
รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

เสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
 

ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 วันศุกรที่ 25 กุมภาพันธ 2565

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน              
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค



รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564

คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค



398 หมู 9 ตําบลนครสวรรคตก อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค 60000
โทร. 0-5621-9100-29 โทรสาร 0-5688-2522-23



 
 

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

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

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 าปี  รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร รายงานผลการ
ด าเนินงานของคณะประจ 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 

 



ค 
 

 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 

สรุปผลกำรประเมินผลงำน 
 1. ผลการด าเนินงานตามพันธกิจคณะด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 4.09 อยู่ในระดับดี 
 2. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ  คณะด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 
2.79 อยู่ในระดับปานกลาง จ าแนกเป็น  
   2.1 การบรรลุวัตถุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์  
    คณะได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน 46 ตัวชี้วัด โดยมีผลการด าเนินงาน
บรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 25 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 54.35 คิดเป็นระดับคะแนน 2.72 อยู่ในระดับปานกลาง   
   2.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
    คณะได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ จ านวน 27 โครงการ  สามารถด าเนินการได้  จ านวน 8 
โครงการ  เป็นร้อยละ 29.63  คิดเป็นระดับคะแนน 1.48 อยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
   2.3 การบริหารงบประมาณ 
    คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน  30,635,533 บาท  ด าเนินการเบิกจ่ายได้ 
จ านวน   25,927,279 บาท  คิดเป็นร้อยละ 84.63 คิดเป็นระดับคะแนน 4.23 อยู่ในระดับดี 



ง 
 

   สรุปการประเมินผลงานของคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2564  คะแนนที่ได้ 3.51 อยู่ในระดับดี  
 การประเมินผลงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปได้ดังนี้ 
ที ่ รำยกำรที่ประเมิน น  ำหนัก คะแนน ระดับ 
1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกจิ 50 4.09 

 
ดี 

  1.1 ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนตลอดจนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 4.46 ดี 
  1.2 ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  2.66 ปานกลาง 
  1.3 ด้านการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  4.44 ดี 
  1.4 ด้านการบริการวิชาการ  5.00 ดีมาก 
  1.5 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  5.00 ดีมาก 
  1.6 ด้านการบริหาร    4.00 ดี 
2 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ 40 2.79 ปำนกลำง 
  2.1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 20 2.72 ปานกลาง 

  
2.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ 
     จากสภามหาวิทยาลัย 

10 1.48 ต้องปรับปรุง 

  2.3 การบริหารงบประมาณ 10 4.23 ดี 
รวม 90 3.51 ดี 

3 ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำล 10 
 
 

4.06 ดี 
  ภาวะผู้น า  4.02 ดี 
  ธรรมาภิบาล  4.11 ดี 

กำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำน 
 จุดเด่น   
 1.  ให้ความส าคัญในการด าเนินการชุมชนท้องถิ่น มุ่งเน้นให้สาขาวิชาทั้งอาจารย์และนักศึกษาเรียนรู้
จากการปฏิบัติจริงในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท ในมิติด้านต่างๆ เช่น ศิลปวัฒนธรรม อาชีพ การ
ท่องเที่ยว เป็นต้น จนกระทั่งคณะท าโครงการวิจัยที่ได้โจทย์วิจัยจากท้องถิ่น 6 โครงการวิจัยจากจ านวน
โครงการวิจัยทั้งหมด 8 โครงการ 
          2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดชัยนาท ท าให้
มหาวิทยาลัย คณะได้พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเป็น
ประโยชน์อย่างยิง่ส าหรับอาจารย์และนักศึกษาในการเรียนรู้และปฏิบัติจริง 
         ข้อเสนอแนะ 
         1. คณะควรสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยเพ่ิมมากขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีอาจารย์ได้รับทุน
วิจัยเพียง 11 คน และได้รับเงินสนับสนุนวิจัยจ านวน 1,695,000.00 บาท คณะควรพัฒนาศักยภาพการวิจัยให้
ครบกระบวนการตั้งแต่กระบวนการเขียนข้อเสนองานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย หรือเครื่องมือการวิจัย การขอรับ
ทุนวิจัย รวมทั้ง การเผยแพร่งานวิจัยโดยมีอาจารย์ที่มีศักยภาพเป็นพ่ีเลี้ยง  
 
 



จ 
 

 2. การด าเนินการโครงการคณะได้รับอนุมัติด าเนินโครงการจ านวน 27 โครงการ สามารถ
ด าเนินการได้เพียง 8 โครงการ หรือร้อยละ 29.63 ซึ่งอาจจะจากสาเหตุสภาพการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID 19) ซึ่งส่งผลให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงาน คณะจึงควรวางแผนบริหารความ
เสี่ยงการบริหารจัดการ วิธีการปรับรูปแบบในกรณีเช่นนี้ หากเกิดเหตุการณ์ในอนาคตต่อไป 
 3. คณะได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือให้มีคุณลักษณะเข้าสู่ตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21 
ค่อนข้างดีแล้ว คณะควรพัฒนานักศึกษาให้ครอบคลุมทักษะ 4 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ กลุ่ม
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และกลุ่มวิชาหลัก โดยวางแผน
ก าหนดให้ฝึก และระบุกิจกรรมให้ชัดเจนในแต่ละชั้นปี พร้อมทั้งมีการติดตามพัฒนาทักษะอย่างเป็นระบบ 
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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 ธรรมาภิบาลและความพึง
พอใจในการบริหารของคณบดี 
 4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะ  ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี   รายงานประจ าปี  รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร รายงานผลการ
ด าเนินงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 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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บทที่ 2 
ข้อมูลพื นฐำน   

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

ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 ปรัชญำ 
  จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคน สู่การพัฒนาชาติ ด้วยศาสตร์และศิลป์ ธ ารงภูมิปัญญาแห่ง
แผ่นดิน พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
 วิสัยทัศน์   
  เป็นผู้น าทางวิชาการ มุ่งเน้นให้การบริการการศึกษาที่หลากหลาย โดยน าองค์ความรู้ทางวิชาการ
งานวิจัย การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่การบูรณาการการเรียนการสอนเพ่ือสร้างความเข้มแข็ง
ของสังคมชุมชนอย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
 พันธกิจ   
   1.  ผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา 
   2.  สร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม และงานวิชาการ 
   3.  ให้บริการวิชาการแก่สังคม 
   4.  บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล 
   5.  ส่งเสริม พัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม 

ผู้บริหำร 
 1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ   แสงทอง คณบดี 
 2. อาจารย์ ดร.ประสพ  ยลสิริธัม รองคณบดีฝ่ายบริหารและ 
   ประกันคุณภาพการศึกษา 
 3. อาจารย์ ดร.สนั่น  กัลปา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา  คงสูน รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 5.  อาจารย์นราธิป   เพ่งพิศ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพันธกิจสัมพันธ์และ 
   เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภสัสร์  สนธิรักษ์ ผู้ช่วยคณบดี และรักษาการหัวหน้า 
   ส านักงานคณบดี 
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บุคลำกร 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะมีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 103 คน และสายสนับสนุน จ านวน 
15 คน รวม จ านวน 118 คน ดังนี้ 

ต ำแหน่ง 
วุฒิกำรศึกษำ 

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

บุคลำกรสำยวิชำกำร - - - 69 34 103 
พนักงำนมหำวิทยำลัย - - - 47 24 71 
     อาจารย์ - - - 24 9 33 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - - - 22 13 35 
     รองศาสตราจารย ์ - - - 1 2 3 
     ศาสตราจารย ์ - - - - - - 
ข้ำรำชกำร - - - 7 10 17 
     อาจารย์ - - - 4 4 8 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - - - 3 5 8 
     รองศาสตราจารย ์ - - - - 1 1 
     ศาสตราจารย ์ - - - - - - 
ลูกจ้ำงชั่วครำว - - - 15 - 15 
     อาจารย์ - - - 14 - 14 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ - - - 1 - 1 
บุคลำกรสำยสนบัสนนุ 3 11 - 1 - 15 
   พนักงานมหาวิทยาลัย 2 8 - 1 - 11 
   พนักงานราชการ - 1 - - - 1 
   ลูกจ้างประจ า - - - - - - 
   ข้าราชการ - - - - - - 
   ลูกจ้างช่ัวคราว 1 2 - - - 3 

รวม 3 11 - 70 34 118 
ที่มำ        : รายงานประจ าปีงบประมาณ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
                มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ข้อมูล ณ วันที่  30 /กันยายน /2564 

หมำยเหตุ : ไม่รวมอาจารย์ชาวต่างชาติ 
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ที่มำ : ข้อมูลจาก http://regis.nsru.ac.th ข้อมูล ณ วันที่ 30 /กันยายน / 2564 
 

หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน 
 ในปีการศึกษา 2563  คณะเปิดสอนหลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ที ่ หลักสูตร สำขำวิชำ 
1 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาไทย 
2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
3 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารธุรกิจ  
4 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต 

     -  แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
     -  แขนงวิชาการเมืองการปกครอง 
     -  แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 

สาขาวิชารัฐศาสตร์ 

5 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 
6 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 
7 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรีศึกษา 
8 หลักสูตรศิลปบัณฑิต  สาขาวิชาดนตรี 
9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 
10 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานิติศาสตร์ 
11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาพัฒนาสังคม 

ที่มา  :  ผลการรายงานประกันคุณภาพปีการศึกษา 2563 
  

จ ำนวนนักศึกษำ 
  ในปีการศึกษา 2563  คณะ มีนักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี จ านวน 2,844 คน ดังนี้ 

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

1 สาขาวิชาภาษาไทย  62 78 122 73 57 329 
2 สาขาวิชภาษาต่างประเทศ 91 128 106 89 104 518 

3 สาขาวิชาบรรณารักษ์  - - - - - - 

4 สาขาวิชาศิลปะ 8 20 13 16 29 86 

5 สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา  - - - - - - 

6 สาขาวิชาสังคมวิทยา  66 81 58 26 26 257 

7 สาขาวิชาประวัติศาสตร์  15 20 14 12 15 76 

8 สาขาวิชาภูมิศาสตร์ - 20 - - - 20 
9 สาขาวิชานาฏศิลป์ - - - - - - 

10 สาขาวิชาดนตรี 10 27 15 23 46 121 

11 สาขาวิชารัฐศาสตร์ 228 263 178 164 156 989 

12 สาขาวิชานิติศาสตร์ 49 103 82 57 94 385 

รวม 529 740 588 460 527 2,844 
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แหล่งกำรเรียนรู้และแหล่งทรัพยำกร 
  1. แหล่งกำรเรียนรู้และแหล่งทรัพยำกร 

รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ 
1. หนังสือ 

1.1 ภาษาไทย 37 เล่ม 
 1.1.1 สาขาวิชา
นิติศาสตร์ 

37 เล่ม 

1.2 ภาษาต่างประเทศ  เล่ม 
1.3 วิจัย  เล่ม 

2. วารสาร/เอกสาร 
2.1 วารสารภาษาไทย 2 ชื่อเรื่อง 

2.1.1 คณะฯ 2 วารสารวิชาการคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลยั
ราชภฏันครสวรรค์ 2/2563, 1/2564 

3. โสตวัสด ุ
3.1 ดีวีดี  ชื่อเรื่อง 
3.2 วีซีดี  ชื่อเรื่อง 
3.3 ซีดีรอมมัลติมิเดีย  แผ่น 
3.4 วีดิทัศน์  ชื่อเรื่อง 
3.5 ฐานข้อมูลส าเร็จรูป 54 ฐานข้อมูล 

3.5.1 คณะฯ 26 ช่องยอดมนุษย์ HSSNSRU 
https://www.youtube.com/channel/UCVSMjKdQ8Zn 
WQbJHK3v_lag/featured 

          3.5.2 สาขาวิชารฐัศาสตร์ 7 รัฐศาสตร์กับการเมืองของคนรุ่นใหม่/ศาสตร์ส่องสังคม : 
คุณธรรมจริยธรรม ของพระยาพิชัย 
ดาบหัก/ศาสตร์ส่องสังคม : คุณธรรมจริยธรรม ของพัน
ท้ายนรสิงห์/ศิลป์สโมสร : มองการเมืองพม่าผ่านภาพยนตร์
เรื่อง "สิ้นแสงฉาน"/ศาสตร์ส่องสังคม : คุณธรรมจริยธรรม 
ของพระยาพิชัยดาบหัก/ศาสตร์ส่องสังคม : คุณธรรม
จริยธรรมของพันท้ายนรสิงห์/ศิลป์สโมสร : มองการเมืองพม่า
ผ่านภาพยนตร์เรื่อง "สิ้นแสงฉาน" 

       3.5.3 สาขาวิชา 
ภาษาต่างประเทศ 

1 “Classy English” 

       3.5.4 สาขาวิชาสังคม 
วิทยา 

1 ท้องถิ่นภิวัฒน์กับการพัฒนาสังคม 

            3.5.5 สาขาวิชาดนตรี 1 ดนตรีไทยร่วมสมัย 
            3.5.6 สาขาวิชา
นิติศาสตร์ 

1 กฎหมายควรรู้ อุ้มบุญอย่างไรไม่ให้ผิดกฎหมาย/สิ่งที่ควรรู้
ก่อนรับทรัพย์มรดก/กฎหมายควรรู้ รีวิวสินค้าโฆษณาเกิน

https://www.youtube.com/
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รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ 
จริง/ส่องสังคม EP.17 หลักการใช้สิทธิเสรีภาพ และขอบเขต
การใช้สิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย 

       3.5.7 สาขาวิชา  
ศิลปกรรม 

5 แนวทางการสร้างงานศิลปะ 

            3.5.8 สาขาวิชา
นาฏศิลป์ 

1 ศาสตร์ส่องสังคม 

            3.5.9 สาขาวิชาปรชัญา 1 ปรัชญาศาสนากับชีวิตประจ าวัน 
            3.5.10 สาขาวิชา
ภาษาไทย 

1 ส านวนรัก ภาษาไทย/รู้ เป็น เก่ง (คลิปติว 45 นาที) 

       3.5.11 สาขาวิชา 
ภูมิศาสตร์ 

2 แผนที่อากาศ/ศาสตร์ส่องสังคม 

            3.5.12 สาขาวิชา
ประวัติศาสตร์ 

2 ที่มา/ความหมายของสงครามเย็น/ความหลากหลายทางเพศ
กับประวัติศาสตร์ไทย/ประวัติศาสตร์เมืองนครสวรรค์/มัน
ส าปะหลังกับเศรษฐกิจไทย 

       3.5.13 โครงการ 
หลักสูตรนานาชาติ 

4 5 เคล็ดลับในการเรียนภาษาอังกฤษ 

       3.5.14 สาขาวิชา 
ศิลปกรรม 

1 แนวทางการสร้างงานศิลปะ/บุคคลส าคัญของวงการศิลปะ 

4. ฐานข้อมูลออนไลน์ 
4.1 ฐานข้อมูลวารสาร 

อิเล็กทรอนิกส์ 
5 ฐานข้อมูล 

 4.1.1 สาขาวิชาภูมิศาสตร์ 1 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี.วารสารวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี,28(8)  
การประยุกต์การรับรู้จากระยะไกลเพ่ือศึกษาอิทธิพลของ
พ้ืนที่สีเขียวต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิพ้ืนผิว กรณีศึกษา 
เทศบาลนครนครสวรรค์.อาจารย์นราธิป เพ่งพิศ TCI กลุ่ม 2 

 4.1.2 สาขาวิชา
ภาษาต่างประเทศ 

1 วารสารวิชาการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม, 
การพัฒนาทักษะการฟัง พูด ด้วยตนเอง ผ่านVRChat 
ส าหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ 
อาจารย์ปุณยภา บุญธรรม TCI กลุ่ม 1 

 4.1.3 สาขาวิชาดนตรี 1 วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์การฝึกหัดระนาดทุ้มตามแนวทางของ ครูอุทัย 
แก้วละเอียด  อาจารย์วรรณวลี ค าพันธ์ กลุ่ม 2 
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รำยกำร จ ำนวน หน่วยนับ 
 4.1.4 สาขาวิชาสังคม
วิทยา 

2 - วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ การจัดการข้อมูลชุมชนด้านภัยพิบัติเพ่ือการ
พัฒนาชุมชนท้องถิ่นของต าบลบางมะฝ่อ อ าเภอโกรกพระ 
จังหวัดนครสวรรค์ 
อาจารย์ ดร.สนั่น กัลป์ปา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวติรี 
สอาดเทียน กลุ่ม 2 
- วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ แนวทางการพัฒนาสภาองค์กรชุมชนในการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรภพ วงค์รอด กลุ่ม 1 

  2.  คอมพิวเตอร์เพื่อกำรเรียน กำรสอนและกำรบริกำร 
   2.1 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน 
ล าดับที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวนห้อง จ านวนเครื่อง 

1. อาคาร 3 ดนตรี (ย่านมัทรี) 1 30 
รวม 1 30 

   2.2 คอมพิวเตอร์เพ่ือการสนับสนุนการศึกษาและการสืบค้นข้อมูล 
ล าดับที่ ห้องบริการ/จุดบริการคอมพิวเตอร์ จ านวนเครื่อง 

1. ศูนย์ภาษา 300 
2. อาคาร 15 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 20 
3. อาคารเรียน 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 40 

รวม 360 
   2.3. ห้องปฏิบัติการเฉพาะทาง 
ล ำดับที่ ห้องปฏิบัติกำร จ ำนวนห้อง 

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

รวม 52 
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2.4 อาคารสถานที่ 

ชื่ออำคำร 
กำรใช้พื นที่  (ห้อง) 

ห้องเรียนทั่วไป ห้องปฏิบัติกำร ห้องประชุม 
อ ำเภอเมืองนครสวรรค์ 
อาคาร 2 3 5 3 
อาคาร 15 - 2 - 
อาคาร 3  11 1 1 
อาคารนาฏศิลป์ 2 4 - 
อาคารศิลปกรรม (สาธิตนอก) 8 5 - 
อาคารศูนย์ภาษา - 8 1 
ลานกิจกรรมศูนย์การเรียนรู้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 1 หลัง 
อ ำเภอพยุหะคีรี (ศูนย์กำรศึกษำย่ำนมัทรี) 
อาคาร 1 สาขาวิชารัฐศาสตร์ 19 1 2 
อาคาร 2 สาขาวิชานิติศาสตร์ 12 1 1 
อาคาร 3 สาขาวิชาดนตรี 8 25 - 

รวม 63 52 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

10 
 

บทที่ 3 
กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำน 

 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานงานของมหาวิทยาลัยท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการด าเนินงานของคณะและคณบดีจากเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจของ
คณะ แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี รายงานการประเมินตนเอง รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
เอกสารหลักสูตรและเอกสารอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์คณบดี ผู้แทนประธานสาขาวิชาและ
ผู้แทนอาจารย์ ตลอดจนข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า  ธรรมาภิบาลของคณบดีและ
ความพึงพอใจในการบริหารของคณบดีจากบุคลากรในคณะ  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล ได้น ามาสรุปเป็นผล
การประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ในรายงานนี้แบ่งการประเมินเป็น 7 ส่วนคือ 1) การด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563  2) การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  3) การประเมินผล
งานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  4) การสัมภาษณ์คณบดี ผู้แทนประธานสาขาวิชา และผู้แทน
อาจารย์ 5) ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี 6) ความพึงพอใจในการบริหารคณบดี 7) สรุปผลการ
ประเมิน  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ 1 กำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของ 
            มหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 
 
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร กำรด ำเนินงำนและผลที่ได้รับ ปัญหำ/อุปสรรค 
1. จ านวนนักศึกษาของคณะมีแนวโน้ม
ลดลงซึ่งมีผลมาจากจ านวนประชากรใน
วัยเรียนของประเทศลดลง  ดังนั้นคณะ
จึ ง ค ว ร ป รั บ เ ป ลี่ ย น ก ลุ่ ม นั ก ศึ ก ษ า
เป้าหมายมาพุ่งเป้าที่คนวัยท างานในการ
ทบทวนและ พัฒนาทั กษะ  ( reskill, 
upskill) เน้นทักษะอาชีพเฉพาะ  อาจ
เป็นรูปแบบความร่วมมือกับภาคเอกชน 
ชุมชน ภาครัฐ จัดท าหลักสูตรระยะสั้น
เน้นทักษะที่สามารถน าไปท างานได้จริง 
ไม่เน้นทฤษฎี เช่น กลุ่มการแสดง (ดนตรี 
นาฎศิลป์ ศิลปะ) กลุ่มภาษา  นอกจากนี้
สัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันมีแนวโน้ม
เพ่ิมมากขึ้น  ซึ่งคณะได้พัฒนาหลักสูตร
เ ต รี ย มคว ามพร้ อม ให้ กั บนั ก เ รี ยน
ระดับชั้ นมั ธยมศึ กษาตอนปลาย  5 
โปรแกรมวิชาไว้แล้วเป็นกิจกรรมที่ดี  แต่
ยั ง ไม่ เ พียงพอเนื่ องจากเน้นการจั ด

1.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้แสวงหาแนวทางความร่วมมือทาง
วิ ช า ก า ร กั บ ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ 
ภาคเอกชน และชุมชนท้องถิ่น โดย
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน 
(MOU) ระหว่างคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์กับบุคลากรต ารวจ 
ทหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และสถานศึกษาในปีการศึกษา 2564 
โดยมีหลักสูตรนิติศาสตร์ เป็นสาขา
แรกในการด าเนินการ และจะขยาย
วงรอบความร่วมมือทางวิชาการใน
ส่วนที่เหลือต่อไป  
2.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้แสวงหาแนวทางความร่วมมือทาง
วิ ชาการกับองค์ก รปกครองส่ วน
ท้องถิ่นเพ่ือพัฒนาชุมชนและบริการ

1.การลงพ้ืนที่ด าเนินโครงไม่
สะดวก เนื่องจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโค
โรน่าโควิด-19 (COVID-19) 
2.ปัญหาการอ านวยความ
สะดวก ในกา ร เบิ ก - จ่ า ย
งบประมาณด าเนินโครงการ 
3.ข้อจ ากัดและเงื่อนไขของ
บ ริ บ ท เ ชิ ง พ้ื น ที่ ใ น ก า ร
ขับเคลื่อนโครงการ  
4 . ข า ด ก า ร ว า ง แ ผ น
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่ดี
เพ่ือเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย 
5 . ห ลั ก สู ต ร ปั จ จุ บั น ไ ม่
หลากหลายและบางหลักสูตร
ไม่ตอบสนองความต้องการ
ของกลุ่มเป้าหมาย 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร กำรด ำเนินงำนและผลที่ได้รับ ปัญหำ/อุปสรรค 
หลักสูตรเพ่ือรองรับนักศึกษาในระบบ
เท่านั้น 

วิชาการแก่ท้องถิ่น ประจ าปีการศึกษา 
2564 โดยเริ่มต้นที่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จ านวน 3 แห่งภายใต้
โครงการ เรื่อง การส่ง เสริมและ
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน ได้แก่ 
เทศบาลต าบลตาคลี อ าเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค์ เทศบาลต าบล
ชุ มแส ง  อ า เ ภอชุ มแส ง  จั งหวั ด
นครสวรรค์ และเทศบาลต าบลพยุหะ 
อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  

2. คณะควรพัฒนาการเรียนการสอนเน้น
ทักษะทางวิชาชีพ การฝึกปฏิบัติ ใน
สภาพการณ์จริงมากกว่าเน้นการเรียน
ทฤษฎีโดยคณะได้ส่งเสริมการจัดการ
เรียนการสอนแบบโครงงาน ซึ่งเป็นการ
ปรับเปลี่ยนการเรียนการสอนที่ดี คณะ
ควรพัฒนาการใช้เทคโนโลยีในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการสร้างสื่อการเรียนรู้
แบบใหม่เพ่ิมขึ้น เช่น ออนไลน์ ดิจิตอล 
เป็นเวทีเรียนรู้บนเน็ต (platform) ซึ่งมี
ความส าคัญทั้งกับการเรียนรู้และการ
ท างาน  รวมทั้งนักศึกษาสามารถเรียน
นอกมหาวิทยาลัยได้ 

1. ปีการศึกษา 2564 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ได้มีนโยบายด้านการ
เรียนการสอนโดยส่งเสริมการจัดการสอน
แบบบูรณาการผสมผสานทั้งการบรรยาย 
การจัดท าโครงงาน และการปฏิบัติการ
เชิงพ้ืนที่ ผ่านระบบสื่อการสอนทางไกล 
(online) โดยจัดท าห้องบันทึก Studio 
เพ่ือให้คณาจารย์ได้บันทึกบทเรียนก่อน-
หลังบรรยาย สื่อการสอน และการ
ประชาสัมพันธ์หลักสูตร เป็นต้น  ห้อง 
Technology classroom เพ่ือเอ้ืออ านวย 
ความสะดวกในการเรียนการสอนของ
คณาจารย์ 
2.ปีการศึกษา 2564 คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินแนวทางการ
บริหารจัดการหลักสูตรเชิงพ้ืนที่มากขึ้น 
โดยการบูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ
ภาคสนามเพ่ือให้ผู้เรียนมีทักษะด้านการ
เรียนรู้  ทักษะการท างาน ทักษะทาง
สังคม โดยจัดท า โครงการยกระดับ
เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณา
การ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) จ านวน 3 
ต าบลน าร่องได้แก่ เทศบาลต าบลตาคลี 
อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เทศบาล
ต าบลชุมแสง อ าเภอชุมแสง จังหวัด
นครสวรรค์ และเทศบาลต าบลพยุหะ 
อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 

1.ข้อจ ากัดด้านงบประมาณ
ส นั บ ส นุ น ใ น ก า ร จั ด ซื้ อ
อุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน
ทางไกล (online) เพ่ือบริการ
ทั้งผู้สอนและผู้เรียน 
2.ผู้เรียนมีต้นทุนไม่เท่ากันใน
การเรียนการสอนทั้งในด้าน
พ้ืนที่ สื่ออุปกรณ์ สัญญาน 
Internet เป็นต้น 
3.องค์กรและหน่วยงานภายใน 
ขาดระบบการวางแผนในการ
บริหารจัดการที่ดี  ไม่ทันต่อ
เหตุการณ์และสถานการณ์การ
ที่เป็นอยู่ เช่น สถานการณ์การ
แพร่ระบาดโรคโควิด 19 % 
(COVID-19) เป็นต้น 
4.องค์กรมีสถานที่อ านวย
ความสะดวกด้านการพัฒนา
สื่อการเรียนการสอนทางไกล 
(online) และห้ อ ง เ รี ยนที่
ทั น ส มั ย ที่ ทั น ต่ อ ก า ร
เปลี่ยนแปลง 
5.คณาจารย์ขาดองค์ความรู้
เกี่ยวกับการเรียนการสอน
ผ่ านสื่ อออนไลน์  (online) 
และการใช้สื่อการเรียนการ
สอนสมัยใหม่ 
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ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร กำรด ำเนินงำนและผลที่ได้รับ ปัญหำ/อุปสรรค 
3.คณะควรพัฒนาหลักสูตรตามแนว
ทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิ
ตตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลงวันที่ 
19 กันยายน พ.ศ. 2562 และประกาศลง
วันที่  22  มิถุนายน พ.ศ .  2563 ซึ่ ง
มหาวิทยาลัยควรเร่งท าประกาศแนว
ทางการด าเนินงานระบบคลังหน่วยกิต 
ซึ่งจะท าให้นักศึกษาและผู้เรียนวัยท างาน
สามารถสะสมผลการเรียนไว้ทั้งรูปแบบ
เดียวกันหรือต่างรูปแบบได ้

1.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้ ก าหนดนโยบายและวางแนว
ทางการด าเนินการพัฒนาหลักสูตร
แบบระบบคลังหน่วยกิต หลักสูตร
ระยะสั้น และหลักสูตรแบบชุดวิชา
ตามประกาศกระทรวงอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ลง
วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 และ
ประกาศลงวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 
2563 ในปีการศึกษา 2564 จ านวน 3 
หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตร
บั ณ ฑิ ต  ( ส า ข า วิ ช า ภ า ษ า ไท ย ) 
ห ลั ก สู ต ร ศิ ล ป ศ า ส ต ร บั ณ ฑิ ต 
(สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ) และ 
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (สาขาวิชา
นิติศาสตร์) 

1.ขาดการสื่อสารที่ดีระหว่าง
หน่วยงานภายในองค์กร 
2.ขาดการวางแผน ระบบ 
และกล ไก ในกา ร พัฒน า
หลักสูตรแบบมีส่วนร่วม 
3 . ค ว า ม ไ ม่ ชั ด เ จ น ใ น
กระบวนการและเป้าหมาย
ใ น ก า ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร
ร่วมกัน 

4. ด้านการวิจัยคณะควรด าเนินการวิจัย
เชิ ง พ้ืนที่ โดยประสานกับท้องถิ่นทั้ ง
ภาครัฐ เอกชน และกองทุนการวิจัยของ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจั ยและนวัตกรรม  เ พ่ือขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณการวิจัย เพ่ือน า
ผลการวิจัยมาต่อยอดในการส่งเสริม
ชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตตลอดจนมีรายได้
เพ่ิมขึ้น และอาจารย์อาจน าผลการวิจัย
มาขอรับการประเมินต าแหน่ งทาง
วิชาการ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ได้ ก าหนดนโยบายและวางแนว
ทางการวิจัยให้เป็นการวิจัยเชิงพ้ืนที่
ในปีการศึกษา 2564 โดยประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก 
เช่น องค์การบริหารส่ วนจั งหวัด
นครสวรรค์  องค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น จ านวน 3 ต าบลน าร่องได้แก่ 
เทศบาลต าบลตาคลี อ าเภอตาคลี 
จังหวัดนครสวรรค์ เทศบาลต าบล
ชุ มแส ง  อ า เ ภอชุ มแส ง  จั งหวั ด
นครสวรรค์ และเทศบาลต าบลพยุหะ 
อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  
เป็นต้น เพ่ือให้คณาจารย์ได้บูรณาการ
การเรียนการสอนสู่การวิจัยและการ
วิจัยสู่การเรียนการสอนในชั้นเรียน 
สามารถน าผลการวิจัยหรือการบริการ
วิ ช า ก า รม าขอก า หนดต า แหน่ ง
วิชาการได้ต่อไป  

1.งบประมาณสนับสนุนการ
ศึกษาวิจัยไม่เพียงพอ 
2.ระเบียบ ข้อบังคับ และ
ประกาศมหาวิทยาลัยไม่เอ้ือ
ต่ อ ก า ร ล ง พ้ื น ที่ ใ น ก า ร
ศึกษาวิจัยของคณาจารย์ 
3.คณาจารย์ขาดองค์ความรู้
และแรงจูงใจในการศึกษา 
วิจัยเชิงพ้ืนที่ 

 
 
 
 

 



 
 

13 
 

            ควำมเห็นของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลของมหำวิทยำลัย 
 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ด าเนินการตามข้อเสนอแนะครบถ้วนทุกประเด็น ในกรณี
ประเด็นด้านการวิจัยคณะพบปัญหาเรื่องงบประมาณสนับสนุนการวิจัย ระเบียบมหาวิทยาลัยไม่เอ้ือในการท า
วิจัย และอาจารย์ขาดองค์ความรู้และแรงจูงใจในการท าวิจัยเชิงพ้ืนที่นั้น คณะควรพัฒนาศักยภาพการท าวิจัย
ให้อาจารย์ รวมทั้งการขอรับทุนวิจัยจากกระทรวงอุดมศึกษาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และหน่วยงาน
ภายนอก 

ส่วนที่ 2 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะด าเนินงานตามยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน 46 ตัวชี้วัด  โดยมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ
แผนยุทธศาสตร์ จ านวน 25 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 54.35 ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย 

กำรด ำเนินงำน 

จ ำนวน
ตัวชี วัด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉม
มหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) ให้มี
คุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 

11 5 45.45 6 13.20 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสรรค์การวิจัยเชิง
พาณิชย์ พัฒนานวัตกรรม และพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือ
การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

11 3  8 17.60 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การยกระดับมาตรฐาน การ
ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

9 6 45.45 3 6.60 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
นวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 

5 4  1 20.00 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การยกระดับและการพลิก
โฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing Universities) ให้
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
สู่มาตรฐานสากล 

8 5 45.45 3 37.50 

รวม 46 25 54.35 21 45.65 
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โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
 

ประเด็นยุทธศำสตร์/ตัวชี วัด 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
บรรลุเป้ำหมำย 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตแบบกำรพลิกโฉม
มหำวิทยำลัย (Reinventing Universities) ให้มีคุณภำพสร้ำงสรรค์สังคมและประเทศชำติ 
กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงและพัฒนำหลักสูตรกำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย (Reinventing Universities)  ให้ทันสมัย     
และตอบสนองต่อกำรพัฒนำชุมชนท้องถิ่นและประเทศชำติ 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงพัฒนาให้
ตอบสนองต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและประเทศชาติ และ
ผ่านเกณฑ์รับรองมาตรฐานในระดับดีมาก 

ร้อยละ 
90.00 

ร้อยละ 
60.00 

  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำหลักสูตรแบบกำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย (Reinventing Universities) เพื่อสร้ำง 
ทำงเลือกของชุมชนท้องถิ่น และตอบสนองต่อกำรพัฒนำประเทศ และกำรเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
ตั วชี้ วั ดที่  2.1 จ านวนหลักสู ตร ใหม่ที่  สอดคล้ องกับ
ตลาดแรงงานและการเปลี่ยนแปลงของสังคมเกิดจากความ
ร่ วมมือกับองค์ กร  ทั้ งภาครั ฐและเอกชนทั้ ง ใน  และ
ต่างประเทศ 

1 
หลักสูตร 

ไม่มี   

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำสมรรถนะของบัณฑิตให้ตอบสนองต่องำนในอนำคต ควำมต้องกำรของท้องถิ่น และกำร 
พัฒนำประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละของบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินคุณภาพ
จากผู้ใช้บัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิในระดับดีมาก  
หมำยเหตุ (ใช้ผลคะแนนประกันคุณภาพระดับหลักสูตร  
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1) 

ร้อยละ 
100.00 

ร้อยละ  
25.00 

  

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำอำจำรย์ให้มีสมรรถนะท่ีตอบสนองต่อกำรพัฒนำประเทศและได้มำตรฐำนสำกล 
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ร้อยละของคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับ 
ปริญญาเอก 

ร้อยละ 
25.00 

ร้อยละ 
33.33 

  

ตัวชี้วัดที่ 4.2 ร้อยละของคณาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทาง
วิชาการ อาจารย์ : ผศ. : รศ. 

ร้อยละ 
30.00 

ร้อยละ 
42.86 

  

ตัวชี้วัดที่  4.3 ร้อยละของคณาจารย์ ที่ ได้รับการพัฒนา
ศักยภาพ ด้านการจัดการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพ และเทคโนโลยี
ชั้นสูงและการสื่อสารภาษาต่างประเทศ 

ร้อยละ 
100.00 

ร้อยละ 
64.1 

  

ตัวชี้วัดที่ 4.4 ร้อยละของคณาจารย์ ที่ท างานร่วมกับชุมชน 
หรือองค์กรภายนอก (Talent Mobility) 

ร้อยละ 
50 

ร้อยละ 
41.75 

  

กลยุทธ์ที่ 5 สร้ำงและบูรณำกำรระบบกำรเรียนรู้เชิงประสบกำรณ์ (Experience) และกำรแก้ปัญหำตำมสภำพ
จริง (Hand-on) 
ตัวชี้วัดที่ 5.1 ร้อยละของหลักสูตรที่ใช้นวัตกรรมในการจัดการ
เรียนการสอน 

ร้อยละ 
65.00 

ร้อยละ 
100.00 
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ประเด็นยุทธศำสตร์/ตัวชี วัด 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
บรรลุเป้ำหมำย 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 5.2 จ านวนกิจกรรมกับภาคี เครือข่าย ความร่วมมือ
กับภาครัฐและเอกชน ในการจัดการเรียนการสอนทั้งในและ/
หรือ ต่างประเทศ  
หมำยเหตุ  (เปรียบเทียบกับจ านวนกิจกรรมที่จัดให้กับ
นักศึกษา) 

20 
เครือข่าย 

18 
เครือข่าย 

  

กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานให้เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของบัณฑิต 

ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อระบบ
สารสนเทศ และโครงสร้างพ้ืนฐานที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  
หมำยเหตุ (ผลการประเมินจากคณะกรรมติดตาม ตรวจสอบ 
และประเมินผลมหาวิทยาลัย) 

 
 
 
 

ระดับ 4.5 

 
 
 
 

ระดับ 4.5 

 
 
 
 
 

 

กลยุทธ์ที่ 7 สร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนากลไกกระบวนการรับนักศึกษาใหม่ 
ตัวชี้วัดที่ 7.1 ร้อยละของผู้เข้าเรียนระดับอุดมศึกษาทางด้าน
อุดมศึกษาเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 
5.00 

ร้อยละ 
37.66 

  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงสรรค์กำรวิจัยเชิงพำณิชย์ พัฒนำนวัตกรรม และพันธกิจสัมพันธ์เพื่อกำร
พัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 
กลยุทธ์ที่ 1 ยกระดับคุณภำพงำนวิจัยและสร้ำงนวัตกรรมเพื่อสร้ำงขีดควำมสำมำรถของท้องถิ่นและ
ขับเคลื่อนกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ยกระดับคุณภาพงานวิจัยและสร้างนวัตกรรม
เพ่ือสร้างขีดความสามารถของท้องถิ่นและขับเคลื่อนการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

25 
ผลงาน 

2 ผลงาน   

ตัวชี้วัดที่ 1.2 จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์ 

1 
ผลงาน 

ไม่มี   

ตัวชี้วัดที่ 1.3 จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบ
สูงและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด 
และระดับชาติ 

3 ผลงาน ไม่มี   

ตัวชี้วัดที่ 1.4 จ านวนเครือข่ายการวิจัยทั้งภายใน และ/หรือ
ต่างประเทศ 

≤1 
เครือข่าย 

ไม่มี   

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำขีดควำมสำมำรถทำงด้ำนกำรวิจัยของคณำจำรย์ให้มีศักยภำพเพิ่มสูงขึ น 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 จ านวนผลงานวจิัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
และงานสร้างสรรค์ทีตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติหรือ
นานาชาติ 

25 
ผลงาน 

24 ผลงาน   

ตัวชี้วัดที่ 2.2 จ านวนผลงานวจิัยและนวัตกรรม หรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีได้รับการจดสิทธิบัตร และ/หรืออนุสิทธิบัตร 

2 
ผลงาน 

1 ผลงาน   
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ประเด็นยุทธศำสตร์/ตัวชี วัด 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
บรรลุเป้ำหมำย 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับคุณภำพกำรบริกำรวิชำกำร และกำรถ่ำยทอดเทคโนโลยี โดยกำรน้อมน ำแนว
พระรำชด ำริไปใช้เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 จ านวนชุมชนทีไ่ด้รับการพัฒนาเป็นชุมชน
ต้นแบบหรือเป็นศูนย์การเรียนรู้ของมหาวิทยาลัย 

20 ชุมชน 19 ชุมชน   

ตัวชี้วัดที่ 3.2 จ านวนนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน 
ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมและรายได้ให้แก่ชุมชน/
มหาวิทยาลัย 

2 
ผลิตภัณฑ์ 

5 
ผลิตภัณฑ์ 

  

ตัวชี้วัดที่ 3.3 จ านวนกิจกรรมการบริการวิชาการที่สามารถ
สร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย 

≤1 
กิจกรรม 

ไม่มี   

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนำมรดกทำงวัฒนธรรมอย่ำงสร้ำงสรรค์เพื่อประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดที่ 4.1 จ านวนกิจกรรมที่เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สร้างองค์ความรู้ และน าไปถ่ายทอด  
หรือสามารถสร้างคุณค่าต่อสังคมชุมชน 

15 
กิจกรรม 

19 
กิจกรรม 

  

ตัวชี้วัดที่ 4.2 จ านวนผลงานนวัตกรรมที่สามารถสร้างรายได้
ให้แก่ชุมชนและมหาวิทยาลัยอันเกิดจากการน า
ศิลปวัฒนธรรมมาสร้างมูลค่าเพ่ิม 

≤1 
ผลงาน 

1 ผลงาน   

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรยกระดับมำตรฐำน กำรผลิตและพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำเพื่อกำร
เรียนรู้ตลอดชีวิต 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำหลักสูตรและกระบวนกำรผลิตครูให้มีคุณภำพและสมรรถนะตำมมำตรฐำนสำกลหลัง
สถำนกำรณ์กำรระบำดของโรคติดเชื อไวรัส โคโรน่ำ 2019 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 จ านวนหลักสูตรการผลิตครูที่ผ่านเกณฑ์รับรอง
มาตรฐานในระดับชาติ/นานาชาติ 

ร้อยละ 
90.00 

ไม่มี   

ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของบัณฑิตครูที่ผ่านการประเมิน
สมรรถนะตามมาตรฐานสากล 

ร้อยละ 
90.00 

ไม่มี   

ตัวชี้วัดที่ 1.3 จ านวนหน่วยงาน/โรงเรียน/โรงเรียนสาธิตที่
เป็นต้นแบบของการผลิตครู 

≤5 
หน่วยงาน 

ไม่มี   

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภำพกำรผลิตบัณฑิตครูสู่ศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 จ านวนผลงาน/นวัตกรรมของนักศึกษาที่
เผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ 

≤5 
ผลงาน 

2 ผลงาน   

ตัวชี้วัดที่ 2.2 จ านวนกิจกรรมที่มีการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์กับองค์กร หรือสถาบันการผลิตครูในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

≤5 
กิจกรรม 

1 กิจกรรม   

ตัวชี้วัดที่ 2.3 จ านวนโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมการผลิต
บัณฑิตตามมาตรฐานสากล (ปรับปรุงเพ่ิมตัวชี้วัด 2563) 

≤5 
กิจกรรม 

1 กิจกรรม  
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ประเด็นยุทธศำสตร์/ตัวชี วัด 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
บรรลุเป้ำหมำย 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

กลยุทธ์ที่ 3 สร้ำงระบบกำรพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 จ านวนหลักสูตร/โครงการที่พัฒนาครู และ
บุคลากรทางการศึกษา 

≤5 
โครงการ 

1 โครงการ   

ตัวชี้วัดที่ 3.2 จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับ 
การพัฒนาสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ การวิจัย และ/ 
หรือการพัฒนานวัตกรรม 

ร้อยละ 
25.00 

ร้อยละ 
100.00 

  

กลยุทธ์ที่ 4 สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือเพื่อพัฒนำนวัตกรรมกำรผลิตและพัฒนำครูให้สอดคล้องกับกำร
พัฒนำท้องถิ่นและประเทศชำติ 
ตัวชี้วัดที่ 4.1 จ านวนเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนา 
นวัตกรรมการผลิตและพัฒนาครู 

≤5 
เครือข่าย 

1 เครือข่าย   

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรพัฒนำประสิทธิภำพของระบบบริหำรจัดกำรให้เป็นมหำวิทยำลัยแห่ง 
นวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นสู่มำตรฐำนสำกล 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนำระบบและกลไกกำรบริหำรจัดกำรเชิงรุกตำมหลักธรรมำภิบำล 

ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละความส าเร็จของการบรรลุเป้าหมาย 
ตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพ ด้านการบริหารจัดการ 
องค์กร 

ร้อยละ 
3 

เกณฑ์การ
ประเมิน 7 
ข้อ ผ่านการ

ประเมิน    
5 ข้อ 

  

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนำระบบบริหำรงำนบุคคลและจัดเส้นทำงกำรท ำงำนใหม่เพื่อส่งเสริมให้มีสมรรถนะกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา/เลื่อน 
ระดับตามสายงาน 

20 คน 16 คน   

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนำระบบโครงสร้ำงพื นฐำนทำงกำยภำพ และพัฒนำกระบวนกำรท ำงำนให้เป็นดิจิทัลที่
เหมำะสมในกำรท ำงำน 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ 
บุคลากร (คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ 
ประเมินผลงานมหาวิทยาลัย) 

ระดับ 
4.5 

ระดับ 4.5   

ตัวชี้วัดที่ 3.2 มีระบบโครงสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยี
สารสนเทศที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ 
(คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยประเมิน) 

ระดับ 5 ระดับ 5   

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรเพื่อเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้สร้ำงสรรค์นวัตกรรมเพื่อกำร
พัฒนำทอ้งถิ่น 
ตัวชี้วัดที่ 4.1  จ านวนกิจกรรม/ผลงาน หรือนวัตกรรมในการ
พัฒนาท้องถิ่นอันเกิดจากการสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยที่
แสดงถึงการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

5 
กิจกรรม 

37 
กิจกรรม 
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ประเด็นยุทธศำสตร์/ตัวชี วัด 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
บรรลุเป้ำหมำย 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรยกระดับและกำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย (Reinventing Universities) ให้เป็น 
มหำวิทยำลัยเพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นสู่มำตรฐำนสำกล 
กลยุทธ์ที่ 1 สร้ำงภำพลักษณ์ของมหำวิทยำลัยให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั งในระดับท้องถิ่นระดับประเทศ
และนำนำชำต ิ
ตัวชี้วัดที่ 1.1 จ านวนผลงานของบุคลากร และนักศึกษาท่ี 
ได้รับรางวัลในระดับชาติและนานาชาติและ/หรืออยู่ใน  
ฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

1 
ผลงาน 

ไม่มี   

ตัวชี้วัดที่ 1.2 มีระบบประชาสัมพันธ์เชิงรุกท่ีมีประสิทธิภาพ 
สามารถสร้างภาพลักษณ์องค์กรสู่นานาชาติ  

ระดับ 2 ระดับ 2   

ตัวชี้วัดที่ 1.3 จ านวนกิจกรรมหรือโครงการที่ส่งเสริม 
ความเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะตาม 
เอกลักษณ์ 

5 
กิจกรรม 

2 กิจกรรม   

กลยุทธ์ที่ 2 วำงรำกฐำนกำรพัฒนำมหำวิทยำลัยเพื่อเตรียมพร้อมสู่กำรเป็นมหำวิทยำลัย แห่งนวัตกรรม
เพื่อกำรพัฒนำท้องถิ่นสู่มำตรฐำนสำกล 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 จ านวนบุคลากรที่มีสมรรถนะในระดับชาติและ
นานาชาติ 5 คน ไม่มี   

ตัวชี้วัดที่ 2.2 มีระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถสร้างรายได้ให้แก่มหาวิทยาลัย 

1 
กิจกรรม 

3 กิจกรรม   

ตัวชี้วัดที่ 2.3 มีการเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยใน
ก ากับ  

ระดับ 4 ระดับ 4   

กลยุทธ์ที่ 3 กำรสร้ำงเครือข่ำยกับมหำวิทยำลัยและองค์กรในระดับชำติและนำนำชำติ  เพื่อกระดับ
คุณภำพของมหำวิทยำลัยสู่มำตรฐำนสำกล 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 จ านวนองค์กรหรือสถาบันที่เป็นเครือข่ายกับ
มหาวิทยาลัยทั้งในและต่างประเทศ 

4 
เครือข่าย 

4 เครือข่าย   

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนำมหำวิทยำลัยด้ำนกำยภำพและสิ่งแวดล้อมตำมเกณฑ์คุณภำพในระดับนำนำชำติ 
ตัวชี้วัดที่ 4.1 ระดับการเตรียมการเข้าสู่การจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยสู่มาตรฐานสากล (Green University/ 
Engagement University /Community University) 

ระดับ 4 ระดับ 4   
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ส่วนที่ 3 กำรประเมินผลงำนของคณะประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

 กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ 
  มิติที่ 1 ด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและพัฒนำก ำลังคนตลอดจนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
  ตัวชี วัดที่ 1.1 ผลประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัหลักสูตร 
  ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละหลักสูตร 3.54 คะแนน 
โดยมีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 
 

ที ่ หลักสูตร คะแนน 
1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร์ 3.79 
2 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ 3.73 
3 หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม 3.76 
4 หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 3.36 
5 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี 3.20 
6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 3.43 
7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 3.88 
8 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศเพ่ือการพัฒนา 3.31 
9 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 3.35 
10 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ  3.50 
11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  3.66 

เฉลี่ย 3.54 

  ตัวชี วัดที่ 1.2 ผลกำรบริหำรจัดกำรนักศึกษำออกกลำงคัน 
  1. สัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2563 (รวมทุกชั้นปี) ร้อยละ 30.27 
  2. สัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2562 (รวมทุกชั้นปี) ร้อย 33.74 
   สัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2563 (รวมทุกชั้นปี) เทียบกับ สัดส่วนนักศึกษา
ออกกลางคันปีการศึกษา 2562 (รวมทุกชั้นปี) ลดลง ร้อยละ 10.31 ดังนี้ 
 

ปีกำรศึกษำ 
จ ำนวนนักศึกษำปกีำรศึกษำ 2562 จ ำนวนนักศึกษำปกีำรศึกษำ 2563 

 แรกเข้ำ   ออก   ร้อยละ   แรกเข้ำ   ออก   ร้อยละ  
2563               472        97    20.55  
2562 460 152     33.04  460 149   32.39  
2561 588 180     30.61  588 157   26.70  
2560 740 273     36.89  740 281   37.97  
2559 826 277         
รวม     2,614      882      33.74       2,260      684    30.27  

ผลต่ำงสัดส่วนนักศึกษำออกกลำงคันเทียบกับสัดส่วนนักศึกษำออกกลำงคันปีกำรศึกษำ 2562 -10.31 

ที่มา  : ส านักส่งเสริมวิชาการและทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
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 ตัวชี วัดที่ 1.3 กำรประเมินคุณภำพกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์ 
 ในปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย์ 10 
สาขาวิชา จ านวน มีผลคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 

 ตัวชี วัดที่ 1.4 กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ 
 1. การพัฒนานักศึกษาให้มีคุณลักษณะตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามีความสอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี ที่เน้นการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน การเพ่ิมสมรรถภาพการแข่งขัน
ของประเทศ สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของคณะและมหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ส่ งเสริม
กิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยจัดท าแผนกาจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาขึ้น โดยมีตัวแทนคณะกรรมการสโมสร
นักศึกษาเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือให้นักศึกษามีคุณลักษณะที่พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21 
 2. มีการด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
  2.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่ก าหนดโดยมหาวิทยาลัย/คณะ  คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ให้ด าเนินกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ให้ครบถ้วน 
ประกอบด้วย 
   -  คุณธรรม จริยธรรม สามารถจัดการปัญหาทางคุณธรรม จริยธรรม และวิชาชีพโดยใช้
ดุลยพินิจทางค่านิยม ความรู้สึกของผู้อ่ืน ค่านิยมพ้ืนฐาน และจรรยาบรรณวิชาชีพ แสดงออกซึ่งพฤติกรรม
ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นแบบอย่างท่ีดี เข้าใจ
ผู้อื่น และเข้าใจโลก เป็นต้น 
   - ความรู้ มีองค์ความรู้ในสาขาวิชาอย่างกว้างขวางและเป็นระบบ  ตระหนักรู้หลักการ
และทฤษฎีในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ส าหรับหลักสูตรวิชาชีพมีความเข้าใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของความรู้
เฉพาะด้านในสาขาวิชา  และตระหนักถึงงานวิจัยในปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาและการต่อยอดองค์
ความรู้  ส่วนหลักสูตรวิชาชีพที่เน้นการปฏิบัติ จะต้องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบัติ กฎระเบียบ ข้อบังคับ ที่
เปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์ 
   - ทักษะทางปัญญา สามารถค้นหาข้อเท็จจริง ท าความเข้าใจและสามารถประเมินข้อมูล
แนวคิดและหลักฐานใหม่ๆ จากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาและงานอ่ืนๆ 
ด้วยตนเอง สามารถศึกษาปัญหาที่ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขได้อย่างสร้างสรรค์ โดย
ค านึงถึงความรู้ทางภาคทฤษฎี ประสบการณ์ทางภาคปฏิบัติ และผลกระทบจากการตัดสินใจ สามารถใช้ทักษะ
และความเข้าใจอันถ่องแท้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการและวิชาชีพ ส าหรับหลักสูตรวิชาชีพนักศึกษาสามารถใช้
วิธีการปฏิบัติงานประจ าและหาแนวทางใหม่ในการแก้ไขปัญหาได้อย่างเหมาะสม 
   - ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มีส่วนช่วยและเอ้ือต่อการ
แก้ปัญหาในกลุ่มได้อย่างสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นผู้น าหรือสมาชิกของกลุ่ม สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้น าใน
สถานการณ์ที่ไม่ชัดเจนและต้องใช้นวัตกรรมใหม่ๆ ในการแก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มในการวิเคราะห์ปัญหาได้
อย่างเหมาะสมบนพ้ืนฐานของตนเองและของกลุ่ม  รับผิดชอบในการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาตนเอง
และอาชีพ 
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   - ทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสารและการใช้ IT สามารถศึกษาและท าความ
เข้าใจในประเด็นปัญหา สามารถเลือกและประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้องอย่าง
เหมาะสมในการศึกษาค้นคว้าและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ประมวลผล แปลความหมาย และน าเสนอข้อมูลข่าวสารอย่างสม่ าเสมอ  สามารถสื่อสารได้
อย่างมีประสิทธิภาพทั้งในการพูด การเขียน สามารถเลือกใช้รูปแบบของการน าเสนอที่เหมาะสมส าหรับกลุ่ม
บุคคลที่แตกต่างกันได้ 
   ซึ่งมาตรฐานผลการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้าน ดังกล่าวข้างต้น เป็นมาตรฐานผลการเรียนรู้ขั้น
พ้ืนฐานส าคัญท่ีบัณฑิตทุกคนในทุกระดับคุณวุฒิพึงได้รับ 
  2.2 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ  คณะได้จัดท าแนวทางปฏิบัติตนในสถานการณ์โรค
ระบาด –โควิด 19 โดยมีให้ความรู้กับบุคลากรและนักศึกษา เพ่ือส่งเสริมและป้องกันโรคระบาด ผ่านระบบ
อินเตอร์เน็ต 
  2.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม คณะจัดท ากิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติตามพระบรมราโชบาย ในหลวงรัชกาลที่ 10 เป็นกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ า ซึ่งสโมสร
นักศึกษาคณะมนุษย์ฯร่วมกับชาวบ้าน หน่วยงานท้องถิ่น เช่น อบต. หน่วยพิทักษ์ป่า และ กองอ านวยการ
รักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) ณ หมู่ที่ 21 ต าบลห้วยทราย อ าเภอแม่เปิน จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งจัดท า
เป็นโครงการต่อเนื่อง เป็นปีที่  4 รวมเป็นจ านวน 11 ลูก 
  2.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม คณะฯได้ก าหนดให้ทุกหลักสูตรได้สอดแทรก
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์เช่น คุณธรรมและจริยธรรม ความรับผิดชอบและทักษะการท างานเป็นทีม 
เข้าไปในรายวิชาต่างๆ  
  2.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการจัดท า
แผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ร่วมเป็นกรรมการ 
  คณะกรรมการชุดดังกล่าวมีบทบาทหน้าที่ในการขับเคลื่อนงานกิจการนักศึกษาและการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมในภาพรวมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดท ารายงานผลการประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและแผนท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และสนับสนุนกิจกรรมการด าเนินงานสาขาวิชา/หลักสูตรและ ของคณาจารย์ในคณะมีการก าหนดขั้นตอน
การฏิบัติงานระบบและกลไกด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งนโยบายที่ก าหนดจะเป็นแนวทางการ
ปฏิบัติงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  
  ทั้งนี้มีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ตามวัตถุประสงค์ของแผน จ านวน 3 
โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ 
  - กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นออนไลน์ตามศาสตร์ ผลการประเมินโครงการ(สนง.) 
  - กิจกรรมอบรมปฏิบัติการไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย (สาขาวิชาดนตรี) 
  - การบูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (สาขาวิชาภาษาไทย) 
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 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ก าหนดให้ทุกโครงการ/กิจกรรม มีการประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยจัดท าเป็นรายงาน
สรุปการประเมินผลความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม พบว่าโครงการ/กิจกรรม กิจกรรมส่งเสริม 
พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามกรอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ TQF 5 
ประการ) มีค่าเฉลี่ยคิดเป็น 4.21 จากการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่คณะฯ จัดให้  และมีการ
ประเมินความส าเร็จกิจกรรมด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
  3.1 กิจกรรมเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นออนไลน์ตามศาสตร์ ผลการประเมินโครงการ
(สนง.) ค่าเฉลี่ย 4.21  
  3.2 กิจกรรมอบรมปฏิบัติการไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย (สาขาวิชาดนตรี) ค่าเฉลี่ย 4.11 
  3.3 การบูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม (สาขาวิชาภาษาไทย) 
ค่าเฉลี่ย 4.98 
 4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ มี
การประเมนิผลความส าเร็จของแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
  โดยแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษามีวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด ดังนี้ 
  วัตถุประสงค์ 
  1.  ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ 
  2. นักศึกษาสามารถน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอนและในชีวิตประจ าวันได้        
  ตัวบ่งชี วัดควำมส ำเร็จ 
  1.  มีการด าเนินงานครอบคลุมกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติ  5 ประการ 
  2.  มีการด าเนินงานตามไตรมาสที่ก าหนด 
  3. ค่าเฉลี่ยการด าเนินกิจกรรม/โครงการไม่น้อยกว่า 3.51  
  กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตตามมาตรฐานผลการเรียนรู้       ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิแห่งชาติ 5 ประการ ในปีการศึกษา 2563      จ านวน 1 กิจกรรม ผลการด าเนินงาน บรรลุวัตถุประสงค์ 
และตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จทั้ง 5 ประการ ดังรายงานสรุปผลการประเมินผลความส าเร็จ     ตามวัตถุประสงค์
ของกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 5 ด้าน  
  โครงการทั้งหมดจะหล่อหลอมให้นักศึกษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน มีการจัดกิจกรรมตามไตรมาส 
  ผลการด าเนินโครงการพบว่าทุกโครงการ/กิจกรมบรรลุตามวัตถุประสงค์และไม่มีข้อใด มีค่า
คะแนนต่ ากว่า 3.51 โดยแต่ละโครงการ/กิจกรรมมีข้อเสนอแนะโดยคณะกรรมการบริหารฯ เสนอแนะให้ 
ผู้รับผิดชอบกิจกรรมส่งเสริม พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (ตามกรอบ
มาตรฐานผลการเรียนรู้ TQF 5 ประการ) เน้นในเรื่องของการท างานเป็นทีม และจิตอาสาในการพัฒนาท้องถิ่น 
 5. จากการด าเนินงานตามแผนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา ในปีการศึกษา 2563 คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการประเมินความส าเร็จวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรมกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนานักศึกษา โดยในการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2564     วันที่ 3  
กุมภาพันธ์ 2564 ผลการด าเนินงานเป็นไปตามแผนและบรรลุวัตถุประสงค์ โดยคณะกรรมการฯ มี
ข้อเสนอแนะให้มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนโดยการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา  เห็นควรให้
เพ่ิมความหลากหลายของรูปแบบในการจัดกิจกรรมเหมาะสมของแต่ละขั้นปี  และเน้นเรื่องของการท างานเป็น
ทีม และจิตอาสาในการพัฒนาท้องถิ่น 
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 มิติที่ 2 ด้ำนกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงำนสร้ำงสรรค์ 

 ตัวชี วัดที่ 2.1  เงินสนับสนุนกำรท ำวิจัย สิ่งประดิษฐ์หรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอก 
 เงินสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ จ านวน  1,695,000  บาท 
 จ านวนอาจารย์ของคณะ 103 คน 
 เฉลี่ยเงินสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ของคณะ จ านวน 16,456.31 บาท
ต่อคน 
 รายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชาที่ได้รับงบประมาณในปี 2564 
แสดงในตารางที่ 3.1 

 ตัวชี วัดที่ 2.2 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ได้รับทุนท ำวิจัย สิ่งประดิษฐ์หรืองำนสร้ำงสรรค์ จำก
ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์  11 คน 
 จ านวนอาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จ านวน 103  คน 
 คิดเป็นร้อยละ 10.68 
 รายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชาที่ได้รับงบประมาณในปี 2564 
แสดงในตารางที่ 3.1 

 ตัวชี วัดที ่2.3 โครงกำรวิจัยท่ีโจทย์กำรวิจัยได้มำจำกท้องถิ่น 
 1. จ านวนโครงการวิจัยที่โจทย์วิจัยได้มาจากท้องถิ่นจ านวน  6  เรื่อง 
 2. จ านวนโครงการวิจัยทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  จ านวน 8  เรื่อง 
  คิดเป็นร้อยละ 75.00 
 รายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชาที่ได้รับงบประมาณในปี 2564 
แสดงในตารางที่ 3.1 
ตำรำงท่ี 3.1 รายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา ที่ได้รับงบประมาณในปี 2564 

 
ที ่

ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ 
ชื่อผู้วิจัย/       

ผู้สร้ำงสรรค์ 

งบประมำณสนับสนุนกำรวิจัย โจทย์กำร
วิจัยได้มำ

จำก
ท้องถิ่น 

หน่วยงำน แหล่งทุน * 
จ ำนวน

เงิน 

1 

การพัฒนารูปแบบต่างหูจากกะลา 
มะพร้าวกลุ่มหัตถกรรมกะลา 
มะพร้าวชุมชนหัวเขาตาคลี อ าเภอ 
ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อการ
ออกแบบร่วมสมัย 

อ .ศ ม ล พ ร ร ณ     
ภู่เล็ก 
 

สาขา
ศิลปกรรม 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

60,000  

2 

การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอพียงใน
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของ
ชุมชนอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษาบ้าน
เนินถ่าน หมู่ที่ 6 ต าบลเสือโฮก 
อ าเภอเมือง จังหวัดชัยนาท 

อ.ดร.หทัยชนก  
คะตะสมบูรณ์  
 

สาขาพัฒนา
สังคม 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

60,000  
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ที ่

ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ 
ชื่อผู้วิจัย/       

ผู้สร้ำงสรรค์ 

งบประมำณสนับสนุนกำรวิจัย โจทย์กำร
วิจัยได้มำ

จำก
ท้องถิ่น 

หน่วยงำน แหล่งทุน * 
จ ำนวน

เงิน 

3 

การพัฒนาศักยภาพในการจัดการการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนของ
ต าบลธรรมามูล อ าเภอเมือง จังหวัด
ชัยนาท 

ผศ.ดร.วรภพ 
วงค์รอด 

สาขาพัฒนา
สังคม 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

70,000  

4 
โครงการชุดเรื่อง การผลิตแอนิเมชัน
แนวสาระบันเทิงเพ่ือประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาท้องถิ่น 

ผศ.ดร.อาทิตย์  
ดรุนัย 

สาขาภาษาไทย 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
75,000 - 

5 
การพัฒนาทักษะการพ่ึงตนเองตาม
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ผศ.ธนสิทธิ์ 
คณฑา 

สาขาปรัชญา 
และศาสนา 

งบประมาณ
แผ่นดิน 

80,000  

6 
สถานภาพของมหาวิทยาลัยในก ากับ
ของรัฐกับการสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชนท้องถิ่น 

อ.ธีรพงศ์  
พรหมวิชัย  
อ.นันทิยา สัตยวาที  
อ.รตา  อนุตตรังกูร 

สาขารัฐศาสตร์ 
งบประมาณ

แผ่นดิน 
50,000  

7 

การบูรณาการมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานส าหรับเครือข่ายเจ้าหน้าที่
ในการด าเนินการกับเด็กและเยาวชน
ที่กระท าผิดเกี่ยวกับยาเสพติด 

รศ.ดร.สุวรรณา  
คุณดิลกณัฐวสา 

สาขา
รัฐศาสตร์ 

เงิน 
ภายนอก 

1,200,00
0 

- 

 ตัวชี วัดที่ 2.4 กำรใช้ประโยชน์ของผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตำมศำสตร์ของแต่ละ
สำขำวิชำ (ด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรบริกำรวิชำกำร กำรพัฒนำท้องถิ่น หรือกำรพัฒนำต่อยอดองค์
ควำมรู้ นวัตกรรม หรือเชิงพำณิชย์)”  

ปีที่ท ำ
วิจัยล้ว
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 - - - - - - - - - - 

2562 40 9 22.50 3 - 6 - - - 9 

2563 2 2 100.00 - - 2 - - - 2 

รวม 42 11 26.19 3 - 8 - - - 11 
ร้อยละกำรน ำไปใช้ประโยชน ์ 27.27 - 72.73 - - - 100.00 

 รายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชาที่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 - 2563 และน าไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แสดงในตารางที่ 3.2 - 3.5 
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ตำรำงท่ี 3.2 รำยช่ือผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตำมศำสตร์ของแต่ละสำขำวิชำที่แล้วเสร็จใน 
                ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 น ำไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
                ด้ำน  กำรเรียนกำรสอน   กำรบริกำรวิชำกำร   กำรพัฒนำท้องถิ่น  กำรพัฒนำ 
                อำชีพ  กำรต่อยอดองค์ควำมรู้หรือนวตกรรม  อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) 

ที ่ ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 
น ำไปใช้ประโยชน ์

      
ไม่มผีลงานวิจัยหรืองานสร้างสร้างที่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561       
ที่น ามาใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564       

ตำรำงท่ี 3.3 รำยช่ือผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตำมศำสตร์ของแต่ละสำขำวิชำที่แล้วเสร็จใน 
                ปีงบประมำณ พ.ศ.2562 น ำไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
                ด้ำน  กำรเรียนกำรสอน   กำรบริกำรวิชำกำร   กำรพัฒนำท้องถิ่น  กำรพัฒนำ 
                อำชีพ  กำรต่อยอดองค์ควำมรู้หรือนวตกรรม  อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) 

ที ่ ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 
น ำไปใช้ประโยชน ์

      

1 

การพัฒนาศักยภาพของชุมชนในการ
จัดการตนเองด้านเศรษฐกิจบนฐาน
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในพืน้ท่ี
จังหวัดชัยนาท  

ดร.หทัยชนก  
คะระสมบรูณ ์

      

2 

การศึกษาการพัฒนาศักยภาพเพื่อการ
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนอยา่ง
ยั่งยืน: ศึกษากรณตี าบลเขาดิน อ าเภอ
เก้าเลีย้ว จังหวัดนครสวรรค ์

ผศ.ดร.วรภพ   วงรอด       

3 

การศึกษารูปแบบจักสานภูมิปัญญา
พื้นบ้านเพื่อการออกแบบผลติภณัฑ์
กระเป๋าจากไมไ้ผ่ อ าเภอแม่เปิน 
จังหวัดนครสวรรค ์
 

ดร.ศมลพรรณ  
ภู่เล็ก       

4 

การศึกษา แนวทางการจัดการ
ทรัพยากรบนฐานนิเวศวิทยา
วัฒนธรรมในป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ดา้น
ตะวันออก 

ผศ.ดร.วรวิทย์   นพแก้ว 
       

5 

โครงการชุดเรื่องรูปแบบการจัดการบึง
บอระเพ็ดอย่างบูรณาการที่ตอบสนอง
ต่อการพัฒนาและการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืน 

ผศ.ดร.สุวรรณา ดลิก ณัฐวสา       

6 

กระบวนการสร้างจติส านึกในการ
จัดการทรัพยากรของประชาชนท่ี
อาศัยอยู่ในเขตบึงบอระเพ็ด จังหวัด
นครสวรรค ์
 

ว่าท่ีร้อยตรเีอกลักษณ ์ 
นาคพ่วง       
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ที ่ ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 
น ำไปใช้ประโยชน ์

      

7 

การศึกษาศักยภาพขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นในการจัดบริการ
สาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส ์(e-
Public service) ให้แก่ประชาชน
ทั่วไปและกลุ่มด้อยโอกาสทางสังคมใน
เขตจังหวัดนครสวรรค ์

ดร.วรรณมาฆะ เกษรดอกไม ้       

8 

ศึกษาแนวทางการพัฒนาการบริหาร
จัดการทางอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นสู่การปกครองท้องถิ่น
แบบสมาร์ท (Smart Local 
Government) 

ดร.คณุากร กรสิงห ์       

9 

แนวทางการพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนเพื่อการท่องเที่ยวเชิง
โบราณสถานในพ้ืนท่ีอ าเภอไพศาล ี
จังหวัดนครสวรรค ์

ดร. ไพศาล  เครือแสง      
 
 

10 
บทบาทของหน่วยงานภาครัฐและ
เครือข่ายในการดูแลคนไร้บา้นในพ้ืนท่ี 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ์

นางสาวนันทิยา  สัตวาท ี       

11 
พุทธวิถีการพัฒนาศักยภาพของ
บุคลากรองค์การบริหารต าบลหนอง
ปลิง    จังหวัดนครสวรรค ์

ดร. วิชญาภา เมธีวรฉตัร       

12 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บึง
บอระเพ็ด  จังหวัดนครสวรรค ์

ผศ.ดร.สุวรรณา คุณดิลกณัฐวสา       

13 

แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการบริหารงานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล เขตอ าเภอ
เมือง จังหวัดนครสวรรค ์

นายอดุลเดช  ถาวรชาต ิ       

14 

ความสอดคล้องของการจัดท าบรกิาร
สาธารณะกับความต้องการของ
ประชาชน : กรณีศึกษาเทศบาล
นครสวรรค ์

นางสาวธนันท์ธร  โสภณดลิก       

15 
แนวทางการส่งเสริมกลุม่อาชีพที่ยั่งยืน
ของประชาชนในเขตเทศบาล ต าบลทับ
กฤช อ าเภอชุมแสง จังหวดันครสวรรค ์

ว่าท่ีร้อยตรเีอกลักษณ ์นาคพ่วง       

16 

แนวทางการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจ
พอเพียงเพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่าง
ยั่งยืนศึกษากรณศีูนย์การเรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียงองค์การบรหิารส่วน
ต าบลสระแก้ว อ าเภอลาดยาว จังหวัด
นครสวรรค ์

ดร.วรรณมาฆะ  เกษรดอกไม ้       
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ที ่ ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 
น ำไปใช้ประโยชน ์

      

17 
การสร้างฐานอ านาจทางการเมืองของ
กลุ่มการเมืองในต าบลหนองเต่า 
อ าเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 

นายธีรพงศ์ พรหมวิชัย       

18 
รูปบแบบการจดัสวสัดิการสังคม
ผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในจังหวัดนครสวรรค ์

ผศ.พรรณอร  วันทอง       

19 

ข้อเสนอเชิงนโยบายระดับท้องถิ่นใน
การขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยว
แบบดิจิทัลโดยการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในต าบลเขาดิน  อ าเภอเก้าเลี้ยว 
จังหวัดนครสวรรค ์

ดร.ณัฐชัย  นิ่มนวล       

20 
แนวทางการส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารทางการเมืองท้องถิ่นให้แก่
ประชาชนในจังหวัดนครสวรรค ์

ดร.คณุากร  กรสิงห ์       

 
 

21 

ข้อเสนอเชิงนโยบายระดับท้องถิ่นใน
การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนเพื่อการ
พัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจดิจิทลั 
จังหวัดนครสวรรค์  

นายณัฐชัย  นิ่มนวล       

22 
พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคม
ของนครสวรรค ์
 ค.ศ. 1855 ถึง ค.ศ. 1961 

นายธีรพร  พรหมมาศ       

23 
การจัดการข้อมูลชุมชนด้านภัยพิบัติ
เพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จังหวัด
นครสวรรค ์

ดร.สนั่น กัลปา       

24 

ทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาศักยภาพ
ของกลุ่มอาชีพเกษตรกร : กรณีศกึษา
กลุ่มแปรรูปเหด็ บ้านหนองโพธิ์ทอง 
ต าบลพนมรอก อ าเภอท่าตะโก 
จังหวัดนครสวรรค ์

ผศ.ดร. จิตราภรณ์ เพ็งด ี       

25 

การพัฒนาศักยภาพของชุมชนเพื่อ
สร้างเศรษฐกิจฐานรากอยา่งยั่งยืน 
ศึกษากรณตี าบลเนินศาลา อ าเภอ
โกรกพระ จังหวัดนครสวรรค ์

นางสาวหทัยชนก  คะตะสมบูรณ ์       

26 
แนวทางการพัฒนาการจัดสวัสดิการ
สังคมของผู้สูงอายุในต าบลเนินศาลา  
อ าเภอโกรกพระ    จังหวัดนครสวรรค ์

ผศ.ดร. พรรณภัทร  ใจเอื้อ       

27 

รูปแบบการจดัการด้านสวสัดิการ
สังคมที่เหมาะสมของผู้สูงอาย ุในเขต
พื้นที่เทศบาลอ าเภอหนองฉาง จังหวัด
อุทัยธาน ี

นางสาวดนธินี  ฟองค า       
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ที ่ ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 
น ำไปใช้ประโยชน ์

      

28 

การพัฒนาศักยภาพเพื่อการจัดการ
การท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยนื : 
ศึกษากรณตี าบลเขาดิน อ าเภอเกา้
เลี้ยว จังหวัดนครสวรรค ์

ผศ.ดร. วรภพ วงค์รอด       

29 

แนวทางในการเสรมิสรา้งมาตรการ
ทางกฎหมายในการขับเคลื่อนการ
บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกสส์ู่
การปกครองแบบสมาร์ท 

ผศ.ดร.อรทัย อินต๊ะไชยวงค ์       

30 
มาตรการการส่งเสริมและรักษามรดก
ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมศึกษากรณี : 
ชุมชนบ้านมอญ จังหวัดนครสวรรค์ 

นางสาวนนทพัทธ์   ตรณีรงค ์       

31 

การคุ้มครองสิทธิของประชาชนตาม
ร่างพระราชบญัญัตคิุ้มครองประชาชน
ในการท าสัญญาขายฝากท่ีดินเพื่อการ
เกษตรกรรมหรือ ที่อยู่อาศัยในจังหวัด
นครสวรรค ์

นางสาวจ าลองลักษณ ์ อินทวัน       

32 

ความรู้ความเข้าใจของประชาชน
เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายคุ้มครอง
ผู้บริโภค กรณีศึกษาอ าเภอโกรกพระ 
จังหวัดนครสวรรค ์

นางสาวฐิติชญาน ์ คงชู       

33 

การอนุรักษ์และการส่งเสริมชุมชน
ท้องถิ่นดั้งเดิมตามวิถีชีวิตสิทธิชุมชน
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ กรณีศึกษา
ชุมชนลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาต าบล
ปากน้ าโพ อ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค ์

นางสาวฐิตาภรณ ์  น้อยนาลุ่ม       

34 

แนวทางการส่งเสริมการใช้
ภาษาอังกฤษในชุมชนท่องเที่ยว 
OTOP นวัตวิถี ของต าบลหนองนมวัว 
อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค ์

นายธนาภัสสร ์ สนธิรักษ์       

35 

การพัฒนาชุดฝึกทักษะภาษาอังกฤษ
ส าหรับการสื่อสารเพื่อเพ่ิมพูนความ 
สามารถในการฟัง-พูดภาษาอังกฤษ
ของประชาชนในจังหวัดนครสวรรค์ 

นายรังสรรค ์ หล้าค าจา       

36 

การพัฒนาทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยวส าหรับ
ชุมชนในพื้นที่บึงบอระเพ็ด จังหวัด
นครสวรรค ์

นางสาวทิพพยาพัศ  ชัยเดชา       

37 
การประยุกต์ใช้ความรู้วรรณคดไีทยใน
การสร้างสรรค์สติ๊กเกอรไ์ลน ์

นายอาทิตย ์ดรุนัยธร       

30  
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ที ่ ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 
น ำไปใช้ประโยชน ์

      

38 
เพลงฉ่อยจังหวัดนครสวรรค์คณะโกมิ
นทร์ พูลเขตร์กจิ-ทองใบ จินดา 

นายชูชาติ  คุ้มข า       

39 

วิถีแห่งความสุขบนพื้นฐานของพุทธ
ธรรมและภมูิปัญญา : กรณีศึกษา 
ชุมชนวัดเจ้าวัด ต าบลเจ้าวดั อ าเภอ
บ้านไร่ จังหวัดอุทัยธาน ี

ผศ.ธนสิทธ์ิ   คณฑา       

40 
การศึกษารูปแบบจักสานภูมิปัญญา
พื้นบ้านจังหวัดนครสวรรคเ์พื่อการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากไมไ้ผ ่

ดร.ศมลพรรณ  ภู่เล็ก       

ตำรำงท่ี 3.4 รำยช่ือผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตำมศำสตร์ของแต่ละสำขำวิชำที่แล้วเสร็จใน 
                ปีงบประมำณ พ.ศ.2563 น ำไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
                ด้ำน  กำรเรียนกำรสอน   กำรบริกำรวิชำกำร   กำรพัฒนำท้องถิ่น  กำรพัฒนำ 
                อำชีพ  กำรต่อยอดองค์ควำมรู้หรือนวตกรรม  อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) 

ที ่ ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 
น ำไปใช้ประโยชน ์

      

1 

การศึกษาศักยภาพขององค์กร
ปกครองท้องถิ่นในการจัดบริการ
สาธารณะทางอิเล็กทรอนิกส์(e-Pubic 
service) ให้แก่ประชาชนท่ัวไปและ
กลุ่มผูด้้อยโอกาสทางสังคมในเขต
จังหวัดนครสวรรค ์

ดร.วรรณมาฆะ เกสรดอกไม้  
ดร.ณัฐชัย  นิ่มนวล 

  √    

2 

แนวทางในการเสรมิสรา้งมาตรการ
ทางกฏหมายในการขับเคลื่อนการ
บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกสส์ู่
การปกครองแบบสมาร์ท 

ผศ.ดร.อรทัย อินต๊ะไชยวงค์  
ผศ.ดร.คุณากร  กรสิงห์ 

  √    

 มิติที่ 3  ด้ำนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
 ตัวชี วัดที่  3.1 กำรส่งเสริมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 โครงการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 4  โครงการ 
 โครงการบริการทางวิชาการตามแผนงบประมาณประจ าปี จ านวน 6 โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ 66.67 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ แสดงในตารางที่ 3.5 

 ตัวชี วัดที่ 3.2 กำรพัฒนำครูหรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำหรือหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำอ่ืนภำยนอกมหำวิทยำลัย 
 การพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาหรือหน่วยงานงานการศึกษาอ่ืน จ านวน 1 โครงการ  
 โครงการบริการทางวิชาการท้ังหมดที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 6 โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ 16.67 
 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏแสดงในตารางที่ 3.5 
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 ตัวชี วัดที่  3.3  กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของท้องถิ่นให้ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
 โครงการการยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น จ านวน 2 โครงการ 
 โครงการบริการทางวิชาการท้ังหมดที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 6 โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ 33.33 
 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. 

โครงการยกระดับคุณภาพการบรกิารวิชาการและ
การถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการนอ้มน า
พระราชด าริไปใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

     631,252 

กิจกรรมยุทธศาสตร์ใหมม่หาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อ
การพัฒนาท้องถิ่น 
ตามพระบรมราโชบาย เพื่อการพฒันาท้องถิ่นและ
การยกระดับคณุภาพการศึกษาตามศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  

   - เงินรายได ้ 500,000 

กิจกรรมส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตติาม
พระบรมราโชบาย  
ในหลวงรัชกาลที่ 10 (สร้างฝายชะลอน้ า)  

   - เงินรายได ้ 80,000 

กิจกรรมบรูณาการการเรยีนการสอนกับการบริการ
วิชาการ (สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ) 

   - เงินรายได ้ 51,252 

2 
โครงการพัฒนาคณุภาพชีวิตและยกระดับรายได้
ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

   - เงินแผ่นดิน 3,000,000 

3 
โครงการส่งเสริม ความรักสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่
ของตนเองและผู้อื่นภายใต้พื้นฐานของสังคม
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์เป็นประมุข 

   - เงินแผ่นดิน 3,000,000 

4 

โครงการยกระดับเศรษฐกจิและสังคมรายต าบล
แบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวทิยาลัย) จ านวน 
3 ต าบล ๆ ละ 3,483,000 บาท 

- ชุมแสง 
- พยุหะ 
- ตาคล ี

    
งบประมาณ
จาก สป.อว. 

 
10,449,000 

5 
โครงการบรูณาการเรียนการสอนกับการบริการ
วิชาการ (สาขาวิชาภาษาไทย) 

   - เงินรายได ้ 40,000 

6 โครงการบริการวิชาการเพ่ือการสอบ TOEIC         เงินภายนอก 74,250 
รวม 17,194,502 

ประเภทโครงกำร : *3.1  ส่งเสริมกำรพัฒนำท้องถิ่น  *3.2 พัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ    
                       *3.3 ยกระดับคุณภำพกำรศึกษำ 
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 มิติที่ 4  ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
 ตัวชี วัดที่ 4.1 กำรจัดโครงกำรกำรบริกำรวิชำกำรและทรัพยำกรสนับสนุนตำมแผนในกำร
ให้บริกำรทำงวิชำกำร 
 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตระหนักถึงความส าคัญ
ของการบริการวิชาการ ซึ่งพันธกิจหนึ่งของสถาบันและคณะฯ เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพ วิถีชีวิต เพ่ือการพัฒนา
ท้องถิ่นชุมชน และสังคม จะเป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นการชี้น าสังคม ซึ่งบริการวิชาการของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นไปตามประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างสรรค์การวิจัย
เชิงพาณิชย์พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับ
คุณภาพบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยน้อมน าแนวพระราชด าริไปใช้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน ตลอดจนสร้างมูลค่าเพ่ิม ซึ่งการจัดท าโครงการ/กิจกรรมการบริการวิชาการดังกล่าว มีวัตถุประสงค์
และตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ และมีการจัดท าแผนการใช้ประโยชน์จากการบริการวิชาการ เพ่ือให้เกิดผลต่อการ
พัฒนานักศึกษา ชุมชน หรือสังคม และน าแผนการใช้ประโยชน์ไปปรับปรุงแผนงานในครั้งต่อไปให้เกิดผลต่อ
กลุ่มเป้าหมาย เช่น นักเรียน อาจารย์ในโรงเรียนระดับชั้นประถม และระดับชั้นมัธยมศึกษา ชุมชน นักศึกษา 
ชุมชน หรือสังคม มีการก าหนดวัตถุประสงค์ และตัวบ่งชี้ความส าเร็จในระดับแผนและโครงการบริการวิชาการ  
 2. คณะมนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์  มี ระบบและกลไกในการให้ บริ การวิ ชาการ 
ด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการมนุษยศาสตร์อาสา โดยมีแนวทางส าคัญในการด าเนินงานบริการวิชาการ คือ พื้นที่
รับผิดชอบก าหนดโดยจังหวัด และคณะกรรมการฯ มีการส ารวจความต้องการ เพ่ือประเมินศักยภาพชุมชนและ
ด าเนินกจิกรรมพัฒนาชุมชน สังคมจากความต้องการของชุมชนเอง 
 3. ในปีการศึกษา 2563 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดท าโครงการบริการวิชาการ  
จ านวน 6 โครงการ   
  โครงการบริการวิชาการที่คณะจัดท าแสดงในตารางที่ 3.5  
 4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์โดยคณะกรรมการประกันคุณภาพกา รศึกษาคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการแก่
สังคม มีวัตถุประสงค์ และตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ ดังนี้ 
  วัตถุประสงค์ 
  1. มีการก ากับให้มีการด าเนินงานทุกโครงการและเป็นไปตามไตรมาสที่ก าหนด 
  2. มีการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเน้น จุดเด่นของ
สถาบัน ตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชดริโดยร่วมมือกับหน่วยงานภายในหรือภายนอกสถาบัน 
อย่างน้อย 1 โครงการ/กิจกรรม 
  3. มีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการ 
  ตัวบ่งชี วัดควำมส ำเร็จ 
  1. มีการด าเนินโครงการ/กิจกรรมทุกโครงการและเป็นไปตามไตรมาสที่ก าหนด 
  2. มีการบริการวิชาการเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม โดยร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายในหรือภายนอกสถาบัน อย่างน้อย 1 โครงการ 
  3. เชิงปริมาณ ทุกโครงการมีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80.00 
  4. เชิงคุณภาพ ทุกโครงการมีผลการด าเนินงานอยู่ในระดับดี หรือไม่น้อยกว่า 4.15 
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  การประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งชี้ของแผนและโครงการบริการวิชาการทั้ง 3 โครงการ ได้
น าเสนอกรรมการประจ าคณะ เพ่ือพิจารณา  ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 วันศุกร์ที่ 16  ตุลาคม  2563    
โดยมติที่ประชุมเห็นชอบ และท่ีประชุมขอให้ผู้รับผิดชอบโครงการได้ติดตามการประเมินตัวบ่งชี้วัดความส าเร็จ 
ให้ลุล่วงต่อไป 
 5. ส าหรับข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการจากผลการประเมิน พบว่า 
  คณะกรรมการฯ มีข้อเสนอแนะในการด าเนินโครงการ เห็นควรจัดกิจกรรมในปีถัดไป และ
ส ารวจความต้องการชุมชนเพ่ิมเติมเพ่ือส่งเสริมพัฒนาชุมตามความต้องการของชุมชนเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง
ในด้านต่าง ๆ 

 ตัวชี วัดที่  4.2 งบประมำณที่เป็นควำมร่วมมือจำก หน่วยงำนภำยนอกหรือท้องถิ่นและรำยได้ที่
เกิดจำกกำรให้บริกำรวิชำกำรของคณะ 
 งบประมาณที่เป็นความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกหรือท้องถิ่นและรายได้ที่เกิดจากการ
ให้บริการวิชาการของคณะ จ านวน  10,523,250 บาท 
  งบประมาณที่ใช้ในการบริการวิชาการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 17,194,502  บาท 
  คิดเป็นร้อยละ 61.20 
  โครงการบริการวิชาการที่คณะจัดท าแสดงในตารางที่ 3.5  
 

  มิติที่ 5 ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  ตัวชี วัดที่ 5.1 กำรด ำเนินงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 15 โครงการ/กิจกรรม 

               ตัวชี วัดที่ 5.2 กำรมีส่วนร่วมในโครงกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ิน 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับท้องถิ่น จ านวน 2 โครงการ/
กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 13.33 
  โครงการ/กิจกรรม ด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  แสดงในตารางที่ 3.6 
          ตำรำงที่ 3.6 โครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่คณะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

 โครงกำร/กิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
ด ำเนินกำร 

ร่วมกับท้องถิ่น 
1 โครงการส่งเสริมและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น   

 - กิจกรรมเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นออนไลน์ตามศาสตร์ 
 - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการไหว้ครูและครอบครูดนตรีไทย 
 - กิจกรรมการบูรณาการการเรียนการสอนกับการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
 - กิจกรรมสืบสานคงคุณค่าวรรณศิลป์ 

 

2 โครงการสร้างสื่อนวัตกรรมทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของชุมชนท้องถิ่น  
3 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือเสริมสร้าง

คุณค่าและรักษ์ท้องถิ่น 
3.1 กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไท และรักษ์ท้องถิ่น  

1   1) กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทในรัชสมัย ร.9 
 2) กิจกรรมวันชาติ 
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 โครงกำร/กิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
ด ำเนินกำร 

ร่วมกับท้องถิ่น 
2   3) กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย 
3   4) กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทในรัชสมัย ร.10 
4   5) กิจกรรมสดุดีพระคุณแม ่

   6) กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นราชภัฏ 
   7) กิจกรรมรักษ์ท้องถิ่นด้านศาสนาและประเพณี 
3.2 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
3.3 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย 









 

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

 

 
 มิติที่ 6  ด้ำนกำรบริหำร 
 ตัวชี วัดที่  6.1 กำรบริหำรองค์กำร 
 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. 2560 - 2564 (ฉบับทบทวน พ.ศ. 2563) โดยได้ก าหนด
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ค่านิยมหลัก เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
  ปรัชญา 
   จัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคน สู่การพัฒนาชาติ ด้วยศาสตร์และศิลป์ ธ ารงภูมิปัญญาแห่ง
แผ่นดิน พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
  วิสัยทัศน์ 
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพ มีความรู้  
คู่คุณธรรม สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมเชิงบูรณาการ ธ ารงภาษา ศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น
ให้ยั่งยืนร่วมกันภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเตรียมความพร้อมสู่สากล 
  พันธกิจ 
   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีพันธกิจในการพัฒนาคณะ ดังนี้ 
   1.  ผลิตบัณฑิตระดับอุดมศึกษา 
   2. สร้างสรรค์งานวิจัย นวัตกรรม และงานวิชาการ 
   3. ให้บริการวิชาการแก่สังคม 
   4. บริหารจัดการองค์กรตามหลักธรรมมาภิบาล 
   5. ส่งเสริม พัฒนา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู ศิลปวัฒนธรรม 
  วัตถุประสงค์ 
   1. เพ่ือผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพในสาขาวิชาชีพ และเสริมสร้างด้านคุณธรรมจริยธรรม 
   2. พัฒนาคุณภาพบัณฑิต และบุคลากร โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3 ประการ 
คือ  ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล การมีภูมิคุ้มกันในตัว 
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   3. เพ่ือผลิตผลงานวิจัย เอกสารต ารา บทความ งานทางวิชาการ พร้อมมีการเผยแพร่สู่
สาธารณชนในระดับท้องถิ่น ภูมิภาค ระดับชาติ และนานาชาติ 
   4. เพ่ือพัฒนาหลักสูตรสาขาวิชาสู่ความเป็นเลิศตรงกับความต้องการของท้องถิ่น และ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเตรียมบุคลากรพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
   5. เพ่ือพัฒนาปรับปรุงการบริหารจัดการงานในองค์กรภายใต้หลักธรรมมาภิบาล ด้านการ
บริหารงานบุคคล วัสดุ งบประมาณ การบริการ และการประสานงานเครือข่ายให้สามารถด าเนินการตาม
ภารกิจอย่างเป็นระบบ มีคุณภาพ และประสิทธิภาพ 
   6. เพ่ือสนับสนุน ส่งเสริม อนุรักษ์ ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ภาษา ศาสนา สิ่งแวดล้อม 
และการสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  ค่านิยมหลัก 
   SMARTE 
   S = Sufficiency Economy 
   M = Management and Morality 
   A = Achievement 
   R = Role and Responsibility 
   T = Technological 
   E = Effectiveness 
  เอกลักษณ ์
           มีการบูรณาการน าองค์ความรู้ทุกหลักสูตรสาขาวิชามาปฏิบัติตามพันธกิจอย่างมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาท้องถิ่น 
  อัตลักษณ์ 
    มีความรู้คู่คุณธรรม น าสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
  ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)  
  1. การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตแบบการพลิกโฉมคณะ (Reinventing 
Faculty) ให้มีคุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต 
  2. การสร้างสรรค์การวิจัย เชิงคุณภาพ เชิงพาณิชย์ พัฒนานวัตกรรม พันธกิจสัมพันธ์ การ
อนุรักษ์ และพัฒนาศิลปวัฒนธรรม เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
  3. การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
  4. การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการองค์กรให้เป็นคณะแห่งนวัตกรรมเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 
  5. การยกระดับและการพลิกโฉมคณะ (Reinventing Faculty) ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพ่ือการ
พัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 
  เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Goals)  
  1. บัณฑิตมีศักยภาพและทักษะการท างานในอนาคตที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นและ
สามารถสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ  
  2. ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการปรับตัวได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมโลก  
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  3. บัณฑิตครู และบุคลากรทางการศึกษามีคุณภาพ และมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล สู่
ศตวรรษท่ี 21  
  4. ปฏิรูประบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลัก  ธรรมาภิบาลที่ส่งเสริมต่อ
การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล  
  5. มหาวิทยาลัยมีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและแนวนโยบายแห่งรัฐและมี
ศักยภาพในการแข่งขันเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ 
  โดยได้ร่วมกันวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งภายใน และภายนอกของคณะฯ (SWOT)/แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระดมความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะฯ 
  จากนั้น จึงน าข้อมูลทั้งหมดมาประกอบการจัดท าร่างแผนยุทธศาสตร์และน าเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารคณะฯ พิจารณา จากนั้นจึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับจริง และน าเข้าสู่การพิจารณาของ
คณะกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ และจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับสมบูรณ์  
  ในการน าแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้ท าการถ่ายทอดผ่านที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ (คณะกรรมการบริหารคณะประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี หัวหน้าส านักงาน
คณบดี หัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าศูนย์ภาษา และผู้ประสานงานโครงการหลักสูตรนานาชาติ) ให้ทราบหลักการและ
สาระส าคัญของแผนยุทธศาสตร์ตามเอกสารแผนยุทธศาสตร์ ซึ่งเป็นเอกสารประกอบการประชุม เพ่ือใช้เป็นแนว
ปฏิบัติงานตามภารกิจด้านต่าง ๆ ของคณะฯและเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 2. ในการแปลงแผนยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ คณะได้ใช้แผนยุทธศาสตร์เป็นกรอบในการจัดท างบประมาณ
ประจ าปี กล่าวคือ โครงการต่าง ๆ ที่สาขาจะด าเนินการให้เป็นไปตามจุดเน้นในแผนยุทธศาสตร์แต่ละด้าน หลังจากได้
ก าหนดกรอบแนวทางในการจัดสรรงบประมาณแล้ว คณะจึงน ากรอบแนวทางดังกล่าวมาจัดท าเป็นแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี โดยในแผนปฏิบัติการประจ าปีดังกล่าว จะบรรจุโครงการทุกโครงการของทุกสาขาวิชาและหน่วยงาน จึงท าให้
ทุกสาขาวิชาและทุกหน่วยงานเข้าใจร่วมกันว่า ทิศทางการพัฒนาของคณะตามแผนปฏิบัติการประจ าปีมีจุดเน้นเรื่อง
อะไรในแต่ละปี ทุกสาขาวิชาและทุกหน่วยงานจะน าแผนปฏิบัติการประจ าปีดังกล่าว เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
นอกจากนั้น คณะยังได้เผยแพร่แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการดังกล่าวโดยผ่านเว็บไซต์ของคณะ 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มีการติดตามและประเมินแผนยุทธศาสตร์ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ จากการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี มีการก ากับติดตามผลการด าเนินโครงการตามไตร
มาสว่าแต่ละหน่วยงาน/สาขา ได้ด าเนินการจัดโครงการ อยู่ระหว่างการด าเนินงาน หรือด าเนินการขอเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดและงวดเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เนื่องจากการด าเนินโครงการไม่สามารถปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้ง
ไว้ จึงขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการ เพ่ือให้การด าเนินโครงการได้ด าเนินการได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 
นอกจากนั้นคณะยังติดตามการด าเนินโครงการด้วยระบบคอมพิวเตอร์โปรแกรม 3 มิติ เพ่ือน ามาจัดท ารายงานตามไตรมาส 
และเมื่อสิ้นปีงบประมาณคณะจะมีการจัดท ารายงานประจ าปี เพ่ือเป็นการรายงานผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ที่
ได้ด าเนินงานมาเป็นระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ และในทุก ๆ ปีคณะจะด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นการด าเนินการในลักษณะการพัฒนาที่ต่อเนื่อง โดยการด าเนินการได้ระดมความ
คิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะกรรมการบริหาร
คณะฯ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ ผ่านการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ เพ่ือท าการวิเคราะห์ผลการ
ด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ที่ผ่านมา พร้อมทั้งการประเมินสภาพการณ์ของบริบทคณะ และวิเคราะห์สถานการณ์ของการ
พัฒนาการศึกษา และความต้องการของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป เพ่ือก าหนดทิศทางการด าเนินงานทางยุทธศาสตร์ให้มี
ความสัมพันธ์กับการด าเนินงานแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยวิเคราะห์สภาพแวดล้อมจากจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
เพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวข้องน าไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ และท าให้การด าเนินงานให้บรรลุตามแผนที่ตั้งไว้ 
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  4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีการน าเทคโนโลยีมาใช้เพ่ือเพ่ิมช่องทางในการติดต่อสื่อสาร 
โดยมีการให้บริการข้อมูลผ่านเว็บไซต์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพ่ือเผยแพร่ และบริการข้อมูล ข้อมูล
เกี่ยวกับคณะ หลักสูตร สาขาวิชา บุคลากร ภารกิจ วารสารวิชาการ แบบฟอร์มคณะ ตารางห้องประชุม และศิษย์
เก่า ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวการศึกษา/ทุนวิจัยข่าว การรับสมัครงานปฏิทินกิจกรรม และอ่ืน ๆ ทั้งนี้เพ่ือความ
สะดวกรวดเร็วในการด าเนินงาน ทันเวลา และผู้ใช้บริการสามารถสืบค้นข้อมูลได้ทุกที่ ทุกเวลา และน ามา
ประกอบการใช้งานได้ทันที นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้มีการพูดคุยโดยตรงกับคณบดี และยังมี Facebook ของ
คณะที่เป็นช่องทางในการสื่อสารระหว่างผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอก/องค์กรภายนอก 
 5. คณะด าเนินการประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานของคณบดี  โดยใช้แบบสอบถามความ
พึงพอใจในการบริหารของคณบดี  ที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
จัดท าขึ้น 
 6. ผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานของคณบดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.07 อยู่ในระดับมาก 

 ตัวชี วัดที่  6.2 ผลกำรบริหำรงบประมำณ 
 6.2.1 ร้อยละกำรเบิกจ่ำยเงินงบประมำณรำยจ่ำยภำพรวม 
                    งบประมาณที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 30,635,533 บาท งบประมาณที่
เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน  25,927,279 บาท คิดเป็นร้อยละ 84.63 
             6.2.2 ควำมสำมำรถในกำรหำรำยได้ 
                     คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดหารายได้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 
74,250 บาท จากการบริการวิชาการเพ่ือการสอบ TOEIC 

 ตัวชี วัดที่  6.3 ผลกำรพัฒนำบุคลำกรของคณะ 
 จ านวนบุคลากรของคณะ  118 คน ได้รับการพัฒนา จ านวน 118 คน  คิดเป็นร้อยละ 100.00  
แบ่งเป็น 
 บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 103 คน  ได้รับการพัฒนา จ านวน 103 คน 
 บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 15 คน  ได้รับการพัฒนา จ านวน 15 คน 
 บุคลากรที่ไปศึกษาดูงาน จ านวน  9  คน ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ล าปาง และ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ดังนี้ 
  1.  อาจารย์จ าลองลักษณ์  อินทวัน 
  2. ผศ.ดร.อรทัย         อินต๊ะไชยวงค์ 
  3. อาจารย์ศิริวรรณ    กมลสุขสถิต 
  4. ผศ. เฉียงตะวัน      ยอดด าเนิน 
  5. อาจารย์ฐิตาภรณ์   น้อยนาลุ่ม 
  6. ผศ.นนทพัทธ์        ตรีณรงค ์
  7. อาจารย์ฐิติชญาน์   คงชู 
  8. อาจารย์ธันยพรรษ  ปั้นนาค 
  9. อาจารย์สมนา       นิลเนตร 
 จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งในประเทศหรือต่างประเทศที่เชิญมาพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 4 คน  
ดังนี้ 
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 1.  กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิต และการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 1  
  ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ 1. ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี 
 2. กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิต และการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 2 
  ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  
  1.  ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ   พลับเที่ยง 
  2. ศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมศักดิ์  พิกุลศรี 
  3. ศาสตราจารย์ ดร.สุเทพ  สวนใต้ 
  4. ศาสตราจารย์ศรีณัฐ ไทรชมพู 
 3. กิจกรรมการจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน ผลิตบัณฑิต และการวิจัยคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 3 
  ชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ  
  1. ศาสตราจารย์ศรีณัฐ ไทรชมภู 

 ตัวชี วัดที่ 6.4 กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
 1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดท าแผน
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.  2563 โดยมีคณบดีท าหน้าที่เป็นประธาน
กรรมการ รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพเป็นรองประธานกรรมการ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รอง
คณบดีฝ่ายบริหาร และหัวหน้าสาขาวิชา/ประธานหลักสูตรเป็นกรรมการ ด าเนินการภายใต้นโยบายและการก ากับ
ดูแลของคณะกรรมการประจ าคณะ โดยมี เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปเป็นกรรมการและเลขานุการ  
โดยคณะกรรมการมีหน้าที่ร่วมกันวิเคราะห์ จัดล าดับความเสี่ยง และร่วมกันหารือ เพ่ือก าหนดแนวทางการจัดการ
ความเสี่ยงและการควบคุมภายในและน ามาก าหนดเป็นแผนบริหารความเสี่ยง ประจ าปีงบประมาณ 2564 โดย
คณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ ดังนี้  
  1.1 จัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจ าปี แผนการ
การจัดการความรู้(KM) แผนวิจัยและบริการวิชาการ แผนบริหารและพัฒนาบุคลากร แผนท านุบ ารุงศิลปและ
วัฒนธรรม แผนบริหารความเสี่ยง แผนกรอบอัตราก าลังลูกจ้างชั่วคราว (อัตราจ้าง) แผนกลยุทธ์ทางการเงิน แผน
ปรับปรุงคุณภาพ (Quality Improvement Plan) แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา แผนการส่งเสริมสมรรถนะ
ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและดิจิทัล  แผนบูรณาการการเรียนการสอนกับการท างานและการจัดท าต้นทุนต่อหน่วย  
เสนอต่อคณะกรรมการบริหารและจัดท าแผนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 
  1.2 รายงานการปฏิบัติงานตามแผนต่อคณะกรรมการในที่ประชุม 
  1.3 วางแผนพัฒนาแผนงานและแนวทางการด าเนินงานต่าง ๆ เสนอแนะต่อคณบดี 
  1.4 จัดท ารายงานแผนงานต่าง ๆ  
  1.5 ประเมินผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผน 
 2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงและปัจจัยเสี่ยง พบความเสี่ยง 2 ด้าน 
ดังนี้ 
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  3.1 ความเสี่ยงด้านทรัพยากร จ านวน 1 ประเด็น คือ งบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน 
  3.2 ความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอกที่มากระทบ จ านวน 1 ประเด็น คือจ านวนนักศึกษาท่ีรับเข้าไม่
เป็นไปตามเป้าหมาย 
 4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีแนวทางการแก้ไขปัญหาความเสี่ยง ดังนี้ 
  4.1 ความเสี่ยงเรื่องงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน เนื่องจากคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ลดลงทุกปี  
   มีแนวทางการแก้ไข คือ จัดท าแผนเพ่ิมรายได้ ลดรายจ่าย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพ่ือให้มีทรัพยากรทางการเงินจากแหล่งต่าง ๆ นอกเหนือจากงบประมาณแผ่นดิน 
และงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และเพ่ือเพ่ิมรายได้ และลดค่าใช้จ่ายในงบด าเนินงาน 
หรืองบรายจ่ายอ่ืนใดที่คณะ ศูนย์ภาษา และสาขาวิชาสามารถที่จะลดทอนงบประมาณได้แต่ยังคงไว้ซึ่งประสิทธิภาพ
ของการท างาน 
  4.2 ความเสี่ยงเรื่องจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากอัตราการเกิดของ
ประชากรลดลง ส่งผลให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อมีจ านวนลดลง รวมถึงมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีการแข่งขันจะสูงมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ 
   มีแนวทางการแก้ไข คือ จัดท าโครงการความร่วมมือด้านวิชาการกับหน่วยงานภายนอก 
   - โครงการความร่วมมือกับวิทยาลัยนานาชาติทาเลนต์ กวางสี 
   - โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับต ารวจภูธรจังหวัดและศูนย์ฝึกภาค 
   - โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับบุคลากรทางทหาร 
   - โครงการความร่วมมือกับโรงเรียนจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเตรียมอุดม 
   - โครงการความร่วมมือทางวิชาการกับบุคลากรทางการปกครองท้องถิ่น 
 5. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ผลจากการแก้ไขความเสี่ยง ดังนี้ 
  5.1 ความเสี่ยงเรื่องงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินงาน เนื่องจากคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ลดลงทุกปี  
   ผลของการด าเนินงาน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรลดลงร้อยละ 56.60 ในปีงบประมาณ 
2564 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจ านวนเงิน 29,543,230 บาท ในปีงบประมาณ 2565 ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจ านวนเงิน 16,720,000 บาท งบประมาณลดลง จ านวน 12,823,230 บาท ไม่บรรลุ 
  5.2 ความเสี่ยงเรื่องจ านวนนักศึกษาที่รับเข้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากอัตราการเกิดของ
ประชากรลดลง ส่งผลให้นักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อมีจ านวนลดลง รวมถึงมหาวิทยาลัยต่าง ๆ มีการแข่งขันจะสูงมาก
ขึ้นเรื่อย ๆ  
   ผลการด าเนินงาน จ านวนนักศึกษาที่เข้าศึกษาต่อเพ่ิมขึ้น ร้อยละ 37.29 มีจ านวนนักศึกษา
ใหม่มาศึกษาในคณะฯ มากกว่าปีการศึกษา 2563 โดยปี 2564 มีนักศึกษา จ านวน 648 คน ปี 2563 มี
นักศึกษา จ านวน 472 คน นักศึกษาเพ่ิมข้ึน จ านวน 176 คน บรรลุ 
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 ตัวชี วัดที่  6.5 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
 1. ในปีงบประมาณ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมมือกับหน่วยงานระหว่าง
มหาวิทยาลัย ภายในประเทศ จ านวน 1 กิจกรรม ดังนี้ 
  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ได้ท าบันทึกข้อความ
ตกลงร่วมมือทางวิชาการกับคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย 
เพ่ือร่วมมือพัฒนาตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยราชภัฏด้านผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการบูรราการองค์ความรู้ทุกด้าน น าสู่การพัฒนาท้องถิ่น 
 2. ในปีงบประมาณ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ/
กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 2 กิจกรรม ดังนี้ 
  2.1 ความร่วมมือสนับสนุนทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับศาลจังหวัด
นครสวรรค์ ศาลแขวงนครสวรรค์ และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือพัฒนา ส่งเสริม 
สนับสนุนการด าเนินงานด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ตลอดจนร่วมกันเป็นเครือข่ายเพ่ือ
ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของประเทศด้วยสันติวิธี 
  2.2 ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และต ารวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ 
ศูนย์ฝึกอบรมต ารวจภูธรภาค 6 ต ารวจภูธรจังหวัดอุทัยธานี ต ารวจภูธรจังหวัดชัยนาท และ ต ารวจภูธรจังหวัด
สิงห์บุรี เพ่ือร่วมกันพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานด้านวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่ งกันและกัน 
ร่วมมือมือจัดโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมความรู้ และการจัดฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย 
รวมถึงการรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ตรงจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ 
อีกท้ังเป็นการเตรียมความพร้อมเพ่ือการท างานในสังคมต่อไป 
 3. ในปีงบประมาณ 2564 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ความมุ่งมั่นในการสร้างพันธกิจ
ทางด้านวิชาการและการศึกษามีความเป็นสากล เพ่ือให้มีมาตรฐาน คณะได้ด าเนินการด้านความร่วมมือทาง
การศึกษากับมหาวิทยาลัยหรือสถาบันในต่างประเทศ ดังนี้ 
  ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ วิทยาลัยนานาชาติทาเลนต์ กวางสี 
สาธารณรัฐประชาชนจีน เพ่ือด าเนินการจัดการศึกษาในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 
(หลักสูตร 2+1+1) 
 ผลการประเมินการด าเนินงานตามพันธกิจแสดงในตารางที่ 3.7 
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ตำรำงท่ี 3.7 ผลการประเมินการด าเนินงานตามพันธกิจ 
มิติ และ ตัวชี วัด  คะแนน 

มิติที่ 1 ด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและพัฒนำก ำลังคนตลอดจนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 17.85 
   ตัวชี้วัดที่ 1.1 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร   3.54 

  ตัวชี้วัดที่ 1.2 การบริหารจัดการนักศึกษาออกกลางคัน 5.00 
  ตัวชี้วัดที่ 1.3 การประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์  4.31 
  ตัวชี้วัดที่ 1.4 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 5.00 
มิติที่ 2 ด้ำนกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงำนสร้ำงสรรค์ 10.63 

   ตัวชี้วัดที่ 2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก 3.29 

  
ตัวชี้วัดที่ 2.2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย   

1.34 

  ตัวชี้วัดที่ 2.3 โครงการวิจัยที่โจทย์การวิจัยได้มาจากท้องถิ่น 5.00 
  ตัวชี้วัดที่ 2.4 การใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละ

สาขาวิชา 
1.00 

มิติที่ 3 ด้ำนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 13.33 
   ตัวชี้วัดที่ 3.1 การส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น 5.00 

  ตัวชี้วัดที่ 3.2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาอ่ืนภายนอก
มหาวิทยาลัย 

3.33 
  ตัวชี้วัดที่ 3.3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น ให้ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคม และ

สิ่งแวดล้อม 
5.00 

มิติที่ 4 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 10.00 
   ตัวชี้วัดที่ 4.1 การจัดโครงการบริการวิชาการและทรัพยากรสนับสนุนตามแผนในการให้บริการ

วิชาการ 
5.00 

  ตัวชี้วัดที่ 4.2 งบประมาณที่เป็นความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกหรือท้องถิ่นและรายได้ท่ี
เกิดจากการให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย/คณะ 

5.00 

มิติที่ 5 ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 10.00 
   ตัวชี้วัดที่ 5.1 การด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 5.00 

  ตัวชี้วัดที่ 5.2 การมีส่วนร่วมในโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 5.00 
มิติที่ 6 ด้ำนกำรบริหำร   20.00 

   ตัวชี้วัดที่ 6.1 การบริหารองค์การ 5.00 
   ตัวชี้วัดที่ 6.2 ผลการบริหารงบประมาณ 1.00 

                  1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ 1.00 
                  2. ความสามารถในการหารายได้*  
  ตัวชี้วัดที่ 6.3 ผลการพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย/คณะ 5.00 

5.00 
 

  ตัวชี้วัดที่ 6.4 การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 
 

4.00 
   ตัวชี้วัดที่ 6.5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 5.00 
                   (1) ภายในประเทศหรือต่างประเทศ 5.00 
                   (2) ภายในประเทศและต่างประเทศ  

รวม 81.81 
 * ไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ท าให้มีผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณ 
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 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณของคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์   
1. กำรบรรลุวัตถุเป้ำหมำยตำมตัวชี วัดของแผนยุทธศำสตร์คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน 46 ตัวชี้วัด โดยมีผลการด าเนินงาน
บรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 25 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 54.35 
 2. ควำมส ำเร็จของโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ที่รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย 
  คณะได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ จ านวน 27 โครงการ  สามารถด าเนินการได้ส าเร็จ  จ านวน 8 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 29.63 
 3. กำรบริหำรงบประมำณ   
  คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน  30,635,533 บาท  ด าเนินการเบิกจ่ายได้ จ านวน      
25,927,279 บาท  คิดเป็นร้อยละ 84.63 
              หมำยเหตุ   
  จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการไม่
สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงานขอยุติการด าเนินโครงการบางส่วน  ขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพ่ือให้
สามารถขับเคลื่อนได้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
  ประกอบกับสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อสภาวะทางเศรษฐกิจท าให้นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ในการช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง การเก็บเงิน
ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาในช่วงระยะเวลาการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย
เรียกเก็บค่าเงินค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายในอัตราร้อยละเก้าสิบ และให้แบ่งจ่ายเป็นงวด โดยงดเว้น
ค่าปรับการช าระเงินหลังก าหนด 

ส่วนที่ 4 กำรสัมภำษณ์คณบดี ผู้แทนประธำนสำขำวิชำและผู้แทนอำจำรย์ 
 กำรสัมภำษณ์คณบดี สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้   
 1.  กำรด ำเนินงำนของคณะ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ที่ผ่ำนมำ (1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564) 
มีอะไรที่เป็นจุดเด่นและมุ่งเน้นพัฒนำไปในด้ำนใด 
  จุดเด่นประเด็นที่มุ่งเน้นในการพัฒนา 
  1.1  การพัฒนาการเติมเต็มช่องว่างพ้ืนฐานส าคัญต่อความต้องการของสาขาวิชาการต่อการจัดการ
เรียนการสอนการประกันคุณภาพ การเน้นความท้าทายการเปลี่ยนแปลงปรับตัวต่อสถานการณ์ภาวะคุกคามด้าน
ต่าง ๆ 
  1.2  การให้ความส าคัญต่อพ้ืนที่ชุมชน พันธกิจสัมพันธ์ (Engagement) ซึ่งปรากฏในโครงการ
ยุทธศาสตร์ฐานราก ยุทธศาสตร์ความรู้รักสามัคคี ตลอดจนการมุ่งเน้นให้สาขาวิชาต่าง ๆ มีปฏิสัมพันธ์ต่อ
โรงเรียน ชุมชน ในมิติที่หลากหลาย 
  1.3  มีการสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพ่ือพัฒนาช่องทางการสื่อสารต่อการจัด
การศึกษา รวมถึงการบริหารจัดการองค์กร 
  1.4  ส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมทางสังคมที่หลากหลาย เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาในเชิงพ้ืนที่ 
อาทิ ปรากฏการในโครงการต่าง ๆ ของสาขาวิชา 
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 2.  ด้ำนกำรประสำนนโยบำยจำกสภำมหำวิทยำลัย  
  คณะได้น าแนวคิดดังกล่าวมาย่อยสู่การปฏิบัติในทุก ๆ ประเด็นนโยบาย 
 3. ด้ำนคุณภำพอำจำรย์  
  คณะมีแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนอาจารย์ในหลาย ๆ ด้าน อาทิ การสนับสนุนให้เข้าสู่
ต าแหน่งวิชาการอย่างเป็นระบบ การจัดพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้เทคโนโลยีต่อการจัดการศึกษา การ
ส่งเสริมสนับสนุนงานด้านวิจัย  เพ่ือสนองตอบต่อการเปลี่ยนแปลงบริบททางสังคม รวมถึงสร้างความตระหนัก
รู้ต่อสภาวะคุกคามที่จะส่งผลต่อการจัดการศึกษาท้ังระบบ 
 4.  ปัญหำส ำคัญของคณะต่อกำรบริหำรจัดกำร 
  4.1  เน้นว่าเรายังขาดการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ให้ลงตัว อาทิ การจัดทรัพยากรบุคคล 
ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน ให้เกิดการค้นหาศักยภาพของพวกเขาอย่างแท้จริง รวมถึงการหาแนวทาง
ในการส่งเสริมบุคลากรให้สามารถท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
  4.2  เรายังขาดการจัดการองค์กรในทุกระดับของคณะอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจ าเป็นต้องมีการ
จัดการองค์กรรูปแบบใหม ่มีการจัดท า job description ที่ชัดเจน เพ่ือแบ่งบทบาทหน้าที่กันอย่างชัดเจน 
  4.3  เราควรมีการจัดการองค์กรให้ทันสมัย มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ต่อการบริหารจัดการในทุก
มิติ ไม่ว่าจะเป็นการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ 
  4.4  คณะวิชาจ าเป็นต้องพัฒนาข้อ 4.3 ไปสู่ความเป็น Smart Faculty 
  4.5  การจัดสรรงบประมาณจากเงินงบประมาณและเงินรายได้ ยังขาดการจัดการที่ชัดเจน ซึ่ง
อาจน าไปสู่การไม่เพียงพอ บางครั้งขาดแคลนต่อการการพัฒนาที่จะน าพาคณะวิชาไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่าง
พลิกโฉม 
 5.  กำรปรับตัวต่อสถำนกำรณ์โควิด-19 
  คณะวิชาได้สร้างความตระหนักรู้ต่อสถานการณ์ดังกล่าว โดยได้ท าการส ารวจปัญหามากมาย อาทิ ด้าน
ความพร้อมของนักศึกษา ด้านความพร้อมของครูผู้สอน ด้านความพร้อมในเครื่องมือใช้สอย และอ่ืน ๆ คณะ
วิชาได้ท าการปรับตัว และน าข้อเสนอต่าง ๆ แจ้งต่อกรรมการทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือนักศึกษา  
เรื่อง Top Up Internet หาช่องทางการจัดหา Hardware การสร้างอบรมความรู้ให้ผู้สอนได้มีวิธีการในการ
สอนแบบออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมาตรการการส่งเสริมการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ได้ตลอดเวลา
สามารถเข้าถึงได้ โดยไม่จ าเป็นต้องเข้าเรียนในเวลาเท่านั้น 
 6.  กำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย  
  ในแนวนโยบายของคณะได้ให้นิยามการพลิกโฉมในหลากหลายมิติ อาทิ การพลิกโฉมตัวนักศึกษา 
หลักสูตรการเรียนรู้การพลิกโฉม Disiplin ของแต่ละสาขาวิชาให้น าไปสู่การประยุกต์ แบบองค์รวมต่อการสร้าง
คุณค่าและมูลค่าการพลิกโฉมโดยการสร้างส านักคิดแห่งต้นแม่น้ าเจ้าพระยา (School of thought) ซึ่ง
หมายถึงอาจจะประกอบได้ด้วยการจัดท าศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตในความเชี่ยวชาญเฉพาะของสาขาวิชาต่าง  
ๆ ของคณะ อาทิ ศูนย์การเรียนรู้ตลอดชีวิตศิลปะศึกษา  ศูนย์การเรียนรู้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ศูนย์การเรียนรู้
ภาษาคติชนวิทยา ศูนย์การเรียนรู้ดนตรีตลอดชีวิต เป็นต้น ซึ่งองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากอัตลักษณ์ของสาขาวิชา
ต่าง ๆ จะถูกน ามาสู่การบูรณาการสู่โลกแห่งความเป็นจริงและในเชิงสัญลักษณ์ เจ้าพระยา (School of thought) 
ถ้าดังกล่าวจะเป็นตัวแทนองค์ความรู้ที่จะถูกเก็บสั่งสมให้แก่ผู้คนในเชิงพ้ืนที่ ทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตเชื่อว่า
ยุทธศาสตร์ดังกล่าวสามารถพลิกโฉมมหาวิทยาลัยอย่างมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนเมื่อถึงวันนั้นมหาวิทยาลัยจะเป็น
ที่พ่ึงถ้าทางวิชาการที่แท้จริงให้กับชุมชนและในอนาคตสิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติของโลก
สิ่งเหล่านี้จะเป็นตัวชี้วัดของความยั่งยืน 
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 กำรสัมภำษณ์ผู้แทนประธำนสำขำวิชำและผู้แทนอำจำรย์ สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้   
 1. กำรด ำเนินงำนของสำขำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 ที่ผ่ำนมำ (1 ตุลำคม 2563 - 30 
กันยำยน 2564) จุดเด่นและมุ่งเน้นพัฒนำคณะดังนี  
  1.1  การพัฒนาบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้วยการกระบวนการ Start Skill Smart สู่ความเป็น Star 
ด้วยการเรียนรู้การสอนจากบริบทของสังคมนครสวรรค์ จากประชาชนท้องถิ่น สถานที่ ศิลปวัฒนธรรม อาชีพ 
การศึกษา ฯลฯ เพ่ือด าเนินการพัฒนาข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศ  
  1.2  สาขาวิชาประวัติศาสตร์ มีจุดเด่น คือ  
   - ด้านการพัฒนาผลงานวิชาการของอาจารย์ โดยอาจารย์ในสาขาวิชาได้รับแต่งตั้งให้
ด ารงต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้นทุกคน 
   - การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ โดยท าความร่วมมือ (MOU) กับสาขาวิชา
ประวัติศาสตร์   คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
   - พัฒนาการเรียนการสอนและศักยภาพของนักศึกษาให้สอดคล้องกับทักษะการเรียนรู้
ในศตวรรษ ที่ 21 โดยเน้นทักษะการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาสื่อ
ประชาสัมพันธ์ผ่านโครงข่ายสังคมออนไลน์ 
  1.3  สาขาวิชาภูมิศาสตร์ จัดแผนการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ใช้ระยะเวลา
ในการศึกษา 3 ปี 6 เดือน จึงท าให้นักศึกษาสามารถส าเร็จการศึกษา 3 ปีครึ่ง และบัณฑิต ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 100% และได้ปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิสารสนเทศเพ่ือการ
พัฒนา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2558)  เป็นหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 
(หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565) เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันและ  
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตด้วย 
  1.4  พัฒนานักศึกษาและอาจารย์ ด้านวิจัย ทักษะในศตวรรษที่ 21 โดยจัดโครงการพัฒนา
อาจารย์ รวมทั้งการจัดโครงการอบรมความรู้ภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษา 
 2. กำรประสำนเพื่อน ำนโยบำยจำกสภำมหำวิทยำลัยไปสู่กำรปฏิบัติ 
  2.1 ด้านผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนให้มีศักยภาพ คือการวิจัย บริการวิชาการและท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพให้นักศึกษาสามารถท างานร่วมกัน 
  2.2 ด้านการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยด้านนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
  2.3 มหาวิทยาลัยได้แจ้งผลการประชุมสภามหาวิทยาลัยทาง e-office           และข้อเสนอแนะ
ของสภามหาวิทยาลัย ในการก าหนดทิศทางการท างานของสาขาวิชาและคณะ ให้สอดคล้องกับนโยบายสภา
มหาวิทยาลัย  
  2.4 มหาวิทยาลัยได้ประชาสัมพันธ์ผ่านคณะ e-office แล้วส่งผ่านค าสั่งต่างๆ  จากหน่วยงาน
ระดับคณะและคณะแจ้งผ่านสาขาวิชาและอาจารย์ในคณะ 
 3. ในปัจจุบัน อำจำรย์ที่มีคุณภำพและมีทักษะที่สำมำรถท ำงำนได้หลำกหลำย เป็นควำม
ต้องกำรจ ำเป็นต้องให้พร้อมส ำหรับบริบทท่ีเปลี่ยนแปลง คณะ/มหำวิทยำลัยมีแนวทำงกำรพัฒนำอำจำรย์
ให้มีคุณภำพและทักษะที่หลำกหลำยมำกขึ น ดังนี  
  3.1  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้จัดงบประมาณในการพัฒนาอาจารย์ จ านวน 
3,500 บาท ต่อคน ซึ่งไม่เพียงพอในการเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรแบบฝึกปฏิบัติการ 
  3.2 การส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ การส่งเสริมการท างานวิจัยและบริการวิชาการ 
เพ่ือพัฒนาชุมชนท้องถิ่นและการส่งเสริมการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น 
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  3.3 อาจารย์จะต้องพัฒนาความรู้ในด้านวิชาการ เทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการ
ปฏิบัติการเรียนการสอนออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน เน้นการปฏิบัติ 
เพ่ือประกอบวิชาชีพให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์ปัจจุบัน คณะได้จัดอบรมการจัดการเรียน
การสอนออนไลน์ การใช้ google classroom  google meet รวมทั้งมีการอบรมความรู้ทางด้านวิชาการ การ
วิจัย การเขียนผลงานวิชาการให้กับอาจารย์ 
 4. ปัญหำที่ส ำคัญของคณะและข้อเสนอแนะในกำรด ำเนินงำน ดังนี  
  4.1  จ านวนนักศึกษาลดลง  
   - คณะควรสร้างกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายนักเรียน การดูแล
นักศึกษาระหว่างเรียน ด้วยระบบอาจารย์ที่ปรึกษา 
   - งบประมาณการบริหารจัดการของคณะและสาขาวิชา ควรได้รับการจัดสรรให้
เพียงพอต่อการเรียนการสอน 3) แนวทางการส่งเสริมรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์ อุปกรณ์การ
เรียน     และสัญญาณอินเตอร์เน็ตให้กับนักศึกษา  
  4.2 การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปแบบใหม่ มหาวิทยาลัยควรมีวิธีการจัดเกณฑ์
ภาระงานของอาจารย์ และการจัดห้องเรียนให้สอดคล้องกับการจัดการเรียน   การสอน รายวิชาศึกษาท่ัวไป  
  4.3  การได้รับจัดสรรงบประมาณที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง แต่คณะมีภาระต้องดูแลอาคารและ
ห้องเรียนจ านวนมาก ท าให้การดูแลรักษาอาคาร รวมถึงอุปกรณ์การเรียนการสอนท าได้ไม่ดีตามเป้าหมาย 
มหาวิทยาลัยควรเป็นผู้รับผิดชอบหลักในเรื่องอาคารและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
  4.4  อาจารย์และเจ้าหน้าที่ส่วนมากท างาน Work From Home ท าให้การด าเนินการ
บางอย่างของคณะล่าช้า 
 5. กำรระบำด COVID-19 สำขำประสบปัญหำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนและต้องกำรได้รับ
กำรสนับสนุนอย่ำงไร 
  5.1 สถานการณ์โรคระบาด COVID-19 มีผลต่อการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิผล ทั้งใน
ส่วนของรายวิชาทฤษฎี และรายวิชาปฏิบัติ มีปัญหาแตกต่างกัน กล่าวคือ รายวิชาทฤษฎีใช้การบรรยาย ซึ่ง
สามารถปรับได้ เนื่องจากอาจารย์ผู้สอนใช้รูปแบบการบรรยาย การให้ใบความรู้ และสื่อเทคโนโลยีให้นักศึกษา
ศึกษาเพ่ิมเติม แต่ในส่วนของรายวิชาปฏิบัติถือว่า มีปัญหาอยู่พอสมควร กล่าวคือ ต้องปรับรูปแบบการเรียน
การสอน ปรับวิธีการสร้างความรู้ สร้างทักษะการเรียนรู้ ด้วยการฝึกปฏิบัติที่บ้านของตนเอง ตามศักยภาพของ
ชุมชนหรือหมู่บ้านของนักศึกษาเอง  
  5.2 นักศึกษาต้องมีการปรับตัวอย่างมาก ซึ่งบางคนสามารถปรับตัวได้ทั้งด้านการเรียน 
อุปกรณ์การเรียน และสภาพแวดล้อมการเรียน แต่นักศึกษาบางคนปรับตัวไม่ได้กับการเรียนออนไลน์ เช่น ขาด
อุปกรณ์ ขาดสภาพแวดล้อม สภาพเศรษฐกิจของครอบครัว ท าให้ไม่สามารถเรียนได้จึงท าให้เกิดการ Dropout 
ทั้งๆ ที่ขณะเรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นนักศึกษาท่ีเรียนดี  
  5.3 คณะและสาขาวิชามีความต้องการให้มหาวิทยาลัยสนับสนุนอุปกรณ์        และองค์
ความรู้การจัดการสื่อต่างๆ เพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ได้แก่ การส่งเสริมให้
อาจารย์จัดท าสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ สนับสนุนอุปกรณ์การเรียน ให้กับนักศึกษา เช่น คอมพิวเตอร์ 
สัญญาณอินเตอร์เน็ต ลดค่าธรรมเนียมการศึกษา เป็นต้น    
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  5.4  นักศึกษามีปัญหาในการเรียนออนไลน์ ได้แก่ สัญญาณอินเตอร์เน็ตไม่เสถียร ภาระ
ค่าใช้จ่ายที่เพ่ิมขึ้นจากการจัดหาอุปกรณ์ช่วยเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ ท าให้ต้องช่วยผู้ปกครอง
ท างานเพ่ือเพ่ิมรายได้ จึงเป็นอุปสรรคต่อการเรียน มหาวิทยาลัยควรให้ความช่วยเหลือในการสนับสนุนการใช้
งานเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และอุปกรณ์ช่วยเรียนให้กับนักศึกษาเท่าท่ีจะด าเนินการได้  
  5.5 ด้านการมีส่วนร่วมในชั้นเรียนด้วยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ยังไม่เคยเรียนร่วมกันแบบ onsite 
นักศึกษากลุ่มนี้จึงขาดความสนิทสนมกับเพ่ือนร่วมชั้นเรียน จึงท าให้นักศึกษาบางคนไม่กล้าที่จะแสดงความ
คิดเห็น หรือในกรณีที่อาจารย์มอบหมายให้ท างานกลุ่มก็อาจจะสร้างปัญหาในการท างานเป็นทีม สาขาวิชา
ภูมิศาสตร์ จึงแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนในช่วงการระบาดของโควิด 19 โดยการจัดท าโครงการ
กิจกรรมการสร้างสรรค์สื่อออนไลน์ทางวิชาการและนวัตกรรมด้านสาขาวิชาภูมิศาสตร์จัดสรรทุนงบประมาณ
ให้อาจารย์สาขาวิชาภูมิศาสตร์ทุกคน   ได้จัดท าสื่อออนไลน์คนละ 2-3 เรื่อง เพ่ือให้นักศึกษาสามารถดูหรือ
เรียนย้อนหลัง    
   สาขาวิชาศิลปศึกษา ต้องจัดการเรียนการสอนสอนวิชาปฏิบัติการ เช่น วิชาจิตรกรรม  
วิชาองค์ประกอบศิลป์เป็นต้น แต่เดิมมีการปฏิบัติการในชั้นเรียนผู้สอนสามารถแก้ปัญหา    แนะน าและสาธิต
ให้นักศึกษาดูเป็นตัวอย่างได้ นอกจากนี้สามารถแก้ปัญหาเป็นรายบุคคล  อาจารย์ผู้สอนได้น าคลิป video ที่มี
การสาธิตที่ใกล้เคียงกับที่ผู้สอนเคยสาธิตให้นักศึกษาชมในชั้นเรียนได้ น าคลิปดังกล่าวมาแนะน าแก่นักศึกษาก็
สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่ง ท าให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมมากขึ้น 
  5.6 ขอความกรุณามหาวิทยาลัยสนับสนุนวัสดุที่จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอน เพ่ิมเติม 
เช่น เครื่องมือในการสร้างคลิป video ส าหรับแนะน าแก่นักศึกษาในการปฏิบัติงาน  
  5.7 ปัญหาที่เด่นชัดคือ การจัดการสอบออนไลน์ให้ได้มาตรฐานและโปร่งใส เพราะการจะท า
การคุมสอบออนไลน์เพ่ือเลี่ยงปัญหาที่จะเกิดขึ้น เช่น ความยุติธรรม มหาวิทยาลัยควรสนับสนุน โปรแกรม
ส่วนกลางในการคุมสอบที่มหาวิทยาลัยได้พัฒนา เพ่ือให้การวัดผลประเมินผลมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  5.8  คณะมนุษยศาสตร์ฯ ได้จัดสรรทุนงบประมาณให้อาจารย์ทุกสาขาวิชาในคณะให้จัดท า
โครงการสร้างสรรค์สื่อนวัตกรรมทางวัฒนธรรมอย่างสร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์แก่ชุมชนท้องถิ่น   
 6. ประเด็นที่กระทรวง อว. ให้ควำมส ำคัญและจะน ำไปสู่กำรจัดสรรงบประมำณ ตำม พรบ.
อุดมศึกษำ มำตรำ 45(3) คือกำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย (Reinventing University) ดังนั นท่ำนเห็นว่ำจะ
ก ำหนดทิศทำงอย่ำงไร ในกำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย เพื่อพัฒนำควำมเป็นเลิศและผลิตก ำลังคนตำมควำม
ต้องกำรของประเทศ 
  6.1 มหาวิทยาลัยควรก าหนดทิศทางการเป็นผู้น าด้านวิชาการที่สอดคล้องกับท้องถิ่น เช่น 
ศูนย์กลางการวิจัยพืชเศรษฐกิจส าคัญของจังหวัดนครสวรรค์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเป็นศูนย์กลางแหล่งข้อมูล
ทางวิชาการในการสร้างความเข้มแข็งให้กับจังหวัดต่อไป 
  6.2 ทักษะที่จ าเป็นในการพัฒนานักศึกษาในหลายๆ ด้าน ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติใน
ห้องเรียนและนอกห้องเรียน Global and Frontier Research ทั้งในแง่ของ Technology Development 
and InnovationArea-based and Community Engagement และ Development of Professionals 
and Specialists 
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 7. ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะกำรจัดกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำตำมกฎกระทรวง 
  7.1 มหาวิทยาลัยจัดอยู่ในกลุ่มการพัฒนาชุมชนเชิงพ้ืนที่ (Area-Based and Community) 
โดยด าเนินการผสมผสานวิทยการสมัยใหม่กับภูมิปัญญาของท้องถิ่น 
  7.2 ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้และทักษะเฉพาะให้มากข้ึน เพ่ือเป็น
กลไกการยกระดับมหาวิทยาลัย ตลอดจนบุคลากรควรปรับเปลี่ยนการด าเนินงานให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงของประเทศและของโลกอย่างรวดเร็ว  
 8. มหำวิทยำลัยมีบทบำทในกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน หรือ SDGs บนพื นฐำนของทรัพยำกร 
ธรรมชำติ ภูมิปัญญำและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ดังนี  
  8.1 พัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและส่งเสริมบุคลากรให้มีสมรรถะการปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
  8.2 พัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานทางกายภาพที่สร้างระบบนิเวศให้เอ้ือต่อการบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัย 
  8.3 สร้างเครือข่ายความร่วมมือการพัฒนาองค์กรเพ่ือเสริมสร้างบทบาทของมหาวิทยาลัยใน
การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
  8.4 ด าเนินการพัฒนาผ่านโครงการต่างๆ เพ่ือชุมชน ในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง 
ในเรื่องของการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ภูมิปัญญา ให้แก่ชุมชน เช่น      ชุมชนบ้านคลองคาง การนวดแผนไทย 
ตลาดท่าเรือ เป็นต้น 
 9. ควำมร่วมมือในหรือต่ำงประเทศ 
  9.1 มีความร่วมมือกับประเทศจีนด้วยการเปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาไทย  
  9.2 คณะมีความร่วมมือกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ เพ่ือส่งเสริมงานวิชาการ 
งานวิจัย และกิจการนักศึกษา  
  9.3 มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือกับสาธารณรัฐประชาชนจีน แต่ในอนาคตควรสร้างความ
ร่วมมือกับประเทศกลุ่มประชาคมอาเซียน  
  9.4 ในช่วงก่อนสถานการณ์ COVID-19 โครงการจัดการศึกษาหลักสูตรนานาชาติ (หลักสูตร
นานาชาติ) มีความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนนักศึกษากับมหาวิทยาลัย Yangtze Normal University 
สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยส่งนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางธุรกิจ ชั้นปีที่ 3 ไปศึกษาที่ 
Yangtze Normal University เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ภาคการศึกษา   
  9.5 ท าความร่วมมือ (MOU) กับประเทศจีน เวียดนาม แลกเปลี่ยน นักศึกษาจีน และ 
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมทางด้านศิลปะกับประเทศเวียดนาม มีการส่งอาจารย์ไปอบรมในหัวข้อ Active 
Learning ต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย และอบรม Project Based Learning ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา 
 10. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ   
  มหาวิทยาลัยควรเน้นการท างานเชิงรุกและให้ความส าคัญกับนักศึกษาและประชาชนในท้องถิ่น
ให้มากขึ้น 
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ส่วนที่ 5 ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของคณบด ี
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี จากการตอบบ
บสอบถามของบุคลากร  จ านวน 118 คน จากบุคลากร จ านวน 118 คน หรือร้อยละ 100.00 ปรากฏดัง ตาราง 
ที่ 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 

4.03 ดี 5 

1.2 
ความสามารถในการสื่อสาร การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ให้ประชาคมของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

4.11 ดี 2 

1.3 
ความสามารถในการบริหารงานได้ทันการเปลี่ยนแปลงของ 
สังคมโลก 

4.05 ดี 3 

1.4 ทักษะในการตัดสินใจและแก้ปัญหาการบริหารงาน 3.96 ดี 10 

1.5 
ทักษะในการคิดแสวงหาวิธีการหรือทางเลือกท่ีดีที่สุดส าหรับอนาคต
ของคณะ 

4.03 ดี 5 

1.6 
ความมุ่งม่ันและความทุ่มเทในการท างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
แผนยุทธศาสตร์ 

4.18 ดี 1 

1.7 
ความสามารถในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อคณะ 

3.98 ดี 9 

1.8 ความสามารถในการแสวงหาทรัพยากรมาสนับสนุนการบริหารงานของคณะ 4.00 ดี 8 
1.9 การสร้างทีมและใช้แนวทางในการท างานเป็นทีมในการบริหารงาน 3.93 ดี 11 
1.10 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในคณะ 3.92 ดี 12 
1.11 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคลและองค์การภายนอก 4.05 ดี 3 
1.12 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการในคณะ 4.02 ดี 7 

รวม 4.02 ดี  

 จากตารางที่ 3.8 โดยภาพรวมบุคลากรเห็นว่า ภาวะผู้น าของคณบดี  อยู่ในระดับ “ดี” เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุดสามอันดับ คือ ความมุ่งม่ันและความทุ่มเทในการท างานให้
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนยุทธศาสตร์  ความสามารถในการสื่อสาร การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ให้ประชาคมของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  และความสามารถในการบริหารงานได้ทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่ าสุดสามอันดับ คือ ทักษะในการตัดสินใจและ
แก้ปัญหาการบริหารงาน การสร้างทีมและใช้แนวทางในการท างานเป็นทีมในการบริหารงาน และการบริหาร
และการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในคณะ 
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ตำรำงท่ี 3.9 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาลของคณบดี 
2. ธรรมำภิบำล ค่ำเฉลี่ย ระดับ ล ำดับที่ 

2.1 
หลักนิติธรรม : การใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกติกาต่างๆ อย่างเป็นธรรม
และเสมอภาค 

4.04 ดี 6 

2.2 
หลักคุณธรรม : การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความมี
ระเบียบวินัย 

4.14 ดี 2 

2.3 
หลักความโปร่งใส : การท าให้มหาวิทยาลัยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูล
อย่างตรงไปตรงมา มีระบบและกลไกการท างานที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ 

4.16 ดี 1 

2.4 

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

4.09 ดี 4 

2.5 
หลักความรับผิดชอบ : แสดงความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ก าหนดไว้ การแสดงถึงความ
ส านึกในความรับผิดชอบต่อความบกพร่องและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข 

4.13 ดี 3 

2.6 
หลักความคุ้มค่า : การใช้ทรัพยากรในการบริหารงานที่มีอยู่จ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ประหยัดและคุ้มค่า 

4.08 ดี 5 

 รวม 4.11 ดี  

 จากตารางที่ 3.9 โดยภาพรวมบุคลากรเห็นว่า ธรรมาภิบาลของคณบดี อยู่ในระดับ ”ดี” เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุดสองอันดับ คือ หลักความโปร่งใส : การท าให้
มหาวิทยาลัยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา มีระบบและกลไกการท างานที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้  และหลักคุณธรรม : การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม ความซื่อสัตย์สุจริต 
ความเสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่ าสุดสอง
อันดับ คือ หลักความคุ้มค่า : การใช้ทรัพยากรในการบริหารงานที่มีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัด
และคุ้มค่า  และหลักนิติธรรม : การใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกติกาต่าง ๆ อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค 

ตำรำงท่ี 3.10 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี 
ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำล ค่ำเฉลี่ย ระดับ ล ำดับที่ 

1 ภาวะผู้น า 4.02 ดี 2 
2 ธรรมมาภิบาล 4.11 ดี 1 

รวม 4.06 ดี  

 จากตารางที่ 3.10 โดยภาพรวมบุคลากรเห็นว่าภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของอธิการบดี อยู่ในระดับ  
“ดี”  
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ส่วนที่ 6 ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของคณบดี 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการบริหารของคณบดีจากการตอบแบบสอบถาม
ของบุคลากร จ านวน 118 คน จากบุคลากร จ านวน 118 คน หรือร้อยละ 100.00 ปรากฏดังตารางที่ 3.11 

 ตำรำงท่ี 3.11 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของคณบดี ค่ำเฉลี่ย ระดับ ล ำดับที่ 

1. กำรบริหำร 4.06 มำก  
1.1 แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 4.03 มาก 3 

1.2 
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
และเกิดจากความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ 

4.11 มาก 1 

1.3 
มหาวิทยาลัยมีกลไกในการก ากับ ติดตาม และประเมินผล ให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน 

4.04 มาก 2 

2. บทบำทหน้ำที่ 4.08 มำก  

2.1 
การก าหนดเป้าประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการโดยให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมและอธิบายให้เข้าใจตรงกัน 

4.05 มาก 2 

2.2 
การเป็นผู้อ านวยการ (Facilitator) หรือส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
ด าเนินงาน  

4.12 มาก 1 

3. กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในมหำวิทยำลัย 4.01 มำก  
3.1 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 4.02 มาก 2 

3.2 
การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารและการ
ปฏิบัติงาน 

4.04 มาก 1 

3.3 
การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริการ
นักศึกษาและศิษย์เก่า 

3.97 มาก 3 

4. แนวทำงกำรท ำงำน 4.12 มำก  
4.1 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอกคณะ 4.15 มาก 1 

4.2 
การจัดหา การบริหารทรัพยากร และทรัพย์สินของคณะและมหาวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพ 

4.09 มาก 2 

รวม 4.07 มำก  
 จากตารางที่ 3.11 โดยภาพรวม บุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารงานของคณบด ีอยู่ในระดับ “มาก”    
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
 1. ด้านการบริหาร ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับ
แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย และเกิดจากความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ 
   2.  ด้านบทบาทหน้าที่ ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ การเป็นผู้อ านวยการ (Facilitator) 
หรือส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงาน   
 3. ด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ในมหาวิทยาลัย  ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ การใช้
ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงาน    
 4. ด้านแนวทางการท างาน ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคณาจารย์ 
บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน และนักศึกษา 
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 สรุปควำมคิดเห็นต่อคณบดี 
 1.  ด้ำนภำวะผู้น ำ   
  1.1 มีความเป็นผู้น าที่ดี มีวุฒิภาวะ ใจเย็นและติดตามเอาใจใส่ผู้ร่วมงาน (ความถ่ี 4) 
  1.2  ควรน าวิสัยทัศน์มาก าหนดนโยบาย เป้าหมายและแผนปฏิบัติการของคณะ (ความถ่ี 2) 
  1.3  ควรหาโอกาสประชุมอาจารย์ของคณะ พร้อมทั้งถ่ายทอดวิสัยทัศน์ นโยบาย เป้าหมาย 
แผนปฏิบัติการให้อาจารย์และสายสนับสนุนทราบเพื่อจะได้น าไปปฏิบัติ (ความถ่ี 1) 
 2.  ด้ำนธรรมำภิบำล 
  2.1 มีธรรมาภิบาล เข้าใจ กฎ ระเบียบ วิธีการบริหาร มีเหตุผล คุณธรรม รับฟังความคิดเห็นของ
ผู้ร่วมงาน (ความถ่ี 3) 
  2.2 ควรสร้างระบบการตรวจสอบการท างานของคณะ ควรเปิดโอกาสให้บุคลากรของคณะ  มี
ส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมแก้ปัญหาเพื่อเสริมสร้างการท างานให้ดีขึ้น (ความถ่ี 2) 
 3.  ด้ำนควำมพึงพอใจกำรบริหำรงำน 
  3.1 บริหารงานด้ายความยืดหยุ่น กล้าคิดกล้าตัดสินใจและน าเทคโนโลยีมาพัฒนาการด าเนินงาน 
มีอัธยาศัยดี มีความเป็นกันเอง รับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน (ความถ่ี 3) 
  3.2  คณบดีและผู้บริหารของคณะควรมีความชัดเจน มีวิสัยทัศน์ที่น ามาวางนโยบาย แผนงาน 
แนวปฏิบัติที่ชัดเจน เพ่ือที่บุคลากรของคณะจะได้มีเป้าหมาย แผนปฏิบัติการในการด าเนินงานที่ชัดเจน 
(ความถ่ี 2) 
 4.  ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
  4.1 ให้โอกาสบุคลากรของคณะในการปฏิบัติงาน และมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน (ความถ่ี 2) 
  4.2  ควรพิจารณาผู้บริหารคณะในต าแหน่งต่างๆ ต้องเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเพ่ือ พัฒนา
คณะให้พุ่งเป้าไปข้างหน้าอย่างมีคุณภาพ (ความถ่ี 2) 

ส่วนที่ 7 สรุปผลกำรประเมิน 
 1. ผลการด าเนินงานตามพันธกิจคณะด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 4.09 อยู่ในระดับดี 
 2. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ  คณะด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 
2.79 อยู่ในระดับปานกลาง จ าแนกเป็น  
   2.1 การบรรลุวัตถุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์  
    คณะได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย 5 ประเด็นยุทธศาสตร์ จ านวน 46 ตัวชี้วัด โดยมีผลการด าเนินงาน
บรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 25 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 54.35 คิดเป็นระดับคะแนน 2.72 อยู่ในระดับปานกลาง   
   2.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
    คณะได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ จ านวน 27 โครงการ  สามารถด าเนินการได้  จ านวน 8 
โครงการ  เป็นร้อยละ 29.63  คิดเป็นระดับคะแนน 1.48 อยู่ในระดับต้องปรับปรุง 
   2.3 การบริหารงบประมาณ 
    คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน  30,635,533 บาท  ด าเนินการเบิกจ่ายได้ 
จ านวน   25,927,279 บาท  คิดเป็นร้อยละ 84.63 คิดเป็นระดับคะแนน 4.23 อยู่ในระดับด ี
   การประเมินผลงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สรุปได้ดังตารางที่ 3.12 
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ตำรำงท่ี  3.12  สรุปการประเมินผลงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ที ่ รำยกำรที่ประเมิน น  ำหนัก คะแนน ระดับ 
1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกจิ 50 4.09 

 
ดี 

  1.1 ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนตลอดจนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 4.46 ดี 
  1.2 ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  2.66 ปานกลาง 
  1.3 ด้านการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  4.44 ดี 
  1.4 ด้านการบริการวิชาการ  5.00 ดีมาก 
  1.5 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  5.00 ดีมาก 
  1.6 ด้านการบริหาร    4.00 ดี 
2 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ 40 2.79 ปำนกลำง 
  2.1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 20 2.72 ปานกลาง 

  
2.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ 
     จากสภามหาวิทยาลัย 

10 1.48 ต้องปรับปรุง 

  2.3 การบริหารงบประมาณ 10 4.23 ดี 
รวม 90 3.51 ดี 

3 ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำล 10 
 
 

4.06 ดี 
  ภาวะผู้น า  4.02 ดี 
  ธรรมาภิบาล  4.11 ดี 

 จากตารางที่ 3.12 พบว่าผลการด าเนินงานตามพันธกิจอยู่ในระดับดี ผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ อยู่ในระดับปานกลาง ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี อยู่ใน
ระดับดี   

กำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำน 
 จุดเด่น   
 1.  ให้ความส าคัญในการด าเนินการชุมชนท้องถิ่น มุ่งเน้นให้สาขาวิชาทั้งอาจารย์และนักศึกษาเรียนรู้
จากการปฏิบัติจริงในพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ ชัยนาท ในมิติด้านต่างๆ เช่น ศิลปวัฒนธรรม อาชีพ การ
ท่องเที่ยว เป็นต้น จนกระทั่งคณะท าโครงการวิจัยที่ได้โจทย์วิจัยจากท้องถิ่น 6 โครงการวิจัยจากจ านวน
โครงการวิจัยทั้งหมด 8 โครงการ 
          2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดชัยนาท ท าให้
มหาวิทยาลัย คณะได้พัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการด าเนินงาน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเป็น
ประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับอาจารย์และนักศึกษาในการเรียนรู้และปฏิบัติจริง 
         ข้อเสนอแนะ 
         1. คณะควรสนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยเพ่ิมมากขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีอาจารย์ได้รับทุน
วิจัยเพียง 11 คน และได้รับเงินสนับสนุนวิจัยจ านวน 1,695,000.00 บาท คณะควรพัฒนาศักยภาพการวิจัยให้
ครบกระบวนการตั้งแต่กระบวนการเขียนข้อเสนองานวิจัย ระเบียบวิธีวิจัย หรือเครื่องมือการวิจัย การขอรับ
ทุนวิจัย รวมทั้ง การเผยแพร่งานวิจัยโดยมีอาจารย์ที่มีศักยภาพเป็นพี่เลี้ยง  
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 2. การด าเนินการโครงการคณะได้รับอนุมัติด าเนินโครงการจ านวน 27 โครงการ สามารถ
ด าเนินการได้เพียง 8 โครงการ หรือร้อยละ 29.63 ซึ่งอาจจะจากสาเหตุสภาพการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา 2019 (COVID 19) ซึ่งส่งผลให้ไม่เป็นไปตามเป้าหมายและแผนงาน คณะจึงควรวางแผนบริหารความ
เสี่ยงการบริหารจัดการ วิธีการปรับรูปแบบในกรณีเช่นนี้ หากเกิดเหตุการณ์ในอนาคตต่อไป 
 3. คณะได้จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาเพ่ือให้มีคุณลักษณะเข้าสู่ตลาดแรงงานในศตวรรษที่ 21 
ค่อนข้างดีแล้ว คณะควรพัฒนานักศึกษาให้ครอบคลุมทักษะ 4 กลุ่มหลัก คือ กลุ่มทักษะชีวิตและอาชีพ กลุ่ม
ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม กลุ่มทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี และกลุ่มวิชาหลัก โดยวางแผน
ก าหนดให้ฝึก และระบุกิจกรรมให้ชัดเจนในแต่ละชั้นปี พร้อมทั้งมีการติดตามพัฒนาทักษะอย่างเป็นระบบ 
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เอกสำรอ้ำงอิง 
 

กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่.  ข้อมูลบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564. 
กองนโยบายและแผน.   ข้อมูลผลการด าเนินงานและรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  
                      พ.ศ. 2564. 
………..  แผนยุทธศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระยะที่ 1 (ปี พ.ศ. 2561–2564). 
………..  สรุปรายงานการใช้เงินปีงบประมาณ พ.ศ. 2564.  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์.  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 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
โครงการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

  



 
 

 
 

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 านักวิทยบริการและเทคโนโล ยี
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 
 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เครื่องมือ วิธีการ เกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินและน  าหนักในการประเมิน 
 เครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

1. แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานที่รับการประเมิน 
 2. แบบสัมภาษณ์ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 3.  แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย  เช่น  
อาจารย์  เจ้าหน้าที่  นักศึกษา  ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต  ผู้แทนชุมชนรอบมหาวิทยาลัยหรือชุมชนที่ได้รับผลจากการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  
 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจใน
การบริหารงานของอธิการบดี 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 



 
 

 
 

 

 น  าหนักในการประเมิน   
 1. การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานที่รับการประเมิน             ร้อยละ  50 
          2.  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย คณะ ร้อยละ 40 
   2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์  ร้อยละ 20 
               2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ  
  จากสภามหาวิทยาลัย     ร้อยละ 10 
               2.3  การบริหารงบประมาณ   ร้อยละ 10 
 3. ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้รับการประเมิน         ร้อยละ 10 

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

                  A1 =
คะแนนรวมที่ได้

จ านวนตัวช้ีวัด
  

 
     1.2  การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน  

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

50
  

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

      A2 =
ร้อยละท่ีได้

100
 x 5 

 
 3. ความส าเร็จของโครงการที่ได้รับอนุมัติ  (A3) 

      A3 =
ร้อยละท่ีได้

100
 x 5 

 4. การบริหารงบประมาณ   (A4) 

      A4 =
ร้อยละท่ีได้

100
 x 5  

 5. การประเมินภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ  (A5) 

                 A5 =
  คะแนนรวมที่ได้

จ านวนข้อ
  

 การค านวณคะแนนเฉพาะผลการประเมินการปฏิบัติงานโดยรวม  (A) 

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

90
 

 



 
 

 
 

 การแปลความหมายของคะแนน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

การสรุปการประเมินผลงาน 
 การสรุปการประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

 
20 

 2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 10 

 2.3  การบริหารงบประมาณ 10 
รวม 

 
90 

3 ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของอธิการบดี คณบดี 10 
สรุปการประเมินผลงานของส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน 

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

    การศึกษาภายใน) 10 
2 ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและการบริหารงบประมาณ 

 
40 

 2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 
 

20 
  2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 10 

 2.3  การบริหารงบประมาณ 10 
รวม 

 
90 

3 ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้อ านวยการ 10 

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

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 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
ตัวชี วัดและเกณฑ์การประเมินผลงานตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

  



 
 

 
 

 

ตัวชี วัดการประเมินผลงานตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

มิติ และ ตัวชี วดั 
คณะ 

มหา 
วิทยาลยั คร ุ

ศาสตร ์
มนุษย์ฯ การ

จัดการ 
วิทย์ฯ เทคโน

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

* * * * * * 

มิติที ่3 ด้านการด าเนินงานตามยทุธศาสตร์มหาวิทยาลยัราชภฏั       
ตัวชี้วัดที ่3.1 การส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น * * * * * * 
ตัวชี้วัดที ่3.2 การพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
หรือหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ภายนอกมหาวิทยาลัย * * * * * * 
ตัวชี้วัดที ่3.3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น ให้
ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม * * * * * * 
มิติที ่4 ด้านการบริการวชิาการ       
ตัวชี้วัดที ่4.1 การจัดโครงการบริการวิชาการและทรัพยากร
สนับสนุนตามแผนในการให้บริการวิชาการ * * * * * * 
ตัวชี้วัดที ่4.2 งบประมาณที่เป็นความร่วมมือจากหนว่ยงานภายนอก
หรือท้องถิ่นและรายได้ที่เกิดจากการใหบ้ริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย/คณะ * * * * * * 
มิติที ่5 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม       
ตัวชี้วัดที ่5.1 การด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม * * * * * * 
ตัวชี้วัดที ่5.2 การมีส่วนร่วมในโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น * * * * * * 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

มิติ และ ตัวชี วดั 
คณะ 

มหา 
วิทยาลยั 

คร ุ
ศาสตร ์

มนุษย์ฯ การ
จัดการ 

วิทย์ฯ เทคโน
เกษตรฯ 

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

รวม 20 20 20 20 20 20 

 
หมายเหตุ ตัวชี วัดที่ 6.2 และตัวชี วัด 6.5  จะพิจารณาให้สอดคล้องตามสภาพการ
เปลี่ยนแปลงใน ระดับประเทศ  
 
 



 
 

 
 

เกณฑ์การประเมินผลงานตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

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

เกณฑ์ 
ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายในแต่ละหลักสูตร 

1.  คณะ 
2.  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน  
 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.2 ผลการบริหารจัดการ
นักศึกษาออกกลางคัน 
 
     ชนิดตัวชี วัด : 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  

     ชนิดตัวชี วัด : ผลลัพธ์ 

เกณฑ์ 
    คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการสอนของอาจารย์
เป็นผลการประเมิน 
คะแนน  
   ใช้คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย์ 

1.  คณะ 
2.  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
1.4  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 
     ชนิดตัวชี วัด : กระบวนการ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ 
1 .  มีแผนการจัดกิจกรรมการ พัฒนานั กศึ กษาในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย/คณะ  โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการ
จัดกิจกรรม 
2. มีการด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ (ต้องมีกิจกรรมทุกประเภท) 
   - กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่ พึงประสงค์ที่ก าหนดโดย
มหาวิทยาลัย/คณะ   
   - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
   - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
   - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
   - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
3. มีการประเมินผลการด าเนินการจัดกิจกรรม 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จตาม วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
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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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
2.1 เงินสนับสนุนการท าวิจัย
สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอก 
 
     ชนิดตัวชี วัด : ปัจจัยน าเข้า 
 

 
 

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

 

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

เกณฑ์ 
  ร้อยละของอาจารย์ได้รับทุนท าวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 40 ขึ้นไป 
คะแนน      
ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
 
 
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 

ร้อยละ=
จ านวนผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์

หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์
จ านวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2561−2564

 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. คณะ 
 
 
 

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

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 
 

 

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  การส่ ง เสริ มกา ร พัฒนา
ท้องถิ่น 
 
     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 

 

เกณฑ์  
   ร้อยละของโครงการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น 
วิธีการค านวณ 

ร้อยละ =
จ านวนการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น

จ านวนโครงการมบริการวิชาการตามแผนงบประมาณประจ าปี
x 100 

คะแนน 
  ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดให้ร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

1. คณะ 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

     แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

3.2 การพัฒนาครูหรือบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์ 
   ร้อยละของโครงการการพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน 
วิธีการค านวณ 

ร้อยละ =
จ านวนโครงการพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษา

จ านวนโครงการบริการวิชาการตามแผนงบประมาณประจ าปี
x 100 

คะแนน 
   ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน 

1. คณะ 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
3.3 การยกระดับคุณภาพการ 
ศึกษาของท้องถิ่นให้ครอบคลุม
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 
     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 

เกณฑ์  
   ร้อยละของโครงการการยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น 
วิธีการค านวณ 

ร้อยละ =
จ านวนโครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของท้องถ่ิน

จ านวนโครงการมบริการวิชาการตามแผนงบประมาณประจ าปี
x 100 

คะแนน 
   ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน 

1. คณะ 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

4 .1  การจัด โครงการบริ ก าร
วิชาการและทรัพยากรสนับสนุน
ตามแผนในการให้บริการวิชาการ 

     ชนิดตัวชี วัด :  กระบวนการ 

 

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

1. คณะ 
2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 

     แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
4.2 งบประมาณท่ีเป็นความ
ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก
หรือท้องถิ่น และรายได้ที่เกิดจาก
การให้บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย/คณะ 
 
     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 
 

เกณฑ์ 
   ร้อยละของงบประมาณที่เป็นความร่วมมือจากหน่วย งานภายนอกหรือ
ท้องถิ่น และรายได้ที่เกิดจากการให้ บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 
คณะ กับงบประมาณการบริการวิชาการ 
วิธีการค านวณ 
 

ร้อยละ =
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอกและรายได้ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด

งบประมาณการบริการวิชาการทั้งหมด
x 100 

คะแนน 
ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 
 

1.  คณะ 
2.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
 

     แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
     

5.1 การด าเนินงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม 

     ชนิดตัวชี วัด :  ปัจจัยน าเข้า 
 
 
 
 
 

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

1 .  ส า นั ก ศิ ล ป ะ แ ล ะ
วัฒนธรรม 
2. คณะ 
3. ส านักงานอธิการบดี 
4. กองพัฒนานักศึกษา 
 

      แบบรายงานผลการ
ด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
5.2 การมีส่วนร่วมในโครงการด้าน 
     ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 

เกณฑ์ 
ร้อยละของโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่มหา
วิทยาลัย/คณะมีส่วนร่วมกับท้องถิ่น เทียบกับจ านวนโครงการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย/คณะ 

คะแนน 
ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 5 คะแนน 

1 .  ส านั กศิลปะและ
วัฒนธรรม 
2. คณะ 
3. ส านักงานอธิการบดี 
4. กองพัฒนานักศึกษา 

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 
 

6.1 การบริหารองค์การ 

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

คะแนน 
   คะแนน 5  :  มีการด าเนินการ 6 ข้อ  
   คะแนน 4  :  มีการด าเนินการ 5 ข้อ 
   คะแนน 3  :  มีการด าเนินการ 4 ข้อ 
   คะแนน 2  :  มีการด าเนินการ 3 ข้อ 
   คะแนน 1  :  มีการด าเนินการไม่เกิน 2 ข้อ 
 

1.  คณะ 
2. มหาวิทยาลัย 
 

    1.  แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 
     2. แบบประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรที่คณะกรรมการจัดท า 



 
 

 
 

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

เกณฑ์ 
   ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  
คะแนน 
   คะแนน 5 : ร้อยละ 95.00  ขึ้นไป  
   คะแนน 4 : ระหว่างร้อยละ 93.00 – 94.99 
   คะแนน 3 : ระหว่างร้อยละ 91.00 – 92.99 
   คะแนน 2 : ระหว่างร้อยละ 89.00 – 90.99 
   คะแนน 1 : น้อยกว่าร้อยละ 89.00 
เกณฑ์ 
 ความสามารถในการหารายได้ของมหาวิทยาลัย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 10 
จากปีที่ผ่านมาได้ 5 คะแนน   
คะแนน 
   คะแนนใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์โดยก าหนดให้รายได้ที่เพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 10 จากปีท่ีผ่านมา เป็น 5 คะแนน  
หมายเหตุ 
1. ตัวช้ีวัดที่ 6.2.2 ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ก็บจากนักศึกษา 
2. ตัวช้ีวัดที่ 6.2.2 ประเมินเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย   
   ระดับคณะให้รายงานผลการด าเนินงาน แต่ยังไม่น าผลมาคิดเป็นค่าระดบั
คะแนน 
3. ระดับมหาวิทยาลัยใหร้วมคะแนนตามตัวช้ีวัด 6.2.1 และ ตัวช้ีวดั 6.2.2 
แล้วปรับให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

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

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 
 



 
 

 
 

ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
6.3  ผลการพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัย/คณะ 

     ชนิดตัวชี วัด : ผลลัพธ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์  
   ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
 

วิธีการค านวณวิธีการค านวณ 

ร้อยละ =
จ านวนบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนา

จ านวนบุคลากรของคณะ/มหาวิทยาลัย
x 100 

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

1. คณะ 
2. มหาวิทยาลัย 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 
 



 
 

 
 

ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
6.4 การบริหารจัดการความเสี่ยง 
 

          ชนิดตัวชี วัด : ผลลัพธ์ 
 

 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ 
1. มีคณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงระดับคณะ/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 
 

6.5 การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ 
     (1) ภายในประเทศ หรือ 
ต่างประเทศ (ที่มีการด าเนินการ
จริง) 
     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 

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

1. มหาวิทยาลัย 
2. คณะ 
3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 
 



 
 

 
 

ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล 
หมายเหตุ : 
1. ความร่วมมือ ของคณะ ใช้ผลความร่วมมือของมหาวิทยาลัยได้ 
2. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือต้องเป็นความร่วมมือด้านการ
พัฒนาการศึกษา การผลิตบัณฑิต และพัฒนาครู ด้านพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการ 
3. ใช้ส าหรับคณะในการให้ข้อมูล 

6.5 การสร้างเครือข่ายความ
ร่วมมือ 
     (2) ภายในประเทศ และ
ต่างประเทศ (ที่มีการด าเนินการ
จริง) 

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 
 
 
 

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



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาคผนวก ง 
แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาลและ 

ความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
  



 
 

 
 

 

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาลและ 
ความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 

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

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



 
 

 
 

 

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      

 
  



 
 

 
 

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 

     

 
  



 
 

 
 

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  
 

     

  

  
 
 
 

 



 
 

 
 

รายการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
3. การน าเทคโนโลยีมาใช้ในคณะ      
3.1 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ

สอน 
     

3.2 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารและ
การปฏิบัติงาน 

     

3.3 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริการ
นักศึกษาและศิษย์เก่า 

     

4. แนวทางการท างาน      
4.1 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคณาจารย์ บุคลากรภายในและภายนอก

หน่วยงาน และนักศึกษา 
     

4.2 การจัดหา การบริหารทรัพยากร และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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ง.  ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะอ่ืน.................................................................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................... ................................................................... 
 
 


