรือส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
การด าเนินงาน  
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รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
3. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในคณะ      
3.1 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ

สอน 
     

3.2 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารและ
การปฏิบัติงาน 

     

3.3 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริการ
นักศึกษาและศิษย์เก่า 

     

4. แนวทางการท างาน      
4.1 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคณาจารย์ บุคลากรภายในและภายนอก

หน่วยงาน และนักศึกษา 
     

4.2 การจัดหา การบริหารทรัพยากร และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

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

ข.  ด้านธรรมาภิบาล ....................................................................................................................................... ... 
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
ค.  ความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี
............................................................................................................................. .................................................
.................................................................................. ............................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................. 
ง.  ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอ่ืน....................................................................................................................  
............................................................................................... ...............................................................................
........................................................................................................... ................................................................... 
 
 


