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 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 หมวด 2 ว่าด้วยการด าเนินงานมาตรา 39 ให้มี
การประเมินผลการด าเนินงานของคณะและคณบดี โดยน าหลักการวิธีการในมาตรา 49 และมาตรา 50 มาใช้
โดยอนุโลม ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ  และประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดีและผู้อ านวยการ ให้ท าหน้าท่ีติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการ
ด 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 
  
 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูนครสวรรค์ ต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2527 หลังจากมีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2527  โดยโอนภาควิชาสหกรณ์จากคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
และภาควิชาการส่ือสารและการประชาสัมพันธ์ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้ามาสังกัดในคณะฯ 
โดยใช้ช่ือว่า คณะวิชาวิทยาการจัดการ เมื่อแรกต้ังคณะวิชาวิทยาการจัดการมีภาควิชาท้ังหมด 3 ภาควิชา คือ
ภาควิชาบริหารธุรกิจ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และภาควิชาการส่ือสารและการประชาสัมพันธ์  และได้ปรับเปล่ียน
โครงสร้างการบริหารใหม่ต้ังแต่ปีการศึกษา 2552 โดยยกเลิกภาควิชาและกลับไปด าเนินการในรูปแบบ
สาขาวิชา โดยแบ่งออกเป็น  7  สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ  
สาขาวิชาการบัญชี  สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์  สาขาวิชา
นิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม และ 1 ส านักงานคณบดี  
 

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

กรอบกำรประเมิน 
 รำยกำรที่ประเมินและติดตำม   
 1.  การติดตามการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม  ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563   
 2. การด าเนินงานตามพันธกิจ 
 3. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ  
  3.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์   
  3.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
  3.3  การบริหารงบประมาณ   
 4.  ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้รับการประเมิน และความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 

 ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

เคร่ืองมือ วิธีกำร เกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมินและน  ำหนักในกำรประเมิน 
  เคร่ืองมือ 
      เครื่องมือท่ีใช้ในการวบรวมข้อมูลและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วย   
   1.   แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ   
   2.  แบบสัมภาษณ์คณบดี  ผู้แทนประธานสาขาและผู้แทนอาจารย์ 
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   3. แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรของคณะเกี่ยวกับภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของ
คณบดี  และความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
   4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะ  ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  รายงานประจ าป ี รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร รายงานผลการด าเนินงาน
ของคณบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 วิธีกำร 
  1.  รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจ/ตัวชี้วัด และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะ  โดยมีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยท่ีแต่งต้ังขึ้นเป็นผู้ช่วยประสานด าเนินการ   
  2. วิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  3. วิเคราะห์เอกสาร  ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  รายงานประจ าปี  
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร  แบบติดตามและประเมินตนเองตามตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องในการด าเนินการของคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  4. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์คณบดี  ผู้แทนประธานสาขาและผู้แทนอาจารย์ 
  5. วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรในคณะเกี่ยวกับภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของ
คณบดี  และความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
  6. จัดท าแบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะ 
 เกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมิน 
  การประเมินผลตามพันธกิจ ใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้   
  1. เกณฑ์ของหน่วยงานระดับชาติท่ีท าหน้าท่ีประเมิน ได้แก่ส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและวัตกรรม (สป.อว.) 
  2. เกณฑ์เป้าหมายท่ีหน่วยงานท่ีรับการประเมินก าหนด   
  3. เกณฑ์ผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา 
  4. เกณฑ์กระบวนการและหรือผลการด าเนินงานท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมิน 
ผลงานก าหนด   
 น  ำหนักในกำรประเมิน 
  1.  การด าเนินงานตามพันธกิจ       ร้อยละ  50  
  2.  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ  ร้อยละ 40 
   2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ร้อยละ 20 
   2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีรับอนุมัติ  
     จากสภามหาวิทยาลัย ร้อยละ 10 
   2.3  การบริหารงบประมาณ ร้อยละ 10 
  3.  ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี  ร้อยละ 10 
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ผลกำรประเมินผลงำน 
1.  ผลการด าเนินงานตามพันธกิจคณะด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 4.20 อยู่ในระดับ ดี 

 2. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ คณะด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 2.90 
อยู่ในระดับ ปานกลาง จ าแนกเป็น 
    2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 
     คณะได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์  จ านวน 17 ตัวช้ีวัด  โดยมีผลการด าเนินงานบรรลุค่า
เป้าหมาย  จ านวน 9 ตัวช้ีวัด คิดเป็นร้อยละ 52.94 คิดเป็นระดับคะแนน 2.65 อยู่ในระดับ ปานกลาง 

   2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
     คณะได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ จ านวน 32 โครงการ  สามารถด าเนินการได้จ านวน 16 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 50.00 คิดเป็นระดับคะแนน 2.50 อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง 

   2.3  การบริหารงบประมาณ   
    คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 8,527,733 บาท  ด าเนินการเบิกจ่ายได้ จ านวน  
6,459,138 บาท  คิดเป็นร้อยละ 75.74 คิดเป็นระดับคะแนน 3.79 อยู่ในระดับ ดี 
  
การประเมินผลงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สรุปได้ดังนี้ 
 

ท่ี รำยกำรที่ประเมิน น  ำหนัก คะแนน ระดับ 
1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ 50 4.20 ดี 
  1.1 ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนตลอดจนครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 4.60 ดีมาก 

  1.2 ด้านการวิจัยส่ิงประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  3.65 ดี 
  1.3 ด้านการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  3.33 ปานกลาง 
  1.4 ด้านการบริการวิชาการ  5.00 ดีมาก 
  1.5 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  5.00 ดีมาก 
  1.6 ด้านการบริหาร    4.20 ดี 
2 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ 40 2.90 ปำนกลำง 
  2.1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ 20 2.65 ปานกลาง 
  2.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีรับอนุมัติ 

     จากสภามหาวิทยาลัย 
10 2.50 ควร

ปรับปรุง   2.3 การบริหารงบประมาณ 10 3.79 
 

ดี 
รวม 90 3.62 ดี 

3 ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำล 10 
 
 

4.07 ดี 
  ภาวะผู้น า  4.04 ดี 
  ธรรมาภิบาล  4.12 ดี 
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กำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำน 
 จุดเด่น 
 คณะสามารถบริหารจัดการเรื่องการออกกลางคันของนักศึกษาได้ดี ท าให้สัดส่วนนักศึกษาออก
กลางคันปีการศึกษา 2563 เทียบกับสัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2562 ลดลงร้อยละ 12.39 
 ข้อเสนอแนะ  
 1.  จากการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ พบว่าคณะสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ ร้อยละ 75.74 แต่โครงการท่ีท าเสร็จและบรรลุเป้าหมายมีเพียงร้อยละ 50 และสามารถบรรลุ
เป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์เพียงร้อยละ 52.94 ดังนั้น คณะควรศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาปัญหา
และสาเหตุ น ามาวางแผนก าหนดแนวทางปรับปรุงให้มีการด าเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 2. จ านวนนักศึกษาใหม่ของคณะมีแนวโน้มลดลง คณะควรเพิ่มจ านวนนักศึกษาโดยแสวงหานักศึกษา
กลุ่มเป้าหมายใหม ่มุ่งเป้าไปท่ีคนในวัยท างาน เพื่อพัฒนาทักษะก าลังคนให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ เน้นทักษะอาชีพเฉพาะ โดยจัดท าหลักสูตรระยะส้ันเน้นทักษะท่ีสามารถน าไปท างานได้จริง เช่น 
หลักสูตรระยะส้ันด้านบัญชี เป็นต้น   



  

 

ฉ 
 

สำรบัญ 
 

 
หน้ำ 

ค าน า ก 
บทสรุปผู้บริหาร ข 
สารบัญ ฉ 
สารบัญตาราง ช 
บทท่ี 1 บทน า 1 
 วัตถุประสงค์ 1 
 รายการท่ีประเมินและติดตาม 

 
1 

 เครื่องมือ วิธีการ เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินและน้ าหนักในการประเมิน 
 

1 
บทท่ี 2 ข้อมูลพื้นฐาน 3 
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 3 
 ผู้บริหาร 4 
 บุคลากร 4 
 หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปิดสอน 5 
 จ านวนนักศึกษา 6 
 แหล่งการเรียนรู้และแหล่งทรัพยากร 

 
7 

บทท่ี 3 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 8 
 ส่วนท่ี 1 การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ

ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
8 

 ส่วนท่ี 2 การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 
 ส่วนท่ี 3 การประเมินผลงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 - การด าเนินงานตามพันธกิจ 13 
 -    การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ  43 
 ส่วนท่ี 4 การสัมภาษณ์คณบดี ผู้แทนประธานสาขา และผู้แทนอาจารย์  43 
 ส่วนท่ี 5 ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี  51 
 ส่วนท่ี 6 ความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 53 
 ส่วนท่ี 7 สรุปผลการประเมินผลงาน 

 
55 

เอกสารอ้างอิง 
 

57 
 
 
 
 

ภาคผนวก 58 
ภาคผนวก ก. ค าส่ังสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 59 
ภาคผนวก ข. โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
                 นครสวรรค์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 

61 
ภาคผนวก ค. ตัวชี้วัดการประเมินผลงานตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 
                 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

67 
ภาคผนวก ง. แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลและความ 
                 พึงพอใจของคณบดี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564     
                คณบ 

84 



  

 

ช 
 

สำรบัญตำรำง 
 

 หน้ำ 
ตารางท่ี  3.1 รายช่ือผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา ท่ีได้รับงบประมาณ

ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2564 
19 

ตารางท่ี 3.2 รายช่ือผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชาท่ีแล้วเสร็จ
ใน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 น าไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

22 

ตารางท่ี 3.3 รายช่ือผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชาท่ีแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 น าไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

25 

ตารางท่ี 3.4 รายช่ือผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชาท่ีแล้วเสร็จ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 น าไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

26 

ตารางท่ี 3.5 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 29 
ตารางท่ี 3.6 โครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีคณะด าเนินการในปีงบประมาณ       

พ.ศ.2564 
35 

ตารางท่ี 3.7 ผลการประเมินการด าเนินงานตามพันธกิจ 42 
ตารางท่ี 3.8 แสดงค่าเฉล่ีย ระดับและล าดับท่ีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของคณบดี 51 
ตารางท่ี 3.9 แสดงค่าเฉล่ีย ระดับและล าดับท่ีความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาลของคณบดี 52 
ตารางท่ี 3.10 แสดงค่าเฉล่ีย ระดับและล าดับท่ีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าและธรรมาภิบาล          

ของคณบดี 
53 

ตารางท่ี 3.11 แสดงค่าเฉล่ีย ระดับและล าดับท่ีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการบริหาร          
ของคณบดี 

53 

ตารางท่ี 3.12 สรุปการประเมินผลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 55 
 
 
 

 
  



  

 

1 
 

 
บทที่ 1 
บทน ำ 

 
 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 49 ให้มีคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยตาม
มาตรา 39 และมาตรา 50  สภามหาวิทยาลัยมีมติเห็นชอบให้แต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ คณบดี ส านัก/สถาบัน และผู้อ านวยการ  ซึ่งการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย  ถือว่าเป็นเครื่องมือทางการบริหารอย่างหนึ่งส าหรับองค์การท่ีจะ
สะท้อนภาพของการพัฒนาการปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองค์กรของคณะผู้บริหาร  ภายใต้แนวนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ท่ีได้วางไว้  ดังนั ้น การติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานนั ้น  จ าเป็นต้องใช้
กระบวนการมีส ่วนร ่วมจากบุคคลภายในองค์การท่ีมีมุมมองต่อมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกท่ีมอง
มหาวิทยาลัย โดยการเช่ือมโยงและสะท้อนให้เห็นผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ  ซึ่งจะประเมินได้เป็นค่า
ความส าเร็จและจุดอ่อนท่ีควรได้รับการพัฒนาให้สามารถด าเนินงานได้บรรลุภารกิจท่ีต้ังไว้ 
 

วัตถุประสงค์   
 1.  เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของคณะและคณบดี    
 2.  เพื่อจัดท 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 าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
  3.3  การบริหารงบประมาณ    
 4.  ภาวะผู้น า ธรรมาภิบาลและความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี  
เคร่ืองมือ วิธีกำร เกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมินและน  ำหนักในกำรประเมิน 
  เคร่ืองมือ 
  เครื่องมือท่ีใช้ในการวบรวมข้อมูลและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วย   
  1.   แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ   
  2.   แบบสัมภาษณ์คณบดี  ผู้แทนประธานสาขาและผู้แทนอาจารย์ 
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  3. แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรของคณะเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาลและความพึง
พอใจในการบริหารของคณบดี 
 4. เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะ  ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี  รายงานประจ าป ี รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร รายงานผลการด าเนินงาน
ของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 วิธีกำร 
 1.  รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจ/ตัวชี้วัด  และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะ  โดยมีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยประสานด าเนินการ   
 2. วิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3. วิเคราะห์เอกสาร  ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  รายงานประจ าปี  
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร  แบบติดตามและประเมินตนเองตามตัวช้ีวัด ค่า
เป้าหมาย และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องในการด 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. เกณฑ์ของหน่วยงานระดับชาติท่ีท าหน้าท่ีประเมิน ได้แก่ส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและวัตกรรม (สป.อว.) 
 2. เกณฑ์เป้าหมายท่ีหน่วยงานท่ีรับการประเมินก าหนด   
 3. เกณฑ์ผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา 
 4. เกณฑ์กระบวนการและหรือผลการด าเนินงานท่ีคณะกรรมการติดตาม 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 าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีรับอนุมัติ 
   จากสภามหาวิทยาลัย ร้อยละ 10.00 
  2.3  การบริหารงบประมาณ ร้อยละ 10.00 
 3. ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี ร้อยละ 10.00 
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บทที่ 2   
ข้อมูลพื นฐำน 

 
 คณะวิทยาการจัดการ วิทยาลัยครูนครสวรรค์ ต้ังขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2527 หลังจากมีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2527  โดยโอนภาควิชาสหกรณ์จากคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์ 
และภาควิชาการส่ือสารและการประชาสัมพันธ์ จากคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้ามาสังกัดในคณะฯ 
โดยใช้ช่ือว่า คณะวิชาวิทยาการจัดการ เมื่อแรกต้ังคณะวิชาวิทยาการจัดการมีภาควิชาท้ังหมด 3 ภาควิชา คือ
ภาควิชาบริหารธุรกิจ ภาควิชาเศรษฐศาสตร์และภาควิชาการส่ือสารและการประชาสัมพันธ์  และได้ปรับเปล่ียน
โครงสร้างการบริหารใหม่ต้ังแต่ปีการศึกษา 2552 โดยยกเลิกภาควิชาและกลับไปด าเนินการในรูปแบบ
สาขาวิชา จ านวน 7  สาขาวิชา ประกอบด้วย สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ  สาขาวิชา
การบัญชี  สาขาวิชาการตลาด สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
สาขาวิชาการท่องเท่ียวและการโรงแรม และส านักงานคณบดี  

ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 ปรัชญำ (Philosophy) 
 องค์กรแห่งความเป็นเลิศทางด้านการจัดการเชิงบูรณาการท่ีตอบสนองความต้องการและพัฒนาท้องถิ่น 
 วิสัยทัศน์  (Vision) 
 เป็นองค์กรท่ีสร้างวิทยาการเช่ียวชาญ เพื่อผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นผู้น าและเป็นนักปฏิบัติงาน
ด้านการจัดการเชิงบูรณาการท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสู่การยอมรับในระดับท่ีกว้างมากยิ่งขึ้น 
 พันธกิจ (Mission) 
 1. ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นผู้น าด้านการจัดการเชิงบูรณาการท่ีมีคุณภาพ โดยยึดมั่นหลัก
คุณธรรมและจริยธรรม 
 2. จัดการศึกษาวิชาการและวิชาชีพด้านการจัดการเชิงบูรณาการท่ีทันสมัยตอบสนองความ
ต้องการและพัฒนาท้องถิ่น 
 3. สร้างสรรค์และพัฒนางานวิจัย การให้บริการวิชาการด้านการจัดการเชิงบูรณาการให้มีการ 
บูรณาการองค์ความรู้ท่ีหลากหลายสู่การถ่ายทอดและพัฒนาท้องถิ่น 
 4. สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมท่ีธ ารงไว้ซึ่งการอนุรักษ์ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและ         
ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมท้ังการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดล้อม 
 5. ศึกษาวิจัยสหวิทยาการ และแสวงหาองค์ความรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาสู่การยอมรับในระดับท่ี
กว้างมากยิ่งขึ้น 
 6. บริหารจัดการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อยกระดับมาตรฐาน
การศึกษาสู่การยอมรับในระดับท่ีกว้างมากยิ่งขึ้น 
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ผู้บริหำร   
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์ พัฒนาอิทธิกุล คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวชัช พิทักษ์ทิม      รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เพชรอ าไพ สุขารมณ์       รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 อาจารย์โชติกา   ลิลา            รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและส่ือสารองค์กร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา   สดับธรรม     ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการส านักงานคณะ 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลอรัตน์   ศิริเขตรกรณ์  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและสหกิจศึกษา 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลฎาภา  แผนสุวรรณ์   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ทอง  เฮครอฟท์      ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดหารายได้ 
 อาจารย์รติบดี  สิทธิปัญญา    ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานท่ีและส่ิงสนับสนุนการเรียนรู้ 
บุคลำกร 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะวิทยาการจัดการ มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 51 คน และ
สายสนับสนุน จ านวน 11 คน  รวม จ านวน 62 คน  ดังนี้ 

ต ำแหนง่ 
วุฒิกำรศกึษำ 

รวม 
ต่ ำกว่ำ ป.ตร ี ป.ตร ี ป.บณัฑติ ป.โท ป.เอก 

บุคลำกรสำยวิชำกำร 0 0 0 36 15 51 
   พนักงำนมหำวิทยำลัย    26 8 34 
     อาจารย์    10 3 13 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์    16 5 21 
     รองศาสตราจารย์       
     ศาสตราจารย์       
   ข้ำรำชกำร    10 7 17 
     อาจารย์    4 1 5 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์    6 5 11 
     รองศาสตราจารย์     1 1 
     ศาสตราจารย์       
บุคลำกรสำยสนับสนนุ  9  2  11 
   พนักงานมหาวิทยาลัย  8  2  10 
   พนักงานราชการ       
   ลูกจ้างประจ า  1    1 

   ข้าราชการ       

รวม  9  38 15 62 
ที่มำ :รายงานประจ าปีงบประมาณ 2564คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ณ วันท่ี 30 กันยายน2564 
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หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน 
 ในปีการศึกษา 2563  คณะเปิดสอนหลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 
 

ท่ี หลักสูตร สำขำวิชำ 

1 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 

สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และ
องค์กร 

2 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
การตลาด 

สาขาวิชาการตลาด 

3 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา 
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 

4 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี 
5 หลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ 
6 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ 
7 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา 

การท่องเท่ียวและบริการ 
สาขาวิชาการท่องเท่ียวและบริการ 

8 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  
 
ที่มำ : รายงานประกันคุณภาพปีการศึกษา 2563 คณะวิทยาการจัดการ 
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จ ำนวนนักศึกษำ 
 ในปีการศึกษา 2563  คณะมีนักศึกษาภาคปกติทุกช้ันปี จ านวน 1,915 คน ดังนี้ 

สำขำวิชำ 

จ ำนวนนักศกึษำระดับปรญิญำตรี รวม 
(คน) ปีกำรศกึษำทีเ่ข้ำศกึษำ 

2563 
ชั นปีที่ 1 

2562 
ชั นปีที่ 2 

2561 
ชั นปีที่ 3 

2560 
ชั นปีที่ 4 

2559 
ชั นปีที่ 5 

 

1. การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 20     20 
2. การจัดการทรัพยากรมนุษย์  33 40 50  123 
3. การจัดการทรัพยากรมนุษย์และ

องค์การ (เทียบโอน) 
25     25 

4. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (เทียบโอน)   24 17  41 
5. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (นักศึกษา

จีนมหาวิทยาลัยฟูเจี้ยน)  
  23   23 

6. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (นักศึกษา
จีนโครงการความร่วมมือจาก 
Macheng Bode School) 

 13    13 

7. การตลาด 33 43 45 90  211 
8. การตลาด (เทียบโอน) 12 25 14 23  74 
9. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 23 28 35 48  134 
10. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน) 27 36 44 18  125 
11. บัญชีบัณฑิต (เทียบโอน) 49 40 66 29  184 
12. บัญชีบัณฑิต 77 71 157 164  469 
13. เศรษฐศาสตร์   14 13  27 
14. นิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการ

โฆษณาและประชาสัมพันธ ์
22 16 18 18  74 

15. นิเทศศาสตรบัณฑิต วิชาเอกการ
สื่อสารมวลชน 

19 19 20 55  113 

16. การท่องเท่ียวและบริการ 67     67 
17. การท่องเท่ียวและการโรงแรม  58 58 76  192 

รวม 374 382 558 601  1,915 

ท่ีมา : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันท่ี 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 
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แหล่งกำรเรียนรู้และแหล่งทรัพยำกร   
 แหล่งกำรเรียนรู้ 
 1.  แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทบุคคล ได้แก่ คณาจารย์คณะวิทยาการจัดการ 
 2. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ประเภทส่ือ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน ส่ือท่ีใช้ในการเรียนการสอน 
 3. แหล่งทรัพยากรการเรียนรู้บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ได้แก่ เว็บไซต์ต่าง ๆ ท่ีผู้สอนแนะน าให้
นักศึกษาไปสืบค้นข้อมูล 
 แหล่งทรัพยำกร 
 

ใช้งำนพื นที ่ จ ำนวนห้อง 
ห้องพักอาจารย์ 15 
ห้องเรียน 17 
ห้องผู้บริหาร 2 
ห้องประชุม 3 
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 10 
ห้องสโมสรนักศึกษา 1 
อื่น ๆ (ระบุ) ....................................... 1 
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บทที่ 3 
กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของคณะวิทยำกำรจัดกำร 

 
 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานท าการวิเคราะห์ข้อมูลผลการด าเนินงานของ
คณะและคณบดีจากเอกสารต่างๆ ได้แก่ รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ แผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี รายงานการประเมินตนเอง รายงานการประเมินคุณภาพภายใน เอกสารหลักสูตร
และเอกสารอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้อง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์คณบดี ผู้แทนประธานสาขาวิชาและผู้แทนอาจารย์ 
ตลอดจนข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดีจากบุคลากรใน
คณะ  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล ได้น ามาสรุปเป็นผลการประเมินตามเกณฑ์ท่ีก าหนด  ในรายงานนี้แบ่งการ
ประเมินเป็นสามส่วนคือ การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน 
ผลงานของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  และการประเมินผลงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
กำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของ
มหำวิทยำลัย ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร กำรด ำเนินงำนและผลที่ได้รับ ปัญหำ/อุปสรรค 
   1. มหาวิทยาลัยควรส่งเสริมผลักดันคณะ
ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากโครงการต่างๆ 
ของคณะให้เกิดผลทางธุรกิจขนาดย่อม 
และควรพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับชุมชน
ท้องถิ่น น าไปใช้ประโยชน์ในการสร้าง
มูลค่าเพิ่ม พัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
โดยร่วมบูรณาการกับศาสตร์สาขาวิชา 
คณะต่างๆ ในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 
สัญลักษณ์สินค้า ประชาสัมพันธ์ พัฒนา
เว็บไซต์และพัฒนาผลงานโครงการวิ จัย
ประยุกต์ของคณะและมหาวิทยาลัย ซึ่งจะ
ท าให้มีการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ต่อไป 
 
 
 

   คณะได้ด าเนินงานโครงการออมสิน
ยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น โครงการ U2T สนับสนุน
ให้คณาจารย์เสนอโครงการบริการวิชาการ
เพื่อรับทุนจากภายนอก เช่น โครงการ
ยุวชนอาสาฯ ซึ่งท าให้คณาจารย์นักศึกษา
ได้น าความรู้ ความเช่ียวชาญในศาสตร์    
ต่าง ๆ ลงพื้นท่ีชุมชน พัฒนาผลิตภัณฑ์
ร่วมกับชุมชนต่าง ๆ 

  ในปีงบประมาณ 
2 5 6 4  ป ร ะ ส บ
ปัญหาการระบาด
ของไวรัสโควิค-19 
จึ ง ท า ใ ห้ ไ ม่
สามารถลงพื้น ท่ี
เพื่อจัดกิจกรรมได้ 
จึงท าให้ขาดความ
ต่อ เนื่ อ ง ในการ
พัฒนา 
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 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรต่อกำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะ  
 คณะวิทยาการจัดการได้ด าเนินการตามข้อเสนอแนะเป็นอย่างดี แต่เนื่องจากคณะประสบปัญหาการ
ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 จึงท าให้ไม่สามารถลงพื้นท่ีเพื่อจัดกิจกรรมได้ ท าให้ขาดความต่อเนื่องในการพัฒนา 
คณะจึงควรด าเนินการในเรื่องดังกล่าวอย่างต่อเนื่องต่อไป   
 
 
 
 
 
 
 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร กำรด ำเนินงำนและผลที่ได้รับ ปัญหำ/อุปสรรค 
   2. คณะควรบูรณาการ กับคณะอื่นเลือก
พื้นท่ีและส่งเสริมชุมชนให้มีการพัฒนาครบ
ทุกมิติ ต้ังแต่เริ่มการวิเคราะห์ปัญหาหลัก
ของชุมชน การก าหนดแนวทางและวิธีการ
แก้ไขปัญหา การประสาน และร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อสร้างให้เป็น
ต้นแบบการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนเช่น 
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและ 
ยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก 

   คณะมีเครือข่ายความร่วมมือกับคณะ 
อื่น เช่นคณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ คณะ
วิทยาศาสตร์ เพื่อร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
รูปแบบบรรจุภัณฑ์ เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์
เสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชน 

  ในปีงบประมาณ 
2564 ประสบ
ปัญหาการระบาด
ของไวรัสโควิค-19 
จึงท าให้ไม่
สามารถลงพื้นท่ี
เพื่อจัดกิจกรรมได้ 
จึงท าให้ขาดความ
ต่อเนื่องในการ
พัฒนา 

3. คณะควรมีการจัดการเรียนการสอน 
เพื่อเข้าสู่การมีงานท า จะต้องมุ่งเน้นทักษะ
การเรียนรู้ และนวัตกรรมทักษะชีวิตและ
อาชีพ ต้องรู้จักการปรับตัว ริเริ่มส่ิงใหม่
และหาความรู้ตลอดเวลา เข้าใจวัฒนธรรม
ในการท างาน สร้างคุณค่าร่วมกันเพื่อ
พัฒนาตัวเองและส่วนรวม และต้องมีความ
เข้าใจ ในการท างานและพื้นฐานในแต่ละ
อาชีพ และควรเน้นทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับ
บัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 

   คณะได้ส่งเสริมให้ทุกหลักสูตรจัด
โครงการเพื่อพัฒนาทักษะท่ีจ าเป็นส าหรับ
บัณฑิตในศตวรรษท่ี 21 เช่น ทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศทักษะด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลส าหรับแต่ละวิชาชีพ การอบรมเพื่อ
เตรียมความพร้อมส าหรับการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ การเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมการท างานเป็นทีม 
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กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ของคณะวิทยำกำรจัดกำร   
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
ประกอบด้วย  5 ยุทธศาสตร์  จ านวน 17 ตัวช้ีวัด  โดยมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผน
ยุทธศาสตร์ จ านวน 9 ตัวช้ีวัด  คิดเป็นร้อยละ 52.94 ดังนี้  

ประเด็นยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ตัวชี วัด 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  1 การยกระดับคุณภาพและ
มาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพสร้างสรรค์
สังคมและประเทศชาติ 

3 3 100.0   

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  2 การสร้างสรรค์การวิจัย 
พัฒนานวัตกรรม และพันธกิจสัมพันธ์เพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

6 2 33.3 4 66.7 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  3 การยกระดับมาตรฐานการ
ผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3 2 66.7 1 33.3 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  4 การพัฒนาประสิทธิภาพ
ของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่ง
นวัตกรรมเพื่อการพฒันาท้องถิ่นสู่มาตรฐานสากล 

3 1 33.3 2 66.7 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี  5 การยกระดับมหาวิทยาลัย
ให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่
มาตรฐานสากล 

2 1 50.0 1 50.0 

รวม 17 9 52.94 8 47.06 
   
 โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

กลยุทธ์/ตัวชี วัด 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
บรรล ุ

ไม่
บรรล ุ

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  1   
กำรยกระดับคุณภำพและมำตรฐำนกำรผลิตบัณฑิตให้มีคุณภำพสร้ำงสรรค์สังคมและประเทศชำติ 

เป้ำประสงค์ที่  1  บัณฑิตมีศักยภาพที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถ่ินและสามารถสร้างสรรคส์ังคมและประเทศชาติ 
กลยุทธ์ที่  1 สร้ำงสรรค์บัณฑิตให้มีควำมรู้ คู่กำรปฏิบัติ 
ตัวชี้วัดที่  1.1 ร้อยละของบัณฑิตที่งานท าภายใน 1 ปี หลังจบการศกึษาต่อ

จ านวนบัณฑิตที่จบการศึกษา 
ร้อยละ 80 ร้อยละ 

93.92 
  

กลยุทธ์ที่  2  สร้ำงสรรค์คุณธรรม จริยธรรม และควำมมีวินัย 
ตัวชี้วัดที่  2.1 ร้อยละความพึงพอใจของนักศึกษาปีสุดท้ายที่มีต่อ

กระบวนการจัดกิจกรรม 
ร้อยละ 95 ร้อยละ 

95.10 
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กลยุทธ์/ตัวชี วัด 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
บรรล ุ

ไม่
บรรล ุ

กลยุทธ์ที่  3 พัฒนำหลักสูตร และสื่อกำรเรียนกำรสอน  เพื่อยกระดับคุณภำพบัณฑิตให้มีคุณภำพตำมกรอบมำตรฐำน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษำเพื่อมำตรฐำนสำกล  
ตัวชี้วัดที่  3.1 ร้อยละของจ านวนหลักสูตรที่มีการจัดการเรียนการสอนโดย

ผู้เรียนสามารถเรียนรู้จากการปฏิบัติงานจรงิ 
(Work Integrated Learning) 

ร้อยละ 95 ร้อยละ 95   

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  2   
การสร้างสรรค์การวิจัย พัฒนานวัตกรรม และพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินอย่างย่ังยืน 

เป้ำประสงค์ที่  2  ชุมชนท้องถ่ินมีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการปรับตัวได้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 
กลยุทธ์ที่  1  สร้ำงเสริมผลงำนวิจัย 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของผลงานวิจัย/บทความทางวิชาการที่ได้รับการ

ตีพิมพ์ในระดับชาติ/นานาชาติต่อผลงานวิจัยทั้งหมด 
ร้อยละ 75 

 
ร้อยละ 
146.15 

  

กลยุทธ์ที่   2 สร้ำงและพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสรำ้งสรรค์ที่สำมำรถ
แก้ปัญหำ และตอบสนองกำรพฒันำเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ 

    

ตัวชี้วัดที่ 2.1 งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ  20 ร้อยละ 
15.38 

  

กลยุทธ์ที่   3 สร้ำงเสริมควำมเข้มแข็งให้ชุมชน     
ตัวชี้วัดที่ 3.1 จ านวนชุมชนที่สามารถบริหารจัดการได้เอง (หมายเหตุ 

บริหารจัดการได้เองใน M ใด M หน่ึงใน 4 M) 
5 ชุมชน 2 ชุมชน   

กลยุทธ์ที่   4 บริกำรวิชำกำรที่มีคุณภำพในรูปแบบทีห่ลำกหลำยเพื่อสร้ำง
ควำมเข้มแข็งเพิ่มขีดควำมสำมำรถและตอบสนองควำม
ต้องกำรของท้องถ่ิน 

    

ตัวชี้วัดที่ 4.1 ผลการน าความรู้และประสบการณ์จากการให้บริการวิชาการ มาใช้
ในการพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัย 

ร้อยละ  
40 

ร้อยละ 
100 

  

กลยุทธ์ที่   5 ส่งเสริมกำรเรียนรู้ตำมแนวพระรำชด ำร ิและปรัชญำ
เศรษฐกิจพอเพียง 

    

ตัวชี้วัดที่ 5.1 ผลการเรียนรู้  การเสริมสร้างความเข้มแข็ง หรือองคก์ร
ภายนอก   

ระดับ  5  
(5 ข้อ) 

ระดับ 3   

กลยุทธ์ที่   6 สร้ำงเสริมศิลปะและวฒันธรรมมุ่งสู่ระดับชำติ     
ตัวชี้วัดที่ 6.1 การได้รับการยอมรับ ระดับภาค -   

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  3   
การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เป้ำประสงค์ที่  3  บัณฑิตครู ครูและบคุลากรทางการศึกษามีคุณภาพและมีสมรรถนะตามมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์ที่  1 สร้ำงเสริมต ำรำและเอกสำรที่มีคุณภำพ 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 จ านวนต าราและเอกสารที่ได้รับการรับรองจากผู้ทรงคุณวุฒิ 7 เล่ม 8 เล่ม   
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กลยุทธ์/ตัวชี วัด 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
บรรล ุ

ไม่
บรรล ุ

กลยุทธ์ที่ 2 สร้ำงเสริมคุณวุฒิทำงกำรศึกษำที่สูงขึ น 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละของอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่เพ่ิมข้ึนต่อ

อาจารย์ทั้งหมด 
ร้อยละ 5 -   

กลยุทธ์ที่  3 พัฒนำอำจำรย์ให้เป็นอำจำรย์มืออำชีพ 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 การพัฒนาคณาจารย์   ระดับ  5 ระดับ 5   

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  4   
การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็นมหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ินสู่มาตรฐานสากล 

เป้ำประสงค์ที่  4 ระบบบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลท่ีส่งเสริมต่อการเป็นมหาวิทยาลัย
แห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถ่ิน 
กลยุทธ์ที่  1 บริหำรจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ร้อยละของจ านวนแผนปฏิบัติที่ท าส าเร็จหรือปรับปรงุต่อ

แผนปฏิบัติทั้งหมด 
ร้อยละ 95 ร้อยละ 90   

กลยุทธ์ที่  2 บริหำรจัดกำรด้วยหลักธรรมมำภิบำล 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 ร้อยละความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อคณะ ร้อยละ 95 ร้อยละ 

76.80 
  

กลยุทธ์ที่  3 กำรเงิน 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 ร้อยละการประหยัดได้ของการด าเนินการ ร้อยละ 5 ร้อยละ 5   

 ประเด็นยุทธศำสตร์ที่  5   

การยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถ่ินสู่มาตรฐานสากล 

เป้ำประสงค์ที่  5 มหาวิทยาลัยมีคุณภาพสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาและแนวนโยบายแห่งรัฐและมีศักยภาพในการ
แข่งขันเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ 
กลยุทธ์ที่  1 สร้ำงภำพลักษณ์ให้มีช่ือเสียงเป็นที่ยอมรับทั งในระดับท้องถ่ินและระดับประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 จ านวนผลงานของบุคลากรและนักศึกษาท่ีได้รับรางวัลใน

ระดับชาติ และอยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 
1 -   

กลยุทธ์ที่  2 กำรสร้ำงเครือขำ่ยเพือ่ยกระดับคุณภำพสูม่ำตรฐำนสำกล 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 จ านวนเครือข่าย 2 8   
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        กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ  
  มิติที่ 1 ด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและพัฒนำก ำลังคนตลอดจนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
  ตัวชี วัดที่ 1.1 ผลประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดับหลักสูตร  
  ค่าเฉล่ียของคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละหลักสูตร  3.59  คะแนน 
  คะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละหลักสูตร 

ท่ี หลักสูตร คะแนน 
1 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์กร 3.51 
2 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 3.71 
3 บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 3.66 
4 บัญชีบัณฑิต 3.62 
5 เศรษฐศาสตรบัณฑิต 3.73 
6 นิเทศศาสตร์บัณฑิต 3.57 
7 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเท่ียวและบริการ 3.36 
8 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 3.55 

เฉลี่ย 3.59 
   ตัวชี วัดที่ 1.2 ผลกำรบริหำรจัดกำรนักศึกษำออกกลำงคัน 

  1. สัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2563 (รวมทุกช้ันปี) ร้อยละ 24.18 

  2. สัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2562 (รวมทุกช้ันปี) ร้อย 27.60 

   สัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2563 (รวมทุกช้ันปี) เทียบกับ สัดส่วนนักศึกษา

ออกกลางคันปีการศึกษา 2562 (รวมทุกช้ันปี) ลดลง ร้อยละ 12.39 ดังนี้ 

ปีกำรศึกษำ 
จ ำนวนนักศึกษำปีกำรศึกษำ 2562 จ ำนวนนักศึกษำปีกำรศึกษำ 2563 

 แรกเข้ำ   ออก   ร้อยละ   แรกเข้ำ   ออก   ร้อยละ  

2563       374 69   18.45  

2562 382 85     22.25  382 89   23.30  

2561 558 144     25.81  558 135   24.19  

2560 601 166     27.62  601 170   28.29  

2559 705 225     31.91        

รวม     2,246      620      27.60       1,915      463    24.18  

ผลต่ำงสัดส่วนนักศึกษำออกกลำงคันเทียบกับสัดส่วนนักศึกษำออกกลำงคัน 
ปีกำรศึกษำ 2562 

 
-12.39 

 ท่ีมา  : ส านักส่งเสริมวิชาการและทะเบียน ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 
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 ตัวชี วัดที่ 1.3 กำรประเมินคุณภำพกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย ์
 ในปีการศึกษา 2563 คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการสอนของอาจารย์ 4.80 
 

ท่ี สำขำวิชำ ภำคเรียนที่ 1 ภำคเรียนที่ 2 เฉลี่ย 
1 การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการ 4.74 4.78 4.76 
2 การตลาด 4.77 4.80 4.79 
3 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4.82 4.80 4.81 
4 การบัญชี 4.79 4.83 4.81 
5 เศรษฐศาสตร์ 4.85 4.79 4.82 
6 นิเทศศาสตร์ 4.86 4.82 4.83 
7 การท่องเท่ียวและการโรงแรม 4.73 4.83 4.78 

เฉลี่ย 4.80 
 ตัวชี วัดที่ 1.4  กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ   
 1.  คณะวิทยาการจัดการได้ด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานกิจการนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการโดยมีคณะกรรมการซึ่งมาจากตัวแทนอาจารย์ในทุกสาขาวิชาร่วมกับตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการฯ (1.5-MS-1) เพื่อร่วมกันจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ
ประจ าปีการศึกษา 2563 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน (5 ด้าน) และวางแผน
การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยมีการก าหนดโครงการกิจกรรมตัวบ่งช้ีความส าเร็จเพื่อใช้ในการติดตามผล
การเรียนรู้ของนักศึกษาท่ีได้รับการพัฒนาจากการท ากิจกรรมระยะเวลารวมถึงก าหนดงบประมาณผู้รับผิดชอบ
และแต่งต้ังรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นท่ีปรึกษาและร่วมขับเคล่ือนกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาให้
บรรลุเป้าหมายท่ีวางไว้ (1.5-MS-2) จากนั้นน าเสนอแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาต่อคณะกรรมการ
ประจ าคณะตามล าดับนอกจากนี้ คณะกรรมการกิจการนักศึกษาได้จัดให้มีนักศึกษาเป็นตัวแทนสโมสร
นักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ (1.5-MS-3) ได้เข้าร่วมประชุมเป็นประจ าเพื่อให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการ
จัดท าแผน และติดตามกิจกรรมต่าง ๆ 
 2. มีการด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ 
  2.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีก าหนดโดยมหาวิทยาลัย/คณะ   
   - โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ภาคปกติ และภาคฤดูร้อน คณะ
วิทยาการจัดการ กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาการจัดการการแก้ปัญหาของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 
   - โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ภาคปกติ และภาคฤดูร้อน คณะวิทยาการจัดการ 
กิจกรรมอบรมนักบัญชีรุ่นใหม่ Young & Smart Accountants 
   - โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ภาคปกติและภาคฤดูร้อน คณะวิทยาการจัดการ 
กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการโรงแรม 
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   - โครงการพัฒนาทักษะทางด้านโปรแกรม HR ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 และ 3 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 
   - โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภาคปกติ และภาคฤดูร้อน คณะวิทยาการจัดการ 
กิจกรรมละครเวทีนิเทศศาสตร์  
   - โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ภาคปกติ และภาคฤดูร้อน คณะวิทยาการจัดการ  
กิจกรรมสัมมนานิเทศศาสตร์วิชาการ 
   - โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ภาคปกติ และภาคฤดูร้อน คณะวิทยาการจัดการ 
กิจกรรมสัมมนาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์   
   - โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ภาคปกติ และภาคฤดูร้อน คณะวิทยาการจัดการ
กิจกรรมอบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ส าหรับการสอบประกันคุณภาพ 
   - โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ภาคปกติ และภาคฤดูร้อน คณะวิทยาการจัดการ
กิจกรรมอบรมการพัฒนาทักษะในการส่ือสารด้านภาษาต่างประเทศ 
  2.2 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
   - โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์และ
การพัฒนาทักษะด้านกีฬาคณะวิทยาการจัดการ 
  2.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดล้อม 
   - โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ภาคปกติ และภาคฤดูร้อน คณะวิทยาการจัดการ 
กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ยินดีบัณฑิตวิทยาการจัดการ 
  2.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
   - โครงการพัฒนาธุรกิจจ าลอง คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมพัฒนาธุรกิจจ าลอง 
คณะวิทยาการจัดการ  
   - โครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมบูรณาการประสานความรู้สู่ชุมชน
ด้วยการฝึกอบรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  
   - โครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมบูรณาการเรียนการสอนใน
รายวิชาภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ  
   - โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 คณะวิทยาการจัดการ 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา  
   - โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ภาคปกติ และภาคฤดูร้อน คณะวิทยาการจัดการ 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา  
  2.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
   - โครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาแนวทางการจัดการตลาดวัฒนธรรมเอจัง-วา 
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 3. การประเมินผลการด าเนินการจัดกิจกรรม 
  3.1 กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีก าหนดโดยมหาวิทยาลัย/คณะ  
   - โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ภาคปกติ และภาคฤดูร้อน คณะ
วิทยาการจัดการ กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาการจัดการการแก้ปัญหาของนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ผล
การด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 50 คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม 84.36 
   - โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ภาคปกติ และภาคฤดูร้อน คณะวิทยาการจัดการ 
กิจกรรมอบรมนักบัญชีรุ่นใหม่ Young & Smart Accountants ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 
100 คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม 85.52 
   - โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ภาคปกติและภาคฤดูร้อน คณะวิทยาการจัดการ 
กิจกรรมอบรมเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพด้านการโรงแรม ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 60 คน 
ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม 94.42 
   - โครงการพัฒนาทักษะทางด้านโปรแกรม HR ส าหรับนักศึกษาช้ันปีท่ี 2 และ 3
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 75 คน ร้อยละ
ความพึงพอใจในภาพรวม 97.52 
   - โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาภาคปกติ และภาคฤดูร้อน คณะวิทยาการจัดการ 
กิจกรรมละครเวทีนิเทศศาสตร์ ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 80 คน ร้อยละความพึงพอใจใน
ภาพรวม 95.84 
   - โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ภาคปกติ และภาคฤดูร้อน คณะวิทยาการจัดการ  
กิจกรรมสัมมนานิเทศศาสตร์วิชาการ ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 127 คน ร้อยละความ      
พึงพอใจในภาพรวม 91.80 
   - โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ภาคปกติ และภาคฤดูร้อน คณะวิทยาการจัดการ 
กิจกรรมสัมมนาสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 45 คน ร้อยละความพึง
พอใจในภาพรวม 91.74 
   - โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ภาคปกติ และภาคฤดูร้อน คณะวิทยาการจัดการ
กิจกรรมอบรมทักษะด้านคอมพิวเตอร์ส าหรับการสอบประกันคุณภาพ ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 62 คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม 86.52 
   - โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ภาคปกติ และภาคฤดูร้อน คณะวิทยาการจัดการ
กิจกรรมอบรมการพัฒนาทักษะในการส่ือสารด้านภาษาต่างประเทศผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
จ านวน 60 คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม 87.25 
  3.2 กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
   - โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์และ
การพัฒนาทักษะด้านกีฬาคณะวิทยาการจัดการ (ไม่ได้จัดกิจกรรมเนื่องจากสถานการณ์โควิค) 
  3.3 กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดล้อม 
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   - โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ภาคปกติ และภาคฤดูร้อน คณะวิทยาการจัดการ 
กิจกรรมสานสัมพันธ์น้องพี่ยินดีบัณฑิตวิทยาการจัดการ ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 100 คน 
ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม 84.36 
  3.4 กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
   - โครงการพัฒนาธุรกิจจ าลอง คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมพัฒนาธุรกิจจ าลอง คณะ
วิทยาการจัดการ ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 60 คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม 96.56 
   - โครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมบูรณาการประสานความรู้สู่
ชุมชนด้วยการฝึกอบรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การ ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 50 คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม 98.60 
   - โครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมบูรณาการเรียนการสอนใน
รายวิชาภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ผลการด าเนินงาน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 40 คน ร้อยละความพึงพอใจในภาพรวม 91.44 
   - โครงการเสริมสร้างคุณลักษณะนักศึกษาในศตวรรษท่ี 21 คณะวิทยาการจัดการ 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษา ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 324 คน ร้อยละความพึงพอใจใน
ภาพรวม 92.77 
   - โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ภาคปกติ และภาคฤดูร้อน คณะวิทยาการจัดการ 
กิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 388 คน ร้อยละความพึงพอใจใน
ภาพรวม 91.96 
  3.5 กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
   - โครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อ
พัฒนาแนวทางการจัดการตลาดวัฒนธรรมเอจัง-วา ผลการด าเนินงานผู้เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 40 คนร้อยละ
ความพึงพอใจในภาพรวม 87.60 
 4. คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะ
วิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2563 โดยมีการประเมินความส าเร็จตามตัวบ่งช้ีของแผน และมีการ
ติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณ เพื่อเป็นการตรวจ ติดตาม และประเมินผลการใช้งบประมาณของ
ทุกโครงการให้ด าเนินการตามแผนท่ีได้ก าหนดไว้  โดยมีการตรวจ ติดตาม ท้ังระดับสาขาวิชาและระดับคณะ 
พร้อมท้ังมีการจัดท าเล่มสรุปผลโครงการ  ซึ่งผลการด าเนินงานสอดคล้องตามตัวบ่งช้ีของแผนฯ ทุกโครงการ 
และน าผลการจัดโครงการพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มาวิเคราะห์ตามตัวบ่งช้ีของแผน โดยมี
คณะกรรมการด าเนินงานกิจการนักศึกษา เป็นผู้ด าเนินการจัดประชุม เพื่อประเมินความส าเร็จของแผนตามตัว
บ่งช้ี และได้จัดท ารายงานผลการประเมินความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนพัฒนานักศึกษา คณะ
วิทยาการจัดการ ประจ าปีการศึกษา 2563 
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 5. คณะกรรมการด าเนินงานกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ ได้น าผลการประเมิน
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรมตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปีการศึกษา 2563 น าเสนอ
ต่อคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อน าข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะไปปรับปรุงในการจัดท า
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาปีการศึกษา 2564 โดยได้ด าเนินกิจกรรมตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการในการจัดกิจกรรมร่วมกันในภาพรวมเพื่อการบริหารงานงบประมาณท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
 มิติที่ 2  ด้ำนกำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์และงำนสร้ำงสรรค์    
 ตัวชี วัดที่ 2.1  เงินสนับสนุนกำรท ำวิจัย สิ่งประดิษฐ์หรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอก 
 เงินสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ จ านวน  1,252,800 บาท 
 จ านวนอาจารย์ของคณะ 51 คน 
       เฉล่ียเงินสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ต่อจ านวนอาจารย์ของคณะ จ านวน 24,564.71 บาทต่อคน 
  รายช่ือผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของ แต่ละสาขาวิชา ท่ีได้รับงบประมาณในปี 
2564 แสดงในตารางท่ี 3.1 
 ตัวชี วัดที่ 2.2  จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ได้รับทุนท ำวิจัย สิ่งประดิษฐ์หรืองำนสร้ำงสรรค์ จำก
ภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย 
 1.  จ านวนอาจารย์ท่ีได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 15  คน 
 2. จ านวนอาจารย์ของคณะ จ านวน 51 คน 
  คิดเป็นร้อยละ 29.41  
 รายช่ือผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของ แต่ละสาขาวิชา ท่ีได้รับงบประมาณในปี 
2564 แสดงในตารางท่ี 3.1 
 ตัวชี วัดที่ 2.3  โครงกำรวิจัยที่โจทย์กำรวิจัยได้มำจำกท้องถ่ิน 
 1. จ านวนโครงการวิจัยท่ีโจทย์วิจัยได้มาจากท้องถิ่น 9 เรื่อง 
 2. จ านวนโครงการวิจัยท้ังหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 14  เรื่อง 
  คิดเป็นร้อยละ  64.29 
 รายช่ือผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของ แต่ละสาขาวิชา ท่ีได้รับงบประมาณในปี 
งบประมาณ พ.ศ. 2564 แสดงในตารางท่ี 3.1 
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ตำรำงที่ 3.1 รายช่ือผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของ แต่ละสาขาวิชา ท่ีได้รับงบประมาณในปี 2564 
 
ที่ 

       ชือ่โครงกำรวิจัย/งำน
สร้ำงสรรค ์

ชื่อผู้วิจัย/ 
ผู้สร้ำงสรรค ์

งบประมำณสนับสนุนกำรวิจัย โจทย์กำร
วิจัยได้มำ

จำกท้องถ่ิน 
หน่วยงำน 

แหล่งทุน 
* 

จ ำนวนเงิน 

1 การวิเคราะห์ปัจจัยและจัด
กลุ่มการเลือกบริโภคหลัง
สถานการณ์ covid-19 
ภายใต้รูปแบบการใช้ชีวิต
แบบใหม่ (New Normal) 
ของผู้บริโภคในพื้นท่ี
ภาคเหนือ 

ผศ.ดร.นวพร 
ประสมทอง 

คณะ
วิทยาการ
จัดการ เงินรายได้ 30,000  

2 การศึกษาแนวทางการ
ออกแบบนวัตกรรมการ
ให้บริการแบบความปกติ
ใหม่ในธุรกิจโรงแรมเกณฑ์
มาตรฐานระดับ 4 ดาว 
จังหวัดนครสวรรค์ 

อ.พงษ์ทอง  
เฮครอฟท์ 

คณะ
วิทยาการ
จัดการ เงินรายได้ 30,000  

3 ปัจจัยท่ีมีต่อผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนออนไลน์ของ
นักศึกษาในระดับอุดมศึกษา อ.สุเมธ  พิลึก 

คณะ
วิทยาการ
จัดการ เงินรายได้ 30,000  

4 การพัฒนาอุปกรณ์ตรวจจับ
และแจ้งเตือนผู้บุกรุกผ่าน
ช่องทางไลน์ด้วยเทคโนโลยี
สมาร์ทโฮม 

อ.อธิกัญญ ์
 แพรต่วน 
อ.ภูริพัศ  
เหมือนทอง 

คณะ
วิทยาการ
จัดการ เงินรายได้ 30,000  

5 ทักษะทางการเงินของ
ผู้รับบริการจากสถาบัน
การเงินในจังหวัด
นครสวรรค์ 

อ.นันทพร  
ไม้ทองดี 

คณะ
วิทยาการ
จัดการ เงินรายได้ 30,000  

6 ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมใช้บริการส่ัง
อาหารแบบส่งถึงท่ีผ่าน
แอปพลิเคช่ันของผู้บริโภค
และการปรับตัวของ

ผศ.วิไลลักษณา 
สร้อยคีรี 
 

คณะ
วิทยาการ
จัดการ เงินรายได้ 30,000  
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ที่ 

       ชือ่โครงกำรวิจัย/งำน
สร้ำงสรรค ์

ชื่อผู้วิจัย/ 
ผู้สร้ำงสรรค ์

งบประมำณสนับสนุนกำรวิจัย โจทย์กำร
วิจัยได้มำ

จำกท้องถ่ิน 
หน่วยงำน 

แหล่งทุน 
* 

จ ำนวนเงิน 

ผู้ประกอบการธุรกิจอาหาร
และเครื่องด่ืมขนาดเล็กใน
ยุควิถีชีวิตใหม่ 

7 การศึกษาและพัฒนา
รูปแบบธุรกิจเทคโนโลยี
ดิจิทัลส าหรับธุรกิจชุมชนใน
จังหวัดนครสวรรค์เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพการแข่งขันทาง
การตลาด 

อ.จิตาพัชญ์  
ไชยสิทธิ์ 

คณะ
วิทยาการ
จัดการ เงินรายได้ 40,000  

8 พฤติกรรมและการยอมรับ
เทคโนโลยีของผู้บริโภค
ออนไลน์ ในประชากรกลุ่ม 
Gen X และGen Y ท่ีมี
อิทธิพลต่อความต้ังใจซื้อ
สินค้าออนไลน์ 

ผศ.ลฎาภา 
แผนสุวรรณ์ 

คณะ
วิทยาการ
จัดการ เงินรายได้ 30,000  

9 การพัฒนากลยุทธ์ทาง
การตลาดส าหรับผลิตภัณฑ์
ชุมชนบ้านหาดเสลา 

อ.ชุณษิตา  
นาคภพ 

คณะ
วิทยาการ
จัดการ เงินรายได้ 30,000  

10 โครงการชุดเรื่อง การพัฒนา
กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลและ
ช่องทางการจัดจ าหน่าย
ผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ใน
จังหวัดนครสวรรค์ 
โครงการย่อยท่ี 1 : การ
พัฒนากลยุทธ์การตลาด
ดิจิทัลผลิตภัณฑ์ชุมชนใน
จังหวัดนครสวรรค์ 
โครงการย่อยท่ี 2 : การ
พัฒนาช่องทางการจัด

อ.จิตาพัชญ์  
ไชยสิทธิ์ 
ผศ.ลฎาภา  
แผนสุวรรณ์ 
อ.ภูริพัศ 
เหมือนทอง  
อ.อธิกัญญ์  
แพรต่วน 

กองทุน
วิจัยฯ เงินรายได้ 110,000  
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ที่ 

       ชือ่โครงกำรวิจัย/งำน
สร้ำงสรรค ์

ชื่อผู้วิจัย/ 
ผู้สร้ำงสรรค ์

งบประมำณสนับสนุนกำรวิจัย โจทย์กำร
วิจัยได้มำ

จำกท้องถ่ิน 
หน่วยงำน 

แหล่งทุน 
* 

จ ำนวนเงิน 

จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
ด้วนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
ในจังหวัดนครสวรรค์ 

11 การพัฒนานวัตกรรมการเงนิ
การบัญชีขององค์กรชุมชน
บ้านมั่นคง 

ผศ.ดร.ลักษมี  
งามมีศรี  
และผศ.ดร.ปราณี 
ตปนียวรวงศ์ 

กองทุน
วิจัยฯ เงินรายได้ 60,000  

12 การพัฒนาผลิตภัณฑ์และ
ส่งเสริมการตลาดของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนจักสานไม้ไผ่
และหวายเพื่อขยายตลาด
ไปสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่ 
 
 

อ.สิริกาญจน์  
สิงห์ทองชัย,  
ผศ.ดร.ลักษมี  
งามมีศรี  
อ.เจนจิรา  
เงินจันทร ์

กองทุน
วิจัยฯ เงินรายได้ 42,800  

13 การพัฒนาศักยภาพการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนตาม
เส้นทางวิถีสายน้ าบนฐาน
ประวัติศาสตร์วัฒนธรรม อัต
ลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

อ.เจนจิรา   
เงินจันทร ์

ส านักงาน
การวิจัย
แห่งชาติ แผ่นดิน 280,000  

14 แนวทางการพัฒนาตลาด
ท่องเท่ียวเชิงพุทธศาสนา
และวัฒนธรรม อ าเภอ
พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
ตามเส้นทางการเรียนรู้ของ
หลวงพ่อเดิม 

รศ.ดร.พัชราภา  
สิงห์ธนสาร 

ส านักงาน
การวิจัย
แห่งชาติ 

(วช.) แผ่นดิน 480,000  
   หมำยเหตุ  แหล่งทุน *  หมำยถึง เงินภายนอก  งบประมาณแผ่นดิน  หรือ เงินรายได้  
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 ตัวชี วัดที่ 2.4 กำรใช้ประโยชน์ของผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตำมศำสตร์ของแต่ละสำขำวิชำ 
(ด้ำนกำรเรียนกำรสอน กำรบริกำรวิชำกำร กำรพัฒนำท้องถ่ิน หรือกำรพัฒนำต่อยอดองค์ควำมรู้ นวัตกรรม 
หรือเชิงพำณิชย์)  
 
 

ปีที่ท ำ
วิจัยแล้ว

เสร็จ 

จ ำนวนงำนวิจัย 

ร้อยละ  

น ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำน 

  
รวม ที่แล้ว

เสร็จ 
น ำไปใช้

ประโยชน์ 
กำรเรียน
กำรสอน 

บริกำร
วิชำกำร 

พัฒนำ
ท้องถ่ิน   

พัฒนำ
อำชีพ 

ต่อยอดองค์ 
ควำมรู ้

อื่นๆ 

2561 18 4 22.22 2 - 2 1 1 - 6 

2562 7 1 14.29 1 - - - - - 1 

2563 15 6 40.00 3 2 1 1 1 - 8 

รวม 40 11 27.50 6 2 3 2 2 - 15 

ร้อยละกำรน ำไปใช้ประโยชน์ 40 13.33 20.00 13.33 13.34 - 100.00 

 
 รายช่ือผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชาน าไปใ ช้ประโยชน์ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แสดงในตารางท่ี 3.2 – 3.4  
 
ตำรำงที่ 3.2 รำยชื่อผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตำมศำสตร์ของแต่ละสำขำวิชำที่แล้วเสร็จใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 น ำไปใช้ประโยชน์ในปงีบประมำณ พ.ศ. 2564 
                ด้ำน     กำรเรียนกำรสอน   กำรบริกำรวิชำกำร   กำรพัฒนำท้องถ่ิน  กำร
พัฒนำอำชพี  กำรต่อยอดองค์ควำมรู้หรือนวัตกรรม  อื่น ๆ  (โปรดระบุ) 
 

ท่ี ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์     
ชื่อผู้วิจัย/ผู้
สร้ำงสรรค์ 

น ำไปใช้ประโยชน ์

      
1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามแนวทาง

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน ท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
ความต้ังใจซื้อของผู้บริโภค : กรณีศึกษากลุ่ม
นวดเพื่อสุขภาพวัดคลองคาง อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครสวรรค์ 
 

อาจารย์ธิติยา  
ทองเกิน 
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ท่ี ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์     
ชื่อผู้วิจัย/ผู้
สร้ำงสรรค์ 

น ำไปใช้ประโยชน ์

      
2 แนวทางการพัฒนารูปแบบการท่องเท่ียวชุมชน

เชิงสร้างสรรค์โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรมท้องถิ่น
ทุชนตลาดริมน้ าหัวแด่น อ าเภอพยุหะคีรี 
จังหวัดนครสวรรค์ 

อาจารย์เจนจิรา  
เงินจันทร ์

      
3 การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุอิทธิพลของคุณภาพ

การให้บริการ ความพึงพอใจและการกลับมาใช้
บริการซ้ าของผู้โดยสารรถประจ าทางใน
เส้นทางจังหวัดนครสวรรค์ 

อาจารย์ธิติยา  
ทองเกิน 

      
4 การส่งเสริมการจัดท าบัญชีครัวเรือนโดยใช้

กระบวนการวิจัยแบบมีส่วนร่วมเพื่อการ
ปรับเปล่ียนพฤติกรรมการใช้ชุมชนย่านมัทรี 
จังหวัดนครสวรรค์ 

อาจารย์ปราณี  
เนรมิตร 

      
5 ปัจจัยท่ีมีผลต่ออุปสงค์การท่องเท่ียวเชิง

วัฒนธรรมในจังหวัดนครสวรรค์ 
อาจารย์ชุณษิตา  
นาคภพ       

6 วิจัยในช้ันเรียน รายวิชาการเศรษฐศาสตร์
ระหว่างประเทศ  

อาจารย์นันทพร  
ไม้ทองดี       

7 วิจัยในช้ันเรียน รายวิชาหลักการบัญชี  อาจารย์อภิรยา  
ชานันโท       

8 วิจัยในช้ันเรียน รายวิชาการบัญชีต้นทุน 2  อาจารย์ปราณี  
เนรมิต       

9 วิจัยในช้ันเรียน รายวิชาภาษีอากร 2  อาจารย์ 
ลภัสวัฒน์   
คล้ายแสง       

10 วิจัยในช้ันเรียน รายวิชาออกแบบและพัฒนา
เว็บ  

อาจารย์ 
จิตาพัชญ์   
ไชยสิทธิ์       

11 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามแนวทาง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีมีผลต่อพฤติกรรม
ความต้ังใจซื้อของผู้บริโภค : กรณีศึกษากลุ่ม
นวดเพื่อสุขภาพวัดคลองคางอ าเภอเมือง
จังหวัดนครสวรรค์ 

อาจารย์ธิติยา  
ทองเกิน 
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ท่ี ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์     
ชื่อผู้วิจัย/ผู้
สร้ำงสรรค์ 

น ำไปใช้ประโยชน ์

      
12 การศึกษาและพัฒนารูปแบบผู้น ามุ่ง

ความส าเร็จของงานส าหรับกลุ่มอาสาสมัคร
ท้องถิ่นโดยการประยุกต์ใช้เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ในการประสานงานระหว่างบุคคล 
และกลุ่ม 

อ.สมพร พูลพงษ์ 
อ.กาญจนา   
สดับธรรม 

      
13 การพัฒนาช่องทางจัดจ าหน่ายสินค้าเกษตรกร

แปรรูปในเขตพิ้นท่ีจังหวัดนครสวรรค์ด้วย
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

อ.สุเมธ พิลึก 

      
14 การศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ

บริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานกล้วยในเขต
จังหวัดนครสวรรค์ 

อ.จิตาพัชญ์ 
ไชยสิทธิ์ 
อ.ลฎาภา  
แผนสุวรรณ์       

15 การศึกษาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และแนว
ทางการเพิ่มขีดความสามารถทางการตลาด
ออนไลน์ของธรุกิจชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ 

อ.ลฎาภา  
แผนสุวรรณ์ 
อ.จิตาพัชญ์  
ไชยสิทธิ์       

16 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลหมู่บ้านเศรษฐกิจ
พอเพียงต้นแบบจังหวัดนครสวรรค์ 

อ.อธิกัญญ์  
แพรต่วน 
อ.ภูริพัศ  
เหมือนทอง       

17 โครงการพัฒนาศักยภาพการท่องเท่ียวของ 
จังหวัดนครสวรรค์ กิจกรรมหลัก ส่งเสริมและ
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียว กิจกรรมย่อย 
 Check Chim Chill @ Nakhonsawan 
 

อ.จิตาพัชญ์ 
ไชยสิทธิ์                          
อ.อธิกัญญ์  
แพรต่วน                           
อ.ธนิดา จอมยิ้ม       

18 โครงการส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
และธรรมชาติกิจกรรมพัฒนาบุคลากรด้านการ
ท่องเท่ียว (เสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้าน
การท่องเท่ียวกลุ่มจังหวัดเพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน จังหวัด
นครสวรรค์) 

อ.ธนิดา จอมยิ้ม  
และคณะ 

      



  

 

25 
 

ตำรำงที่ 3.3 รายช่ือผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชาท่ีแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 
พ.ศ.2562 น าไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
                ด้าน  การเรียนการสอน   การบริการวิชาการ   การพัฒนาท้องถิ่น  
                       การพัฒนาอาชีพ  การต่อยอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรม  อื่น ๆ  (โปรดระบุ) 

ที่ ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์    √ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 
น ำไปใช้ประโยชน์ 

      

1 

การพัฒนาระบบการจัดการฐานความรู้
วิสาหกิจชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ด้วย
ออนโทโลยี อ.จิตาพัชญ์ ไชยสิทธิ์       

2 

การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มผ้าทอ
พื้นเมือง อ าเภอบ้านไร่  จังหวัด
อุทัยธานี 

อ.อธิกัญญ ์แพรต่วน                             
อ.ภูริพัศ  เหมือนทอง       

3 
 

วิจัยในช้ันเรียนผลการจัดการเรียนรู้
แบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบ
ร่วมมือท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู ้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึง
พอใจในการเรียนรายวิชาหลัก
เศรษฐศาสตร์ ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ อ.ชุณษิตา นาคภพ       

4 

วิจัยในช้ันเรียนผลการจัดการเรียนรู้
แบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบ
ร่วมมือท่ีมีต่อพฤติกรรมการเรียนรู ้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึง
พอใจในการเรียนรายวิชาเป็นวิชา สถิติ
และการวิเคราะห์เชิงปริมาณของ
นักศึกษาระดับปริญญาตร ีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์  ผศ.วิไลลักษณา สร้อยคีรี       

5 

วิจัยในช้ันเรียนการพัฒนารูปแบบการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการเทคโนโลยี 
เพื่อพัฒนาทักษะด้านการค านวณทาง อ.วราวุธ วัชรสรณ์       
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ที่ ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์    √ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 
น ำไปใช้ประโยชน์ 

      
เศรษฐศาสตร์ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตร ีคณะวิทยาการจัดการ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

6 

การพัฒนาศักยภาพการประกอบธุรกิจ
ชุมชนและการพึงพาอาศัยบึงบอระเพ็ด
อย่างยั่งยืน อ.ดร.ธิติยา  ทองเกิน       

7 

โครงการย่อยท่ี 3 เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพการประกอบธุรกิจชุมชนและ
การพึ่งพาอาศัย บึงบอระเพ็ดอย่าง
ยั่งยืน (งบประมาณ  318,500 บาท) อ. ดร.ธิติยา ทองเกิน       

 
ตำรำงที่ 3.4 รายช่ือผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชาท่ีแล้วเสร็จในปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563 น าไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

                ด้าน  การเรียนการสอน   การบริการวิชาการ   การพัฒนาท้องถิ่น  
                       การพัฒนาอาชีพ  การต่อยอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรม  อื่น ๆ  (โปรดระบุ) 
 

ท่ี ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์    
ชื่อผู้วิจัย/ผู้
สร้ำงสรรค์ 

น ำไปใช้ประโยชน ์

      
1 การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับ

ธุรกิจส่งออกอาหารกระป๋องเปรียบเทียบกับ
ธุรกิจส่งออกอาหารแห้งในประเทศไทยตาม
ทฤษฏีฐานทรัพยากร 

รศ.ดร.พัชราภา   
สิงห์ธนสาร √ 

     

2 แนวทางการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้
เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดอุทัยธานี 

ผศ.ชลอรัตน์    
ศิริเขตรกรณ์ 

  
√ 

   

3 แนวทางการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการผลิต
น้ าตาลโตนดเพื่อเพิ่มรายได้โดยการมีส่วนร่วม
ของชุมชนบ้านบางยายอ้น อ าเภอสรรคบุรี 
จังหวัดชัยนาท 

ผศ.ปรียานันท์  
 โพธิ์ศิรวัฒน ์

      

4 ภาวะผู้น าท่ีมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการ
บริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชน จังหวัด
นครสวรรค์  อ.ภัทราพร ตึกขาว 
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ท่ี ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์    
ชื่อผู้วิจัย/ผู้
สร้ำงสรรค์ 

น ำไปใช้ประโยชน ์

      
5 การเตรียมความพร้อมของพนักงาน

มหาวิทยาลัยสายวิชาการเมื่อเผชิญกับสภาวะ
วิกฤตอุดมศึกษา 

อ. ดร.สุวชัช  
พิทักษ์ทิม 
และอ.พิชา วิสิทธิ์
พานิช 

      

6 รูปแบบการพัฒนาเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์
ชุมชน  เช่ือมโยงกับการท่องเท่ียวโดยชุมชน
ในการสร้างความเข้มแข็งของผู้ประกอบการ 

ผศ.ดร.นวพร   
ประสมทอง 

      

7 ปัจจัยท่ีส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์อาชีพ เขตพื้นท่ี
จังหวัดนครสวรรค์  อ.ธนิดา  จอมยิ้ม 

  
√ 

  
√ 

  

8 ผลกระทบด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์
กรณีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ออกนอก
ระบบราชการ : การศึกษาเชิงคุณภาพ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
ดร.ภิราช รัตนันต์ 

      

9 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม สู่การ
จัดการการตลาดของตลาดวิถีชุมชนเมือง 
พระบาง อ าเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์ 

อ.นันทภัค    
ธนาอภินนท์ 
และ อ.ดร.ธิติยา  
ทองเกิน 

      

10 การจัดการห่วงโซ่อุปทานกับภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในกลุ่มอาชีพเครื่องปั้นดินเผา      
บ้านมอญ ต าบลบ้านแก่ง อ าเภอเมือง
นครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 

อ.นราธิป 
ภักดีจันทร์  
และอ.ศิริพร อินโห้ 

      

11 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบระดับความรู้
ความเข้าใจของนักศึกษาเกี่ยวกับการใช้
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระท าความผิด
เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2560 

อ.สุเมธ  พิลึก 
 

 
√ 

     

12 การรับรู้ทางการเงินส่วนบุคคลกับพฤติ
กรรมการบริหารจัดการเงินของเกษตรกรใน
อ าเภอเก้าเล้ียว จังหวัดนครสวรรค์ 

ผศ.วิไลลักษณา  
 สร้อยคีรี 

      

13 แนวทางการพัฒนาตลาดท่าเรือคลองคาง 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ท่ีตอบสนอง
ต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคเศรษฐกิจดิจิตอล 

อ.ชุณษิตา นาคภพ 
อ.วราวุธ  วัชรสรณ์ 

 
√ 
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ท่ี ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์    
ชื่อผู้วิจัย/ผู้
สร้ำงสรรค์ 

น ำไปใช้ประโยชน ์

      
14 ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพการบริการ 

ความพึงพอใจของลูกค้าการพูดแบบปากต่อ
ปาก และการกลับมาท่องเท่ียวซ้ าในตลาด
ท่าเรือคลองคาง จังหวัดนครสวรรค์ 

อ.ดร.ธิติยา 
ทองเกิน 
อ.แวววัน ชมพูนุท 
ณ อยุธยา 

      

15 โครงการ แนวทางการพัฒนาตลาดท่องเท่ียว
เชิงพุทธศาสนาและวัฒนธรรม อ าเภอ    
พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ตามเส้นทางการ
เรียนรู้ของหลวงพ่อเดิม 

รศ.ดร.พัชราภา 
สิงห์ธนสาร 

 

√ 

  

√ 

 

  
 มิติที่ 3  ด้ำนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
 ตัวชี วัดที่  3.1 กำรส่งเสริมกำรพัฒนำท้องถ่ิน 
 โครงการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 4  โครงการ 
 โครงการบริการทางวิชาการตามแผนงบประมาณประจ าปี จ านวน 9 โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ 44.44 
 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ แสดงในตารางท่ี 3.5 
 
 ตัวชี วัดที่ 3.2 กำรพัฒนำครูหรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำหรือหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำอื่นภำยนอกมหำวิทยำลัย 
 พัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาหรือหน่วยงานงานการศึกษาอื่น จ านวน - โครงการ 
 โครงการบริการทางวิชาการท้ังหมดท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 9 โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏแสดงในตารางท่ี 3.5 
 ตัวชี วัดที่  3.3  กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของท้องถ่ินให้ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 
 โครงการการยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น จ านวน 6 โครงการ 
 โครงการบริการทางวิชาการท้ังหมดท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 9 โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ 66.67 
 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ แสดงในตารางท่ี 3.5 
 
 
 
 



  

 

29 
 

ตำรำงที่ 3.5 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ที่ ชื่อโครงกำร 
ประเภทโครงกำร แหล่ง

งบประมำณ 
จ ำนวน

งบประมำณ *3.1 *3.2 *3.3 อื่น ๆ  

1 โครงการบริการวิชาการ คณะ
วิทยาการจัดการ 

     61,050 
1. กิจกรรมการบูรณาการประสาน

ความรู้สู่ชุมชนด้วยการฝึกอบรม
และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
อย่างยั่งยืน สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 

2. กิจกรรมการบูรณาการเรียนการ
สอนในรายวิชาภาวะผู้น าและการ
ท างานเป็นทีม สาขาวิชาการจัดการ
ทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 

3. กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการ
ตลาดวัฒนธรรมเอจัง-วา 

 
 
 
 
 
 
  

 
 
   
 
 
 - เงินรายได้ 

7,150 
 
 

40,000 
 

13,900 
2 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคี

เครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นท่ี
ระดับต าบล    - 

งบประมาณ
แผ่นดิน 1,000,000 

3 โครงการสร้างความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับ
โรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นท่ี
บริการ ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์
ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา 
(Education and Community 
Improvement Center: ECI 
Center)  
1.กิจกรรมน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือ
และความสามัคคีสู่เยาวชนอย่าง
ยั่งยืน    - 

งบประมาณ
แผ่นดิน 76,000 
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ที่ ชื่อโครงกำร 
ประเภทโครงกำร แหล่ง

งบประมำณ 
จ ำนวน

งบประมำณ *3.1 *3.2 *3.3 อื่น ๆ  

4 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคม
รายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล    
1 มหาวิทยาลัย) จ านวน 4 ต าบลๆละ 
3,483,000  
 1. ต าบลกลางแดด 
 2. ต าบลทับกฤช 
 3. ต าบลเขาดิน 
 4. ต าบลหัวดง    - 

งบประมาณ
จาก สป.อว. 13,932,000 

5 โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพื่อ
การเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ปี 2563-2564 

   - 

งบประมาณ
จาก
หน่วยงาน
ภายนอก 
(ธนาคาร
ออมสิน) 1,000,000 

6 โครงการ Smart start Idea by GSB 
Startup  

   - 

งบประมาณ
จาก

หน่วยงาน
ภายนอก 
(ธนาคาร
ออมสิน) 150,000 

7 
โครงการสานอนาคตการศึกษา  
– CONNEXTED        

หน่วยงาน
ภายนอก 460,000 

8 

โครงการต่อยอดนวัตกรรมและแนวคิด
ธุรกิจของนักศึกษาสู่การเป็น
ผู้ประกอบการเริ่มต้น (Startup) 
(โครงการ GSB Innovation Club) 
กิจกรรม Innovation Club by GSB 
Startup     

 
 
 
 
   

หน่วยงาน
ภายนอก
(ธนาคาร
ออมสิน) 500,000 

9 
โครงการต่อยอดนวัตกรรมและแนวคิด
ธุรกิจของนักศึกษาสู่การเป็น
ผู้ประกอบการเริ่มต้น (Startup)        

หน่วยงาน
ภายนอก 171,000 
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ที่ ชื่อโครงกำร 
ประเภทโครงกำร แหล่ง

งบประมำณ 
จ ำนวน

งบประมำณ *3.1 *3.2 *3.3 อื่น ๆ  

(โครงการ GSB Innovation Club) 
กิจกรรม Smart Start Idea by GSB 
Startup 

รวม 17,350,050 
  *3.1 ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น *3.2 พัฒนาครแูละบุคลากรทางการศึกษา  *3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 

  มิติที่ 4  ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 
 ตัวชี วัดที่ 4.1 กำรจัดโครงกำรกำรบริกำรวิชำกำรและทรัพยำกรสนับสนุนตำมแผนในกำร
ให้บริกำรทำงวิชำกำร 
 1. คณะวิทยาการจัดการมีศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรมซึ่งด าเนินงาน
โดยคณะกรรมการด าเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรม เพื่อจัดท าแผนบริการ
วิชาการของคณะวิทยาการจัดการ โดยมีการด าเนินการ ดังนี้   
  1.1  คณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรมด าเนินการส ารวจ
ความต้องการการบริการวิชาการแก่ชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์และในเขตพื้นท่ีความรับผิดชอบของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และน าข้อมูลมาสรุปร่วมกัน  โดยพบว่าชุมชนมีความต้องการเข้ารับการ
ฝึกอบรมในด้านการจัดท าบัญชี พัฒนาศักยภาพด้านคอมพิวเตอร์ พื้นฐาน การน าเท่ียวโดยชุมชน ความรู้ด้าน
เศรษฐศาสตร์ ความรู้ด้านการเขียนแผนการตลาด การพัฒนาสินค้าเกษตรเป็นต้น  
 1.2 จากการส ารวจความต้องการของชุมชน คณะกรรมการศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้าน
การวิจัยและนวัตกรรมได้น าความต้องการนั้น มาจัดท าแผนการบริการวิชาการ โดยมีการก าหนดตัวบ่งช้ีวัด
ความส าเร็จของแผนบริการวิชาการ และโครงการบริการวิชาการในแต่ละกิจกรรม และน าเสนอแผนบริการ
วิชาการต่อท่ีประชุมเสนอกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณาอนุมัติ  
  1.3 สรุปประเมินผลการจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อน าผลท่ีได้กลับมาปรับปรุงผลการด าเนิน
โครงการให้ดียิ่งขึ้น  
 2. ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวิจัยและนวัตกรรม มีแนวทางการจัดโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการให้กับคณาจารย์ของคณะฯ ในด้านต่าง ๆ ดังนี้   
  2.1 การจัดโครงการหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการ ควรเป็นโครงการท่ีมุ่ง
เสริมสร้างการพัฒนา เผยแพร่ความรู้ ทักษะเชิงวิชาการหรือวิชาชีพแก่ชุมชน ท้องถิ่น หรือสังคม 
  2.2 การจัดโครงการหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการ ควรมีส่วนร่วมกับสถาบัน
และชุมชนในการก าหนดพื้นท่ีเป้าหมายในการพัฒนาท้องถิ่นท่ีสอดคล้องกับบริบท ปัญหา และความต้องการ
ท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคมตามจุดเน้น จุดเด่นของสถาบัน ตามศาสตร์พระราชา หรือตามแนวพระราชด าริ 
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  2.3 การจัดโครงการหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับการบริการวิชาการ ควรเป็นโครงการหรือ
กิจกรรมการบริการทางวิชาการท่ีบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนหรือการวิจัยเพื่อสนับสนุนให้นักศึกษา
สามารถบูรณาการองค์ความรู้น าไปสู่การปฏิบัติได้ตามบริบทของชุมชนท้องถิ่นหรือสังคม 
  2.4 การด าเนินงานโครงการหรือกิจกรรมท่ีเกี่ยวกับการบริการวิชาการ ควรสนับสนุนส่งเสริม 
ผลักดันให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการริเริ่ม สร้างสรรค์ หรือเป็นผู้วางโครงการ เพื่อเพิ่มทักษะการเขียนโครงการ 
การเสนอโครงการ และเสริมสร้างการเรียนรู้เกี่ยวกับการด าเนินโครงการอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามหลัก PDCA 
หรือการวางแผน (plan) การด าเนินงานและเก็บข้อมูล (do) การประเมินคุณภาพ (check) และการเสนอ
แนวทางปรับปรุง (act)  
  2.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาตระหนักและเห็นความส าคัญของการมีวินัยและมีจิตอาสา
สามารถน าโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการแก่สังคมไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน ท้องถิ่น หรือ
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  2.6 ส่งเสริมและสนับสนุนให้การด าเนินโครงการ/กิจกรรมด้านการบริการวิชาการ สามารถ
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีมีความเป็นไปได้อย่างเป็นรูปธรรมสามารถจะด าเนินการได้อย่าง
ต่อเนื่อง มั่นคง และยั่งยืน 
 3. คณะด าเนินโครงการการบริการวิชาการ  ดังนี้ 
  3.1 โครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 
   - กิจกรรมการบูรณาการประสานความรู้ สู่ชุมชนด้วยการฝึกอบรมและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 
   - กิจกรรมการบูรณาการเรียนการสอนในรายวิชาภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 
   - กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการตลาดวัฒนธรรมเอจัง-วา 
  3.2 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นท่ีระดับต าบล 
  3.3 โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพื้นท่ีบริการ ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา (Education and 
Community Improvement Center: ECI Center)  
   - กิจกรรมน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสามัคคีสู่
เยาวชนอย่างยั่งยืน 
  3.4 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 
   - ต าบลกลางแดด 
   - ต าบลทับกฤช 
   - ต าบลเขาดิน 
   - ต าบลหัวดง 
  3.5 โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถ่ิน เพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2563-2564 
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 4. การประเมินผลโครงการการบริการวิชาการ 
  4.1 โครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 
   - กิจกรรมการบูรณาการประสานความรู้ สู่ชุมชนด้วยการฝึกอบรมและการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 
    ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการบูรณาการประสานความรู้สู่
ชุมชนด้วยการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืน สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และ
องค์การ มีผู้ร่วมกิจกรรม จ านวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และนักเรียน บุคลากรภายนอก และบุคลากรท่ี
สนใจท่ีเข้าร่วมในกิจกรรมการบูรณาการประสานความรู้สู่ชุมชนด้วยการฝึกอบรมและการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์อย่างยั่งยืน สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ท่ีสุด                  
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.49 และมีคะแนนร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 89.8  
   - กิจกรรมการบูรณาการเรียนการสอนในรายวิชาภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม 
สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 
    ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการบูรณาการเรียนการสอนใน
รายวิชาภาวะผู้น าและการท างานเป็นทีม สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ มีผู้ร่วมกิจกรรม 
จ านวน 27 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และผู้ท่ีเข้าร่วมในกิจกรรมการบูรณาการเรียนการสอนในรายวิชาภาวะ
ผู้น าและการท างานเป็นทีม สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ในภาพรวมอยู่ในระดับดี โดยมี
ค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.60 และมีคะแนนร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 92.10   
   -   กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการตลาดวัฒนธรรมเอจัง-วา 
    ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
แนวทางการจัดการตลาดวัฒนธรรมเอจัง-วา มีผู้ร่วมกิจกรรม จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 100 และผู้ท่ีเข้า
ร่วมในกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการตลาดวัฒนธรรมเอจัง-วา ในภาพรวมอยู่
ในระดับดี โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.38 และมีคะแนนร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 87.6   
  4.2 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการวางแผนพัฒนาเชิงพื้นท่ีระดับต าบล 
   ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่ายการ
วางแผนพัฒนาเชิงพื้นท่ีระดับต าบล มีผู้ร่วมกิจกรรมจ านวน 20 ต าบลในจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดอุทัยธานี 
คิดเป็นร้อยละ 100 ภาพรวมของกิจกรรมนี้อยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.94 คิดเป็นรอ้ยละ 80.65  
  4.3 โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพื้นท่ีบริการ ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา (Education and 
Community Improvement Center: ECI Center)  
   - กิจกรรมน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสามัคคีสู่
เยาวชนอย่างยั่งยืน 
    ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสามัคคีสู่เยาวชนอย่างยั่งยืนนี้ มีผู้ร่วมโครงการ จ านวน 150 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 100 และนักเรียนท่ีเข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อการเข้าร่วมโครงการโครงการน้อมน าปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความสามัคคีสู่เยาวชนอย่างยั่งยืน ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 4.25 และมีคะแนนร้อยละความพึงพอใจเท่ากับ 85 .00 
  4.4 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย)  
    มีโครงการ จ านวน 4 ต าบลท่ียังด าเนินการไม่แล้วเสร็จ คือ ต าบลกลางแดด ต าบลทับกฤช  
ต าบลเขาดิน และต าบลหัวดง 
  4.5 โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถ่ิน เพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 2563-2564  
   - ผลการประเมินกลุ่มวิสาหกิจชุมชนสุขฤทัยเกษตรปลอดภัย จ านวนนักศึกษา 10 คน การ
ประเมินผลการท างานของทีมนักศึกษา : ปานกลาง 
   - ผลการประเมินกลุ่มวิสาหกิจชุมชนหัตถกรรมจักสานพื้นบ้านดงชะพูล จ านวนนักศึกษา 
10 คน การประเมินผลการท างานของทีมนักศึกษา : ปานกลาง 
   - ผลการประเมินกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านเนินศาลา จ านวนนักศึษา 10 คน การประเมินผล
การท างานของทีมนักศึกษา : ดีมาก 
   - ผลการประเมินกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเจ้าพระยา จ านวนนักศึษา 10 คน การประเมินผล
การท างานของทีมนักศึกษา : ปานกลาง 
   - ผลการประเมินกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเพาะเล้ียงเห็ดและขนมไทย จ านวนนักศึษา 10 คน 
การประเมินผลการท างานของทีมนักศึกษา : ปานกลาง 
   - ผลการประเมินกลุ่มชุมชนนวัตวิถีบ้านปากคลอง จ านวนนักศึษา 10 คน  การประเมินผล
การท างานของทีมนักศึกษา : ปานกลาง 
   - ผลการประเมินกลุ่มโฮมสเตย์บ้านหัวดงเหนือ จ านวนนักศึษา 10 คน การประเมินผล
การท างานของทีมนักศึกษา : ปานกลาง 
 5. น าผลการประเมินไปปรับปรุงโครงการบริการวิชาการ 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะมีโครงการบริการวิชาการ จ านวน 5 โครงการ ด าเนินการไป
แล้วเสร็จ จ านวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 80.00 และคณะได้น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
 ตัวชี วัดที่ 4.2 งบประมำณที่เป็นควำมร่วมมือจำก หน่วยงำนภำยนอกหรือท้องถ่ินและรำยได้ที่
เกิดจำกกำรให้บริกำรวิชำกำรของคณะ 
  งบประมาณท่ีเป็นความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกหรือท้องถิ่นและรายได้ท่ีเกิดจากการ
ให้บริการวิชาการของคณะ จ านวน 16,213,000 บาท 
  งบประมาณท่ีใช้ในการบริการวิชาการท้ังหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 17,350,050 บาท 

  คิดเป็นร้อยละ 93.45 
 โครงการบริการวิชาการท่ีคณะจัดท าแสดงในตารางท่ี 3.5  
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  มิติที่ 5 ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  ตัวชี วัดที่ 5.1 กำรด ำเนินงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 10 โครงการ/กิจกรรม
  ตัวชี วัดที่ 5.2 กำรมีส่วนร่วมในโครงกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ิน 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับท้องถิ่น จ านวน 3 
โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 30.00 
   โครงการ/กิจกรรม ด้านศิลปะและวัฒนธรรมท่ีด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  แสดงใน
ตารางท่ี 3.6 
          ตำรำงที่ 3.6 โครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมท่ีคณะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 
 

 โครงกำร/กิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
ด ำเนินกำร 

ร่วมกับท้องถ่ิน 
1 โครงการสืบสานวัฒนธรรมไทย คณะวิทยาการจัดการ   

- กิจกรรมสนับสนุนส านักศิลปะและวัฒนธรรม กิจกรรมมารยาทงามสืบสานวัฒนธรรม

ไทย ร่วมกับส านักงานวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ วิทยาลัยการอาชีพบรรพตพิสัย 

โรงเรียนอุทัยธรรมานุวัตรวิทยา โรงเรียนสตรีนครสวรรค์ โรงเรียนนครสวรรค์ และ

โรงเรียนร่องตาทีวิทยา 

 

2 โครงการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ 
- กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาแนวทางการจัดการตลาดวัฒนธรรมเอจัง-

วา ร่วมกับชุมชนบ้านหัวถนนกลาง 





 

3 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้าง
คุณค่าและรักษ์ท้องถิ่น 
3.1 กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไท และรักษ์ท้องถิ่น  

1   1) กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทในรัชสมัย ร.9 
 2) กิจกรรมวันชาติ 

2   3) กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย 
3   4) กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทในรัชสมัย ร.10 
4   5) กิจกรรมสดุดีพระคุณแม่ 

   6) กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นราชภัฏ 
   7) กิจกรรมรักษ์ท้องถิ่นด้านศาสนาและประเพณี 

 
 
 
 
 
 
 




 

4 โครงการบริหารจัดการส านักงาน ส านักศิลปะและวัฒนธรรม และหอวัฒนธรรม จังหวัดนครสวรรค์ 
- กิจกรรมวันส าคัญทางศาสนา เทศกาลและประเพณี (กิจกรรมลอยกระทง) 
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 มิติที่ 6  ด้ำนกำรบริหำร  
 ตัวชี วัดที่  6.1 กำรบริหำรองค์กำร 
 1. คณะมีการจัดท าและพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ จากผลการวิเคราะห์ SWOT โดยเช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและให้เป็นไปตามพันธกิจในแต่ละด้าน โดยได้ก าหนดกระบวนการในการแปลง
แผนกลยุทธ์ไปสู่แผนปฏิบัติการประจ าปีเอาไว้เป็นล าดับขั้นตอนท่ีชัดเจน ตามตัวบ่งช้ีและเป้าหมายของแผน
ยุทธศาสตร์ของคณะวิทยาการจัดการ 
 2. คณะได้มีการก าหนดกลไกในการเช่ือมโยงการปฏิบัติงานต้ังแต่ระดับบุคลากร ระดับสาขาวิชา
หัวหน้าส านักงานคณบดี ถึงระดับคณบดี  โดยมอบหมายหน้าท่ีให้ผู้รับผิดชอบและหน่วยงานระดับคณะท่ี
เกี่ยวข้องด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์  เช่น มอบหมายให้ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการวิจัย
และนวัตกรรมดูแลในส่วนของงานบริการวิชาการและจัดท าแผนบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน 
หรือสังคมของคณะโดยให้น าเสนอแผนบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ชุมชน หรือสังคม และรายงานผล
ของแผนต่อคณะกรรมการบริหารคณะและคณะกรรมการประจ าคณะทุกปี เป็นต้น 
 3. คณะได้จัดท ารายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 โดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการจัดท าสรุปผลโครงการ และสาขาวิชาน ามารวมเป็นรายงานการประเมินตนเอง ปีการศึกษา 2563 
พร้อมท้ังรวบรวมเป็นผลการประเมินในระดับคณะ     
 4. มหาวิทยาลัยได้สร้างระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการท างานของคณะท้ังระบบ          
e-office ในการส่งหนังสือเอกสารราชการ ระบบการเงินการงบประมาณ 3D ระบบการประเมินผลการเรียน
การสอนผ่านอินเทอร์เน็ตของส านักทะเบียนและประมวลผล ระบบสารสนเทศ NSRU MIS ซึ่งผู้บริหาร
สามารถน าข้อมูลเหล่านี้มาใช้ในการตัดสินใจและการวางแผนกลยุทธ์ได้เป็นอย่างดี 
 5. คณะด าเนินการประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานของคณบดี  โดยใช้แบบสอบถามความ   พึง
พอใจในการบริหารของคณบดีท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยจัดท าขึ้น 
 6. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรในคณะต่อการบริหารงานของคณบดีมีค่าเฉล่ีย 4.08   
คะแนน อยู่ในระดับ มาก 
 ตัวชี วัดที่  6.2 ผลกำรบริหำรงบประมำณ 
 งบประมาณท่ีได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 8,527,733 บาท 
 งบประมาณท่ีเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน  6,459,138 บาท 
 คิดเป็นร้อยละ 75.74 
 ตัวชี วัดที่  6.3  ผลกำรพัฒนำบุคลำกรของคณะ 
 1. บุคลากรท่ีได้รับการจัดสรรทุนศึกษาต่อ จ านวน - คน  
 2. บุคลากรท่ีไปศึกษาดูงานท้ังใน/ต่างประเทศ จ านวน -  คน    
 3. จ านวนผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท้ังในประเทศหรือต่างประเทศท่ีเชิญมาพัฒนาอาจารย์และ
บุคลากร 3 คน  ดังนี้ 
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  3.1 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ คณะ
วิทยาการจัดการ (กิจกรรมการพัฒนาตนเองด้านงานวิจัยและการเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการ) 
   ช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ นาวาอากาศโท ดร.สุมิตร สุวรรณ 
  3.2 โครงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสายวิชาการ เพื่อการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ คณะ
วิทยาการจัดการ (กิจกรรมการจัดการความรู้ ด้านการเรียนการสอนและงานวิจัย) 
   ช่ือผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบูรณ์ นิยม และ อาจารย์ ดร.วุฒิชัย พิลึก 
 4. โครงการแลกเปล่ียนอาจารย์และบุคลากร 
  บุคลากรท่ีเข้าร่วมโครงการแลกเปล่ียนอาจารย์และบุคลากร จ านวน -  คน 
 ตัวชี วัดที่ 6.4 กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง 
 1. คณะวิทยาการจัดการได้มีค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับคณะ ปีงบประมาณ 
2564 โดยเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากรต้ังแต่ระดับผู้บริหารคณะ อาจารย์ประจ าหลักสูตร อาจารย์ผู้สอนและ
บุคลากรสายสนับสนุน เพื่อจัดท าแผนบริหารความเส่ียงของคณะวิทยาการจัดการประจ าปีงบประมาณ 2564 
 2. เมื่อแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียงระดับคณะ ปีงบประมาณ 2564 คณะกรรมการฯ ท า
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการด าเนินงานท่ีเปล่ียนแปลงไป ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเส่ียงต่อการด าเนินงานของ
แต่ละส่วนงาน ประเมินความเส่ียงจากความรุนแรงและโอกาสในการเกิดความเส่ียง จัดอันดับความเส่ียง แนว
ทางการป้องกัน/แก้ไขความเส่ียง การตอบสนองความเส่ียง ตามประเด็นยุทธศาสตร์  
  2.1 การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  
  2.2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการวิจัยไปสู่มาตรฐานสากล  
  2.3 การยกมาตรฐานการให้บริการทางวิชาการ การถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การน้อมน าแนว
พระราชด าริให้ตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคม  
  2.4 การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้สนองตอบกับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม  
  2.5 การยกคุณภาพมาตรฐานอาจารย์ และบุคลากรสู่สากล  
  2.6 การยกระดับบริหารจัดการให้มีคุณภาพได้มาตรฐานโปร่งใสด้วยหลักธรรมาภิบาล   
 3. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะกรรมการบริหารความเส่ียงวิเคราะห์ปัจจัยเส่ียงพบว่าประเด็น
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 การยกคุณภาพมาตรฐานการผลิตบัณฑิตท่ีมีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  
  3.1 ด้านท่ี 2 ความเส่ียงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
อาคารสถานท่ี) พบว่ามีความเส่ียงเรื่องงบประมาณของคณะวิทยาการจัดการลดลง เนื่องมาจากปัจจัย 1) 
งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยฯ ลดลง 2) อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่ า 3) งบประมาณเงิน
บ ารุงการศึกษามีแนวโน้มลดลง 
   คะแนนการประเมินความเส่ียง 16  (โอกาส = 4 , ผลกระทบ = 4 ) 
  3.2 ด้านท่ี 5 ความเส่ียงด้านบุคลากรและความเส่ียงด้านธรรมาภิบาล พบว่ามีความเส่ียงเรื่อง
จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนลดลง เนื่องมาจากปัจจัยหัวหน้าส านักงานเกษียณอายุราชการ 
   คะแนนการประเมินความเส่ียง 12 (โอกาส = 3, ผลกระทบ = 4) 
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  3.3 ด้านท่ี 6 ความเส่ียงจากปัจจัยภายนอกท่ีมากระทบ พบว่ามีความเส่ียงเรื่องโรคโควิด 19 
เนื่องมาจากปัจจัย 1) การปิดสถานศึกษา 2) การจัดการเรียนการสอน 3) การด าเนินงาน 
   คะแนนการประเมินความเส่ียง 12 (โอกาส = 3, ผลกระทบ = 4) 
   คณะกรรมการบริหารความเส่ียงร่วมกันจัดท าเป็นแผนบริหารความเส่ียงและควบคุมภายใน
ของคณะ มอบหมายให้ทุกส่วนงานท่ีเกี่ยวข้องสร้างกิจกรรม/โครงการ/วิธีการในการจัดการความเส่ียง ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ และก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของการด าเนินงาน 
 4. แนวทางการแก้ไขความเส่ียง 
  4.1 ประเด็นความเส่ียงงบประมาณของคณะวิทยาการจัดการลดลง แนวทางการด าเนินงาน
จัดหาแหล่งรายได้จากหน่วยงานภายนอก  
  4.2 ประเด็นความเส่ียงจ านวนบุคลากรลดลง จากการเกษียณอายุราชการ แนวทางการ
ด าเนินงาน 1) จัดท าการท างานแบบบูรณาการ 2) มีการประชุมติดตามงาน 3) พัฒนาบุคลากรเพิ่มศักยภาพใน
การท างานให้สามารถท างานได้หลายหน้าท่ี และผลักดันพนักงานเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น 
  4.3 ประเด็นความเส่ียงการแพร่ระบาดของไวรัส แนวทางการด าเนินงาน 1) ประสานควบคุมให้
เป็นไปตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย 2) รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์นักศึกษาตระหนักถึงผลกระทบ
หากมีการติดเช้ือ และปฏิบัติตัวตามข้อก าหนดมหาวิทยาลัยจนเป็นนิสัย 3) จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ฆ่าเช้ือ เจลล้างมือ 
หน้ากากอนามัยส ารองในยามฉุกเฉิน 4) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะของผู้ติดเช้ือ และการปฏิบัติตัวของผู้ติดเช้ือ 
และผู้ใกล้ชิด 5) ก าหนดตัวผู้รับผิดชอบประสานงานกรณีพบบุคลากร นักศึกษา สงสัยว่าติดเช้ือ 6) เตรียม
ด าเนินการเปล่ียนแปลงรูปแบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์หรือแบบอื่นที่เหมาะสมและมีการเว้นระยะห่าง
ทางสังคม (Social Distancing) COVID-19 
 5. ผลจากการแก้ไขความเส่ียง 
  5.1 ประเด็นความเส่ียงงบประมาณของคณะวิทยาการจัดการลดลง  
   ผลการด าเนินงาน  คณะวิทยาการจัดการได้มีการจัดหารายได้จากหน่วยงานภายนอกผ่าน
โครงการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้  
   - โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   - โครงการต่อยอดนวัตกรรมและแนวคิดธุรกิจของนักศึกษาสู่การเป็นผู้ประกอบการเริ่มต้น 
(Startup) (โครงการ GSB Innovation Club) 
   - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของประชาชนในเขตพื้นท่ีจังหวัดอุทัยธานี 
   - โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับคนในชุมชนฐานราก กิจกรรม
พัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ของประชาชนในเขตพื้นท่ีจังหวัดนครสวรรค์ 
   - โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง        
Fuqing Branch of Fujian Normal University กับมหา วิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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   - โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง     
Macheng Boda School และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
   คะแนนการประเมินความเส่ียงหลังการด าเนินงาน 9  (โอกาส = 3, ผลกระทบ = 3) 
   ผลการบริหารจัดการความเส่ียงพบว่า ความเส่ียงลดลง 
  5.2 ประเด็นความเส่ียงจ านวนบุคลากรลดลง จากการเกษียณอายุราชการ  
   ผลการด าเนินงาน  
   - คณะวิทยาการจัดการได้ท าการเพิ่มศักยภาพในการท างานให้พนักงานสายวิชาการและ
สายสนับสนุนสามารถท างานได้หลายหน้าท่ี และผลักดันพนักงานเข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการท่ีสูงขึ้น เพื่อ
ทดแทนอัตราบุคลากรผู้เกษียณอายุ ผ่านโครงการต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 
    โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ เพื่อการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ คณะ
วิทยาการจัดการ กิจกรรมอบรมหลักเกณฑ์และเทคนิคในการท าผลงานทางวิชาการ 
    โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายวิชาการ เพื่อการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ คณะวิทยาการ
จัดการ กิจกรรมสนับสนุนงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ การจัดการความรู้ด้านการเรียนการสอน และงานวิจัย 
    โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรมการ
พัฒนาศักยภาพพนักงานสายสนับสนุนเครือข่าย คณะวิทยาการจัดการภาคเหนือ 
    โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดท าผลงานเชิงวิเคราะห์หรือสังเคราะห์จาก
งานประจ าเพื่อประกอบการประเมินเข้าสู่ต าแหน่งท่ีสูงขึ้นของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการสังกัด
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
    -  คณะได้ท าการแต่งต้ังบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานแทนผู้เกษียณอายุ ในระดับผู้บริหาร และ
หัวหน้างาน ส าหรับการป้องกันความเส่ียงเนื่องจากการขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู้ ความช านาญและทักษะ
ทางด้านเทคนิคเฉพาะงาน จัดให้มีการรวบรวมองค์ความรู้เฉพาะงาน และขยายผลสู่โครงการการจัดการ
ความรู้ (Knowledge Management) เพื่อปรับปรุงกระบวนการท างานให้มีความต่อเนื่อง ท้ังยังมีการแต่งต้ัง
อาจารย์จิรพร จรบุรี ด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณบดี และแต่งต้ัง  
   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์กาญจนา สดับธรรม ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการส านักงานคณะ  
   - อาจารย์รติบดี สิทธิปัญญา ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายอาคารสถานท่ีและส่ิง
สนับสนุนการเรียนรู้  
   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลฎาภา แผนสุวรรณ์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร  
   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์พงษ์ทอง เฮครอฟท์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดหารายได้  
   - ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชลอรัตน์ ศิริเขตรกรณ์ ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกัน
คุณภาพและสหกิจศึกษา เพื่อช่วยบริหารงานคณะและงานส านักงานคณะ 
   คะแนนการประเมินความเส่ียงหลังการด าเนินงาน 6 (โอกาส = 2, ผลกระทบ = 3) 
   ผลการบริหารจัดการความเส่ียงพบว่า ความเส่ียงลดลง 
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  5.3 ประเด็นความเส่ียงการแพร่ระบาดของไวรัส 
   ผลการด าเนินงานในช่วงท่ีอยู่ในภาวะไวรัส COVID-19 ระบาด และมียอดผู้ติดเช้ือเพิ่มขึ้น
เป็นจ านวนมาก คณะวิทยาการจัดการได้ด าเนินการตามประกาศและข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี้ 
   - จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ฆ่าเช้ือ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัยส ารองในยามฉุกเฉิน และขอ
ความร่วมมือให้บุคลากรรักษามาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด 
   - หากมีบุคลากรท่ีมีความเส่ียงสูง หรือติดเช้ือไวรัส COVID-19 ให้รีบด าเนินการตรวจคัด
กรองหรือเข้ารับการรักษา และด าเนินการตามท่ีสาธารณสุขจังหวัดก าหนด 
   - ในช่วงท่ีมีการระบาดของไวรัส COVID-19 ให้บุคลากรปฏิบัติงาน ณ สถานท่ีพักอาศัย
ของตน (Work from home) แต่จะต้องเตรียมพร้อมรับการติดต่อ หรือการส่ังการ และมีผลสัมฤทธิ์เทียบเท่า
การปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัย 
   - ให้อาจารย์ผู้สอนปรับการเรียนการสอนออนไลน์แต่ละรายวิชชาเท่าท่ีจ าเป็น รวมถึงจัด
ให้มีการเรียนการสอนในลักษณะท่ีหลากหลาย โดยค านึงถึงข้อจ ากัดด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ในการเรียน 
สัญญาณ ของนักศึกษาเป็นส าคัญ 
 คะแนนการประเมินความเส่ียงหลังการด าเนินงาน 10 (โอกาส = 5, ผลกระทบ = 2) 
 ผลการบริหารจัดการความเส่ียงพบว่า ความเส่ียงลดลง 
 สรุปผลของเป้าหมายการบริหารจัดการความเส่ียงของคณะท าให้ความเส่ียงลดลงอย่างต่อเนื่อง  แต่
ยังไม่สามารถขจัดให้หมดไปได้  อย่างไรก็ตามทางคณะได้น าปัจจัยเส่ียงดังกล่าวไปด าเนินการควบคุมภายใน
อย่างต่อเนื่องในปีต่อไป 
 ตัวชี วัดที่ 6.5 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
 1. ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ/กับมหาวิทยาลัย/คณะ ภายในประเทศ  คณะด าเนิน
โครงการดังนี้ 
  1.1 โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการ 
กิจกรรมสนับสนุนการประชุมเครือข่ายทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการกลุ่มภาคเหนือ (คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ  8 แห่ง ประกอบไปด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์) 
  1.2 โครงการความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านการวิจัยและนวัตกรรม คณะวิทยาการจัดการ กิจกรรม
การประชุมเครือข่ายระดับชาติร่วมกับสถาบันการศึกษาโดยมีคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัย ราชภัฏ
นครสวรรค์ ร่วมกับทางมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต และส านักบัญชี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงราย 
 2. ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ/กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  คณะด าเนินโครงการดังนี้ 
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  2.1 โครงการเสริมสร้างสมรรถนะภาคีเครือข่าย (พื้นท่ีต าบลเป้าหมายในจังหวัดนครสวรรค์ และ
จังหวัดอุทัยธานี) 
  2.2 โครงการสร้างความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับโรงเรียนมัธยมศึกษา
ในเขตพื้นท่ีบริการ ภายใต้โครงการพัฒนาศูนย์ยกระดับคุณภาพชุมชนและการศึกษา  (Education and 
Community Improvement Center: ECI Center) ภายใต้กิจกรรมน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อ
ส่งเสริมความร่วมมือและความสามัคคีสู่เยาวชนอย่างยั่งยืน โรงเรียนเขาทองพิทยาคม ต าบลเขาทอง อ าเภอ
พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 
  2.3 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ต าบลกลางแดด ต าบลทับกฤช ต าบลเขาดิน ต าบลหัวดง 
  2.4 โครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น เพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี    
2563-2564 
 3. ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ/กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในต่างประเทศ คณะ
ด าเนินโครงการดังนี้ 
  3.1 โครงการ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง           
Fuqing  Branch of  Fujian  Normal  University กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
  3.2 โครงการ จัดการศึกษาระดับปริญญาตรีตามความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง       
Macheng Boda School และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 ผลการประเมินการด าเนินงานตามพันธกิจแสดงในตารางท่ี 3.7 
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 ตำรำงที่ 3.7 ผลการประเมินการด าเนินงานตามพันธกิจ   
มิติ และ ตัวชี วัด  

 
 

คะแนน 
มิติที่ 1 ด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและพัฒนำก ำลังคนตลอดจนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 18.39 

   ตัวชี้วัดที่ 1.1 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร   3.59 
   ตัวชี้วัดที่ 1.2 การบริหารจัดการนักศึกษาออกกลางคัน 5.00 

  ตัวชี้วัดที่ 1.3 การประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์  4.80 

  ตัวชี้วัดที่ 1.4 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 5.00 
มิติที่ 2 ด้ำนกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงำนสร้ำงสรรค์ 14.59 

   ตัวชี้วัดที่ 2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก 4.91 

  
ตัวชี้วัดที่ 2.2 จ านวนอาจารย์ประจ าท่ีได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลัย   3.68 

  ตัวชี้วัดที่ 2.3 โครงการวิจัยที่โจทย์การวิจัยได้มาจากท้องถ่ิน 5.00 

  ตัวชี้วัดที่ 2.4 การใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยหรืองานสรา้งสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา 1.00 
มิติที่ 3 ด้ำนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลยัรำชภัฏ 10.00 

   ตัวชี้วัดที่ 3.1 การส่งเสริมการพัฒนาท้องถ่ิน 5.00 

  ตัวชี้วัดที่ 3.2 การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาอื่นภายนอกมหาวิทยาลัย 0.00 

  ตัวชี้วัดที่ 3.3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถ่ิน ให้ครอบคลุมเศรษฐกิจ สงัคม และสิง่แวดล้อม 
 

5.00 
มิติที่ 4 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 10.00 

   ตัวชี้วัดที่ 4.1 การจัดโครงการบริการวิชาการและทรัพยากรสนับสนุนตามแผนในการให้บริการวิชาการ 5.00 

  
ตัวชี้วัดที่ 4.2 งบประมาณท่ีเป็นความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกหรือท้องถ่ินและรายได้ที่เกิดจากการ
ให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย/คณะ 5.00 

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

  ตัวชี้วัดที่ 5.2 การมีส่วนร่วมในโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ิน 5.00 
มิติที่ 6 ด้ำนกำรบริหำร   21.00 

   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 

  ตัวชี้วัดที่ 6.4 การบริหารจัดการความเสี่ยง 5.00 

  ตัวชี้วัดที่ 6.5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 5.00 
                   (1) ภายในประเทศหรือต่างประเทศ 5.00 

                  (2) ภายในประเทศและต่างประเทศ  
รวม 83.98 
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 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ   
  1. กำรบรรลุเป้ำหมำยตำมตัวชี วัดของแผนยุทธศำสตร์  
    คณะได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ จ านวน 17 ตัวช้ีวัด โดยมีผลการด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย 
จ านวน 9 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 52.94 
 2. ควำมส ำเร็จของโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ที่รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย 
  คณะได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ จ านวน 32 โครงการ  สามารถด าเนินการได้  จ านวน 16 
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 50.00 
 3. กำรบริหำรงบประมำณ   
  คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 8,527,733 บาท  ด าเนินการเบิกจ่ายได้ จ านวน          
6,459,138 บาท  คิดเป็นร้อยละ 75.74 
              หมำยเหตุ   
  จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้การขับเคล่ือนโครงการไม่
สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงานขอยุติการด าเนินโครงการบางส่วน  ขอเปล่ียนแปลงโครงการเพื่อให้
สามารถขับเคล่ือนได้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  
  ประกอบกับสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อสภาวะทางเศรษฐกิจท าให้นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ในการช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง การเก็บเงิน
ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาในช่วงระยะเวลาการระบาดของโรคติดต่อเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 โดย
เรียกเก็บค่าเงินค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายในอัตราร้อยละเก้าสิบ และให้แบ่งจ่ายเป็นงวด โดยงดเว้น
ค่าปรับการช าระเงินหลังก าหนด 

 กำรสัมภำษณ์คณบดี ผู้แทนประธำนสำขำวิชำและผู้แทนอำจำรย์ 
 กำรสัมภำษณ์คณบดี สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้   
 1. กำรด ำเนินงำนของคณะ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ที่ผ่ำนมำ (1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564) มี
อะไรที่เป็นจุดเด่นและมุ่งเน้นพัฒนำไปในด้ำนใด 
  เนื่องจากเป็นช่วงรอยต่อการเข้ามารับต าแหน่ง คณบดีคณะวิทยาการจัดการ (รับต าแหน่งวันท่ี 
25 มีนาคม 2564) และ ปัญหาการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ในช่วงต้ังแต่เดือนมีนาคม ท าให้ กิจกรรมท่ี
เป็นจุดเด่นหลัก จะเป็น กิจกรรม “หนึ่งต าบล หนึ่งมหาวิทยาลัย – U2T” ของกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ซึ่งเป็นกิจกรรมท่ีคณะได้ลงไปยังพื้นท่ีรับผิดชอบ 5 ต าบล ในจังหวัด
นครสวรรค์ โดยลงส ารวจ เก็บข้อมูลเชิงพื้นท่ี และการสร้างสรรค์การพัฒนาให้กับชุมชน รวมท้ังมีกิจกรรมให้
ความรู้เรื่องโรคติดเช้ือ COVID-19 พร้อมมอบอุปกรณ์ป้องกัน ให้กับชาวบ้านในพื้นท่ี 
  ส่วนจุดเน้นพัฒนา เป็นการเตรียมความพร้อมในปีงบประมาณ 2565 โดยคณะมุ่งหวังท่ีจะเพิ่ม
ยอดนักศึกษาใหม่ให้มากขึ้น มีการเตรียมแผนการประชาสัมพันธ์ และกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการรับรู้ และสร้าง
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จูงใจในการเข้ามาศึกษาต่อ มองหากลุ่มเป้าหมายทางการศึกษามากขึ้น (เช่น นักศึกษาต่างชาติ จากกลุ่ม
ประเทศ CLMV) การพัฒนาหลักสูตรใหม่ ท้ังหลักสูตรระยะส้ัน และ หลักสูตรปริญญาตรี 
 2. กำรประสำนเพื่อน ำนโยบำยจำกสภำมหำวิทยำลัยไปสู่กำรปฏิบัติของคณะ/วิทยำลัย 
  ทางคณะจะพยายามประชาสัมพันธ์และส่ือสารด้วยวิธีต่าง ๆ เพื่อให้อาจารย์และบุคลากรได้รับ
ทราบถึงแนวนโยบายและมติต่าง ๆ จากท้ังสภามหาวิทยาลัยและกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย อย่างสม่ าเสมอ 
และเปิดโอกาสให้อาจารย์ได้เสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ปัญหา ต่าง ๆ ซึ่งคณะก็ได้น าประเด็นดังกล่าว
น าเสนอกลับไปยังผู้บริหารท่ีสูงขึ้นตามล าดับต่อไป ท้ังนี้ทางคณะมีการเตรียมการเพื่อจะน านโยบายจากสภา
มหาวิทยาลัยไปปฏิบัติในปีงบประมาณ 2565 อาทิ การจัดหารายได้เข้าสู่คณะ โดยมีการแต่งต้ัง ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายจัดหารายได้ เพื่อก าหนดแผนการจัดหารายได้ผ่านกิจกรรมตามศักยภาพของคณะวิทยาการจัดการ 
 3. ในปัจจุบัน อำจำรย์ที่มีคุณภำพและมีทักษะที่สำมำรถท ำงำนได้หลำกหลำย เป็นควำม
ต้องกำรจ ำเป็นส ำหรับมหำวิทยำลัยไทยที่ต้องพัฒนำให้พร้อมส ำหรับบริบทที่เปลี่ยนไป คณะ/วิทยำลัย มี
แนวทำงกำรพัฒนำอำจำรย์ให้มีคุณภำพและทักษะที่หลำกหลำยมำกขึ น อย่ำงไร 
  คณะส่งเสริมให้บุคลากรท้ังสายวิชาการและสายสนับสนุน ได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง 
เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป ในทุกโอกาสและทุกช่องทาง อย่างไรก็ตามในช่วงปีงบประมาณท่ี
ผ่านมา ด้วยเงื่อนไขของการแพร่ระบาดจากโรค COVID-19 ท าให้บุคลากรของคณะไม่สามารถออกไปพัฒนา
ศักยภาพและทักษะต่าง ๆ ได้อย่างเต็มท่ี 
  ในปีงบประมาณใหม่นี้ คณะวิทยาการจัดการจึงเตรียมแผนการท่ีจะเป็นตัวกลางในการพัฒนา
ศักยภาพและทักษะของบุคลากรในคณะ โดยจะเป็นเจ้าภาพในการด าเนินการกิจกรรมในช่วงประมาณเดือน
มิถุนายน ถึง สิงหาคม ท้ังนี้จะได้ส ารวจความต้องการและความจ าเป็นของบุคลากร ก่อนท่ีจะด าเนินการจัด
กิจกรรม เพื่อเป็นการประกันและกระจายการพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรของคณะอย่างมีคุณภาพและ
หลากหลายได้อย่างท่ัวถึง 
 4. ท่ำนเห็นว่ำปัญหำที่ส ำคัญของคณะคืออะไร และท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไร 
  ในเบื้องต้นปัญหาท่ีส าคัญของคณะวิทยาการจัดการมี 2 ประเด็น คือ ประเด็นเรื่องช่องว่าง
ระหว่างอาจารย์รุ่นเก่า (อาจารย์อาวุโส ซึ่งเป็นข้าราชการ) กับ อาจารย์รุ่นใหม่ (ซึ่งเกือบท้ังหมดเป็นพนักงาน
มหาวิทยาลัย) ท าให้การประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานอาจจะไม่มีประสิทธิภาพอย่างท่ีควรจะเป็น อีก
ประเด็นเป็นเรื่องของความเข้าใจในค่านิยมร่วมของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่ งอาจารย์และบุคลากรในคณะ
ตระหนักและเข้าใจไม่ตรงกัน ซึ่งอาจจะท าให้การขับเคล่ือน และพัฒนาคณะท าได้อย่างไม่เต็มท่ี และไม่เป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน 
  จากประเด็นเบื้องต้นดังกล่าว คณะจึงพยายามปรับกระบวนการส่ือสารภายในคณะ เพื่อ
ประสานส่วนต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน มีการใช้ช่องทางการส่ือสารท่ีหลากหลาย ท้ังใน
แบบท่ีเป็นทางการ และ ไม่เป็นทางการ ท้ังในระบบ online และระบบ offline เพื่อให้ข่าวสารท่ีส าคัญเข้าถึง
อาจารย์และบุคลากรทุกคนในคณะ 
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 5. กำรระบำด COVID19 คณะประสบปัญหำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เกิดประสิทธิผล
หรือไม่ และต้องกำรได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงไร 
  นักศึกษาบางส่วนไม่สามารถเข้าถึงระบบเครือข่าย (เครือข่ายไม่เสถียร และ ช่ัวโมงอินเทอร์เน็ต
ไม่เพียงพอ) และ ขาดอุปกรณ์ท่ีสมบูรณ์ในการเรียน online (ขาดกล้อง , ขาดไมโครโฟน , ความชัดเจนของ
ภาพและเสียง ,ฯลฯ) ซึ่งมหาวิทยาลัยก็ได้ด าเนินการท่ีจะสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวแล้ว โดยมีแผนท่ีจะแจ้ง
ช่ัวโมงอินเทอร์เน็ตให้กับนักศึกษาทุกคน และ จัดหาอุปกรณ์แท็ปเล็ต เพื่อให้นักศึกษาท่ีขาดแคลนได้ยืมใช้ใน
การเรียน 
  ในส่วนของอาจารย์บางท่าน ยังขาดความรู้ความเข้าใจในการใช้ Application ในการสอน 
online ท าให้เกิดปัญหาในกระบวนการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษา รวมไปถึงเทคนิคการประเมินผล
ออนไลน์ ซึ่งเป็นปัญหาทาง Digital gap ของอาจารย์บางท่าน ซึ่งคณะได้แก้ปัญหาโดยได้จัดทีมงานสนับสนุน
ด้านเทคโนโลยีให้กับอาจารย์ท่ีต้องการความช่วยเหลือไว้ 
 6. ประเด็นที่กระทรวง อว. ให้ควำมส ำคัญและจะน ำไปสู่กำรจัดสรรงบประมำณ ตำม พรบ.
อุดมศึกษำ มำตรำ 45 (3) คือกำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย (Reinventing University) ดังนั นท่ำนเห็นว่ำจะ
ก ำหนดทิศทำงอย่ำงไร ในกำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย เพื่อพัฒนำควำมเป็นเลิศ และผลิตก ำลังคนตำมควำม
ต้องกำรของประเทศ 
  การก าหนดทิศทางของมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศ เนื่องจากบริบทของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ดังนั้นการท่ีมหาวิทยาลัยจะก้าวไปสู่เป้าหมายความ
เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงนั้น มหาวิทยาลัยจึงควรท่ีจะลงไปสัมผัส และท าความเข้าใจ
ในบริบทของท้องถิ่นท่ีอยู่ในพื้นท่ีรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ให้ได้อย่างแท้จริง การ
สนับสนุนให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางของการพัฒนาความเป็นเลิศผ่านกิจกรรมของทาง
มหาวิทยาลัยในระดับต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาหลักสูตร การวิจัยและพัฒนา การบริการ
วิชาการ  
 7. ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่ำงไรเก่ียวกับกำรจัดกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำตำมกฎกระทรวง 
  เห็นด้วยกับการท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ก าหนดต าแหน่งมหาวิทยาลัย เป็น
มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เพราะเป็นจุดมุ่งหมายหลักของมหาวิทยาลัยต้ังแต่แรกเริ่ม และเป็นไปตาม
ปรัชญาของความเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
 8. มหำวิทยำลัยมีบทบำทอย่ำงไรในกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals) หรือ SDGs บนพื นฐำนทรัพยำกรธรรมชำติ ภูมิปัญญำและวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
  ดัง ท่ีไ ด้กล่าวไว้ในข้อท่ี 6 บทบาทส าคัญในการพัฒนาบนพื้นฐานของความยั่งยืนนั้น 
มหาวิทยาลัยจะต้องลงไปสัมผัส และท าความเข้าใจในบริบทของท้องถิ่นมากขึ้น เพื่อให้สามารถก าหนดทิศ
ทางการพัฒนาให้เป็นไปตามความต้องการของคนในท้องถิ่นและชุมชน ซึ่งจะท าให้เกิดการพัฒนาได้อย่างยั่งยืน
ตามบริบทของแต่ละท้องถิ่นได้อย่างแท้จริง 
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 9. ควำมร่วมมือในหรือต่ำงประเทศ 
  ณ ปัจจุบัน (กันยายน 2564) คณะวิทยาการจัดการมีการท าความร่วมมือภายในและ
ต่างประเทศ ดังนี้ 
  9.1 ความร่วมมือในประเทศ 
   -  การท าความร่วมมือกับบริษัท ซี พี ออลล์ จัดท าหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขา
เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
   - การท าความร่วมมือกับธนาคารออมสิน ด าเนินโครงการ 
    โครงการ “ออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น” เพื่อการเสริมสร้างและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น ปี 
2563  (ส้ินสุดโครงการในวันท่ี 20 กันยายน 2564) 

    โครงการ “GSB Innovation Club”  เพื่อการพัฒนา Startup ในกลุ่มนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษา 

  9.2 ความร่วมมือกับต่างประเทศ 
   - โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ฯ ตาม

ความร่วมมือทางวิชาการ กับ Macheng Boda School ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
   - โครงการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ฯ ตามความ

ร่วมมือทางวิชาการ กับ Fuqing Branch of Fujian Normal University ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
 10. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ 
  ขอให้มหาวิทยาลัยให้ความส าคัญกับการส่ือสารภายในองค์กร การส่ือสารภายนอก และการ
ประชาสัมพันธ์ท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะจะเป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และ
ความภาคภูมิใจในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์มากยิ่งขึ้น  

 กำรสัมภำษณ์ผู้แทนประธำนสำขำวิชำและผู้แทนอำจำรย์  สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้   
 1. กำรด ำเนินงำนของคณะ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ที่ผ่ำนมำ (1 ต.ค.2563-30 ก.ย.2564) มี
อะไรที่เป็นจุดเด่นและมุ่งเน้นพัฒนำไปในด้ำนใด 
  การด าเนินงานของทุกสาขาในปีงบประมาณ 2564 ท่ีผ่านมามีจุดเด่นคือ บัณฑิตมีงานท า
มากกว่าร้อยละ 80.00 และส่วนมากมีการท างานตรงสาย และผู้ใช้บัณฑิตพึงพอใจกับคุณภาพบัณฑิต อยู่ใน
อัตราส่วนร้อยละท่ีมีความพึงพอใจสูง  จุดเด่นนักศึกษาสาขาวิชานิเทศศาสตร์ได้ไปฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่ี
ตรงสายงานและมีรุ่นพี่อยู่ในสถานประกอบการคือบริษัทดรีมทีมเน็ตเวิร์คจ ากัดและได้งานท าหลังจากฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 
  จุดเด่นจากกิจกรรมการฝึกปฏิบัติจากการท าละครเวที กิจกรรมนิเทศวาไรต้ี สัมมนานิเทศศาสตร์ 
เป็นกิจกรรมท่ีมุ่งเน้นการเรียนและฝึกปฏิบัติจริง โดยกิจกรรมละครเวที ซึ่งปีท่ีผ่านมามีการแสดงเรื่อง สัตว์ป่า 
ใบไม้และความทรงจ า  ซึ่งนักศึกษาจะได้น าทักษะการพูด การอ่านและการเขียนบทละคร การก ากับการแสดง 
รวมถึงการถ่ายทอดสดด้วย obs ผ่านช่องทางออนไลน์ กิจกรรมนิเทศวาไรต้ี มีการจัดกิจกรรมไลฟ์สด ในรูปแบบ
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การสตรีมมิ่ง 100% ท่ีนักศึกษาจะได้ฝึกเรื่องของการออกอากาศสด  ประสานงานแต่ละคิว แต่ละช่วงของรายการ  
การสัมภาษณ์ออนแอร์  การแสดง การใส่ CGเพื่อขึ้นโลโก้รายการ ช่องสถานี INFOGRAPHIC ต่างๆ รวมถึงการ
โฟกัสท่ีส่ือสังคมออนไลน์ ท่ีเป็นช่องทางเพจเฟซบุ๊ก หรือยูทูป เพื่อดู Feedback จากผู้รับชม  มีการตอบค าถาม
ชิงรางวัล และสัมมนานิเทศศาสตร์ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี คือ "คุยกะดม"  (โน้ส อุดม แต้พานิช)  ท่ี
นักศึกษา จะได้เรียนรู้กระบวนการ One Stand Up Comedy หรือเด่ียวไมโครโฟนว่าแต่ละครั้ง มีกระบวนการ
เก็บข้อมูล พูดสด แซวผู้ชมท่ีมีการหาข้อมูลในระยะเวลาจ ากัดส้ันๆ อย่างไร  ได้เห็นกระบวนการส่ือสารท่ีไม่ต้อง
พึ่งพาเทคโนโลยีอะไร แต่เป็นการส่ือสารจากตัวบุคคลเพียงคนเดียว 
  ทุกสาขาวิชามีการด าเนินงาน ดังนี้ 
  1. ในด้านการพัฒนาอาจารย์ สาขาวิชามุ่งเน้นให้อาจารย์ประจ าสาขาวิชาพัฒนาผลงานทาง
วิชาการ ผลงานวิจัย และการอบรมพัฒนาศักยภาพตามความต้องการของอาจารย์ประจ าสาขาวิชา โดยในปี 
พ.ศ.2564 อาจารย์สาขาวิชาบัญชีได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นระดับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
จ านวน 1 คน คือ ผศ.ปราณี เนรมิตร 
   ทุกคนได้รับการพัฒนาผลงานวิจัยและพัฒนาบทความวิชาการครบทุกคน อีกท้ังทุกคนได้
เข้าร่วมการอบรมพัฒนาศักยภาพตามความต้องการของอาจารย์ประจ าสาขาวิชา  
  2. ในด้านการพัฒนานักศึกษา สาขาวิชามุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะ ความรู้ และ
การปฏิบัติท่ีเน้นการปฏิบัติงานจริงตามความต้องการของท้องถิ่นหรือองค์กร โดยในปี พ.ศ.  2564 นักศึกษา
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ช้ันปีท่ี 3 ได้รับทุนงบประมาณในโครงการยุวชนอาสา จากส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในด้านการพัฒนาท้องถิ่น โดยน าความรู้และ
ทักษะท่ีได้รับจากการเรียนไปพัฒนาชุมชนจากการปฏิบัติจริง และนักศึกษาช้ันปีท่ี 4 ได้น าผลงานการพัฒนา
นวัตกรรมเข้าร่วมน าเสนอในเวทีการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ (The Asia Undergraduate 
Conference on Computing) ซึ่งได้รับรางวัลการประกวดนวัตกรรมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ "SILVER 
AWARDS" จ านวน 2 คน รางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย "VERY GOOD PAPER AWARDS" 
จ านวน 2 คน และรางวัลการน าเสนอผลงานวิจัยภาคบรรยาย "GOOD PAPER AWARDS" จ านวน 2 คน 
  3. ในการจัดการเรียนการสอน สาขาวิชาได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนโดยได้รับการ
รับรองการประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ในระดับดี (3.60)  และได้ด าเนินการ
ปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา โดยได้รับการรับรองหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิด้าน
คอมพิวเตอร์จาก สกอ. เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว    
 2.  กำรประสำนเพื่อน ำนโยบำยจำกสภำมหำวิทยำลัยไปสู่กำรปฏิบัติของสำขำวิชำ 
  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการประชุมบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการเพื่อช้ีแจง
นโยบายการด าเนินงานต่าง ๆ ของสภามหาวิทยาลัยแก่บุคลากรทุกสาขาวิชา โดยแต่ละสาขาวิชาได้น านโยบาย
มาใช้ในการจัดต้ังงบประมาณในการด าเนินงานต่าง ๆ ของสาขาวิชา ซึ่งคณบดีได้ด าเนินการก ากับและติดตาม
การด าเนินงานให้เป็นไปตามแผนท่ีก าหนดไว้ ซึ่งในปี พ.ศ.2564 ทุกสาขาวิชามีผลด าเนินงานเป็นไปตาม
นโยบายจากสภามหาวิทยาลัยครบทุกด้าน 
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 3.  ในปัจจุบัน อำจำรย์ที่มีคุณภำพและมีทักษะที่สำมำรถท ำงำนได้หลำกหลำย เป็นควำม
ต้องกำรจ ำเป็นส ำหรับมหำวิทยำลัยไทยที่ต้องพัฒนำให้พร้อมส ำหรับบริบทที่เปลี่ยนไปคณะ/วิทยำลัย  มี
แนวทำงกำรพัฒนำอำจำรย์ให้มีคุณภำพและทักษะที่หลำกหลำยมำกขึ นอย่ำงไร 
  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมท้ังผู้บริหารของคณะ ได้ด าเนินการส่งเสริมและสนับสนุน
การพัฒนาอาจารย์ให้มีคุณภาพ โดยมอบงบประมาณส าหรับการพัฒนาอาจารย์ ท้ังในด้านการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ การสนับสนุนงบประมาณในการท างานวิจัย การพัฒนาบทความวิชาการต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และต้ัง
งบประมาณส าหรับการอบรมพัฒนาศักยภาพอาจารย์ ซึ่งอาจารย์สามารถของบประมาณในการเข้าร่วมอบรม
พัฒนาตนเองตามศาสตร์ท่ีต้องการ พร้อมท้ังสนับสนุนงบประมาณในการเดินทางและท่ีพักอย่างต่อเนื่อง 
 4. ท่ำนเห็นว่ำปัญหำที่ส ำคัญของคณะคืออะไร และท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไร 
  ส าหรับการด าเนินงานภายในคณะวิทยาการจัดการ ทุกสาขาวิชาสามารถด าเนินงานได้อย่าง
สะดวก โดยได้รับการสนับสนุนและการช่วยเหลือจากผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ีเป็นอย่างดี เพียงแต่
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงานส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นจากขั้นตอนและระเบียบการท างานท่ีมาจากส่วนกลาง
ของมหาวิทยาลัยท่ีมีความซับซ้อน และมีขั้นตอนท่ียุ่งยาก ท าให้การด าเนินงานไม่ราบรื่น และไม่เอื้อต่อการ
ท างานของบุคลากร เช่น การปรับ หรือเปล่ียนระบบการสอบประกันคุณภาพภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม Ellis 
ซึ่งไม่มีความทันสมัย อยากให้มีการจัดท าข้อสอบ และระบบการสอบท่ีเป็นมาตรฐานของ มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค์ และการใช้ภาษาบนเวบไซท์หลักของมหาวิทยาลัยฯ ควรต้องเป็นภาษาอังกฤษ - ไทย ท้ังหมด เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้กับนักศึกษาต่างชาติได้เข้าถึงข่าวสารข้อมูลของมหาวิทยาลัยฯ และเข้าถึงระบบการ
ตรวจสอบโครงสร้างได้ด้วยตนเอง นอกจากนี้มีปัญหาในด้านการบริหารจัดการการเบิกจ่ายงบประมาณของ
ทางมหาวิทยาลัย การให้เงินสนับสนุนทุนในการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการในแต่ละฐาน  และ การให้เงิน
สนับสนุนทุนในการท างานวิจัยท่ีเหมาะสม 
 5. กำรระบำด COVID19 สำขำประสบปัญหำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เกิดประสิทธิผล
หรือไม่ และต้องกำรได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงไร 
  ทุกสาขาวิชาประสบปัญหาในการจัดการเรียนการสอนท่ีคล้ายคลึงกัน เนื่องจากด้วยนักศึกษาท่ี
เข้ามาเรียนในมหาวิทยาลัยโดยส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาท่ีครอบครัวมีรายได้ปานกลาง และน้อย ท าให้นักศึกษา
บางส่วนไม่มีอุปกรณ์ในการเรียนในรูปแบบออนไลน์ หรือมีแต่ไม่สนับสนุนหรือไม่รองรับรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนให้เกิดประสิทธิผลได้ ทุกสาขาวิชาจึงมีความต้องการให้มหาวิทยาลัยและคณะวิทยาการจัดการ 
จัดเตรียมส่ิงสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้กับนักศึกษา โดยการจัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซิมการ์ด 
และอุปกรณ์เครือข่ายอินเทอร์เน็ตให้นักศึกษาท่ีขาดแคลนสามารถยืมไปใช้ในการเรียนได้ ซึ่งคณะ      
วิทยาการจัดการมีคอมพิวเตอร์จ านวนหนึ่งท่ีสามารถซ่อมแซมและอัพเกรด เพื่อสนับสนุนในส่วนนี้แล้ว 
เพียงแต่ยังรอนโยบายจากทางมหาวิทยาลัยในด้านระเบียบและขั้นตอนการยืม – คืน และควรจัดหาโปรแกรม
ท่ีมีลิขสิทธิ์ที่ใช้ส าหรับการเรียนการสอน เช่น โปรแกรมท่ีอยู่ในตระกูล Adobe  
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 6. ประเด็นที่กระทรวง อว. ให้ควำมส ำคัญและจะน ำไปสู่กำรจัดสรรงบประมำณ ตำม พรบ.
อุดมศึกษำ มำตรำ 45(3) คือ กำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย (Reinventing University) ดังนั นท่ำนเห็นว่ำจะ
ก ำหนดทิศทำงอย่ำงไรในกำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัยเพื่อพัฒนำควำมเป็นเลิศและผลิตก ำลังคนตำมควำม
ต้องกำรของประเทศ 
  มหาวิทยาลัยควรสร้างและพัฒนาบัณฑิตท่ีมีทักษะเป็นไปตามความต้องการของท้องถิ่น โดย
การสร้างนักศึกษาให้เป็นบัณฑิตหรือนักพัฒนาในพื้นท่ี ได้แก่ นักคิด นักส่ือสาร นักประสานงาน และนักสร้าง
นวัตกรรมเพื่อชุมชน ผ่านการใช้เครื่องมือส่งเสริมและพัฒนาให้นักศึกษามีคุณลักษณะท่ีส าคัญ 4 ประการ ตาม
พระบรมราโชบายด้านการศึกษา ได้แก่ มีทัศนคติท่ีดีและถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงเข้มแข็ง มีอาชีพมี     
งานท า และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย พร้อมท้ังมีความสามารถและทักษะในการด ารงชีวิตและการท างานใน
อนาคต โดยสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นของตนเองได้ และถูกต้อง มีพื้นฐานชีวิตท่ีมั่นคงเข้มแข็ง 
มีอาชีพมีงานท า และเป็นพลเมืองดีมีระเบียบวินัย  
 7.  ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่ำงไรเก่ียวกับกำรจัดกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำตำมกฎกระทรวง 
  ทุกสาขาวิชาไม่เห็นด้วยกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากเห็นว่าทุกมหาวิทยาลัยควร
ได้รับสิทธิในการพัฒนาท่ีเท่าเทียมกัน ซึ่งทุกมหาวิทยาลัยมีคณาจารย์ นักศึกษา ท่ีมีความพร้อม และความ
ต้องการในการพัฒนาท่ีหลากหลายรูปแบบ จึงควรให้สิทธิการด าเนินงานในทุกส่วนเท่าเทียมกันนอกจากนี้อาจ
เป็นการลดจ านวนนักศึกษาลงมากกว่าเดิม เพราะการเรียนในลักษณะออนไลน์อาจท าให้ นักศึกษาตัดสินใจ
เลือกเรียนกับมหาวิทยาลัยท่ีมีช่ือเสียงมากกว่า โดยไม่ต้องเดินทางไปก็ได้ และทุนสนับสนุนในงานวิจัยส่วนมาก
อาจสนับสนุนให้อาจารย์ท าได้เพียงงานวิจัยเชิงพื้นท่ี ไม่สามารถพัฒนางานวิจัยท่ีมีขอบเขตกว้างเหมือนเช่น
มหาวิทยาลัยใหญ่ได้  เช่น งานวิจัยทางด้านบัญชีหรือการเงินสามารถท าการวิเคราะห์ข้อมูลในตลาดหลักทรัพย์ 
ท้ังในและต่างประเทศได้อย่างเช่นมหาวิทยาลัยใหญ่ๆ ท า งานวิจัยลักษณะนี้มี impact สูงและจะได้รับการ
ตีพิมพ์ลงวารสารท่ีดี  แต่มหาวิทยาลัยในกลุ่มราชภัฏไม่ค่อยได้รับการสนับสนุนทุนวิจัยลักษณะนี้ อาจต้องใช้
ทุนส่วนตัว เพราะทุนวิจัยส่วนใหญ่ของกลุ่มราชภัฏสนับสนุนงานวิจัยเชิงพื้นท่ีหรือเพื่อท้องถิ่น 
 8.  มหำวิทยำลัยมีบทบำทอย่ำงไรในกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals) หรือ SDGs บนพื นฐำนของทรัพยำกรธรรมชำติ ภูมิปัญญำและวัฒนธรรมของท้องถ่ิน 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นมหาวิทยาลัยท่ีสร้างและพัฒนานวัตกรรมท่ีสอดคล้องกับ
การพัฒนาท้องถิ่น สังคมและประเทศชาติ และเป็นท่ียอมรับในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์หลักท่ี
มหาวิทยาลัยได้ด าเนินการ โดยมหาวิทยาลัยได้ด าเนินการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความยั่งยืนบนพื้นฐานของ
ทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมของท้องถิ่น เช่น การพัฒนาในโครงการมหาวิทยาลัยสู่ต าบล 
สร้างรากแก้วให้ประเทศ ท่ีมอบหมายให้ทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัยมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน โครงการ
ยกระดับเศรษฐกิจและสังคม “ตลาดท่าเรือคลองคาง” ต.บึงเสนาท เป็นต้น 
 9. ควำมร่วมมือในหรือต่ำงประเทศ 
  คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังภายในประเทศ
และต่างประเทศ เช่น  
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  9.1 การด าเนินงานโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถิ่น ประจ าปี 2564 ร่วมกับ ธนาคารออมสิน  
ซึ่งโครงการนี้เกิดขึ้นจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับธนาคาร 
ออมสิน เพื่อด าเนินโครงการออมสินยุวพัฒน์รักษ์ถ่ิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศักยภาพของกลุ่มองค์กร
ชุมชน ประเภทกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP หรือกลุ่มอาชีพในชุมชน พัฒนาในด้านต่าง ๆ 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ ท าให้เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ มีการบริหารจัดการด้าน
การตลาด ด้านการเงินและด้านการจัดสวัสดิการเพื่อประโยชน์ของสมาชิกและชุมชนให้มีความเข้มแข็งและ
ยั่งยืนได้อย่างเหมาะสมในอนาคต 
  9.2 การสร้างความร่วมมือเครือข่ายคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ 
จากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ 8 
แห่งเพื่อสร้างเครือข่ายทางวิชาการมีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อสถาบันอุดมศึกษา เนื่องจากเป็นการ
เสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนท้ังด้านการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการพัฒนานักศึกษา 
ตลอดจนการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมอันเป็นพันธกิจหลักของสถาบันอุดมศึกษา จึงได้มีการลงนามเครือข่าย
ความร่วมมือทางวิชาการและได้จัดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ โดยใช้ทรัพยากรต่าง ๆ 
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ และคุ้มค่า และสืบเนื่องจากนั้นเป็นต้นมา ได้ก าหนดให้มีกิจกรรมทางวิชาการท่ี
ส าคัญมากกิจกรรมหนึ่ง คือ “การจัดงานวิชาการระดับชาติ” เพื่อการพัฒนาผลงานทางวิชาการ การน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการและการวิจัย การพัฒนาวารสารทางวิชาการ ตลอดจนการส่งเสริมให้คณาจารย์และ
นักศึกษาได้มีโอกาสในการน าเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติท้ังแบบภาคบรรยาย (Oral Presentation) 
และการน าเสนอโดยโปสเตอร์ (Poster Presentation) 
  9.3 การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรเศรษฐศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ บริษัท CP ALL 
จ ากัด (มหาชน) 
  9.4 การสร้างความร่วมมือในโครงการความร่วมมือนักศึกษาแลกเปล่ียนจาก นักศึกษาจีน
มหาวิทยาลัยฟูเจ้ียน และจาก Macheng Boda School  
 10. ควำมคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ  
  คณาจารย์มีความต้องการให้มหาวิทยาลัย สร้างขวัญและก าลังใจให้กับบุคลากรในมหาวิทยาลัย 
ท้ังทางด้านงบประมาณสนับสนุนการศึกษาต่อตามความต้องการ และสนับสนุนทางด้านสวัสดิการการ
รักษาพยาบาลในรูปแบบกองทุนหรือการท าประกันกลุ่ม รวมทั้งขวัญและก าลังใจในการพัฒนาผลงานวิจัย การ
เผยแพร่ผลงานในระดับชาติและนานาชาติ 
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ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของคณบดี 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี จากการตอบ
แบบสอบถามของบุคลากร  จ านวน 62 คน จากบุคลากร จ านวน 62 คน หรือร้อยละ 100.00  ปรากฏดัง ตาราง
ท่ี 3.8 – ตารางท่ี 3.11  

ตำรำงที่ 3.8 แสดงค่าเฉล่ีย ระดับและล าดับท่ีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของคณบดี 
1. ภำวะผู้น ำ ค่ำเฉลี่ย ระดับ ล ำดับที่ 

1.1 
ความเป็นผู้น าในการก าหนดแนวทางการบริหารงานตามวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย คุณค่าและยุทธศาสตร์ของคณะ และมหาวิทยาลัย 4.13 ดี 1 

1.2 
ความสามารถในการส่ือสาร การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ให้ประชาคมของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 4.06 ดี 4 

1.3 
ความสามารถในการบริหารงานได้ทันการเปล่ียนแปลงของ 
สังคมโลก 4.03 ดี 6 

1.4 ทักษะในการตัดสินใจและแก้ปัญหาการบริหารงาน 4.02 ดี 7 
1.5 ทักษะในการคิดแสวงหาวิธีการหรือทางเลือกท่ีดีท่ีสุดส าหรับอนาคตของคณะ 4.06 ดี 4 

1.6 
ความมุ่งมั่นและความทุ่มเทในการท างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผน
ยุทธศาสตร์ 4.11 ดี 2 

1.7 ความสามารถในการบริหารทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคณะ 4.08 ดี 3 
1.8 ความสามารถในการแสวงหาทรัพยากรมาสนับสนุนการบริหารงานของคณะ 4.00 ดี 9 
1.9 การสร้างทีมและใช้แนวทางในการท างานเป็นทีมในการบริหารงาน 4.00 ดี 9 
1.10 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในคณะ 3.98 ดี 11 
1.11 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคลและองค์การภายนอก 4.02 ดี 7 
1.12 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการในคณะ 3.97 ดี 12 

รวม 4.04 ดี  
  
 จากตารางท่ี 3.8 โดยภาพรวมบุคลากรเห็นว่า ภาวะผู้น าของคณบดี  อยู่ในระดับ “ดี”  
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นสูงสุดสามอันดับ คือ ความเป็นผู้น าใน
การก าหนดแนวทางการบริหารงานตามวิสัยทัศน์ เป้าหมาย คุณค่าและยุทธศาสตร์ของคณะ และมหาวิทยาลัย  
ความมุ่งมั่นและความทุ่มเทในการท างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนยุทธศาสตร์  และความสามารถในการ
บริหารทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคณะ ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นต่ าสุดสามอันดับ คือ 
ความสามารถในการแสวงหาทรัพยากรมาสนับสนุนการบริหารงานของคณะ การสร้างทีมและใช้แนวทางใน
การท างานเป็นทีมในการบริหารงาน  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในคณะ  และการสร้าง
บรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการในคณะ 
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ตำรำงที่ 3.9 แสดงค่าเฉล่ีย ระดับและล าดับท่ีความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาลของคณบดี 
2. ธรรมำภิบำล ค่ำเฉลี่ย ระดับ ล ำดับที่ 

2.1 
หลักนิติธรรม : การใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกติกาต่างๆ อย่างเป็นธรรม
และเสมอภาค 4.11 ดี 3 

2.2 

หลักคุณธรรม : การยึดถือและเช่ือมั่นในความถูกต้องดีงาม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความมี
ระเบียบวินัย 4.18 ดี 2 

2.3 

หลักความโปร่งใส : การท าให้มหาวิทยาลัยเป็นสังคมท่ีเปิดเผยข้อมูล
อย่างตรงไปตรงมา มีระบบและกลไกการท างานท่ีโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ 4.23 ดี 1 

2.4 

หลักการมีส่วนร่วม : เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้  
ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นส าคัญท่ี
เกี่ยวข้อง ร่วมกันคิดแนวทางการท างาน ร่วมแก้ปัญหา ร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจและกระบวนการพฒันา 4.10 ดี 4 

2.5 

หลักความรับผิดชอบ : แสดงความรับผิดชอบและต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ การแสดงถึงความ
ส านึกในความรับผิดชอบต่อความบกพร่องและพร้อมท่ีจะปรับปรุงแก้ไข 4.08 ดี 5 

2.6 
หลักความคุ้มค่า : การใช้ทรัพยากรในการบริหารงานท่ีมีอยู่จ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ประหยัดและคุ้มค่า 4.05 ดี 6 

 รวม 4.12 ดี  

 จากตารางท่ี 3.9 โดยภาพรวมบุคลากรเห็นว่า ธรรมาภิบาลของคณบดี อยู่ในระดับ ”ดี 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียความคิดเห็นสูงสุดสองอันดับ คือ หลักความโปร่งใส : 
การท าให้มหาวิทยาลัยเป็นสังคมท่ีเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา มีระบบและกลไกการท างานท่ีโปร่งใส 
สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้และหลักคุณธรรม : การยึดถือและเช่ือมั่นในความถูกต้องดีงาม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย  ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียความคิดเห็น
ต่ าสุดสองอันดับ คือ หลักความรับผิดชอบ : แสดงความรับผิดชอบและต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุผลตาม
วัตถุประสงค์/เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ การแสดงถึงความส านึกในความรับผิดชอบต่อความบกพร่องและพร้อมท่ี
จะปรับปรุงแก้ไข และหลักความคุ้มค่า : การใช้ทรัพยากรในการบริหารงานท่ีมีอยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ประหยัดและคุ้มค่า 
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ตำรำงที่ 3.10 แสดงค่าเฉล่ีย ระดับและล าดับท่ีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี 
ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำล ค่ำเฉลี่ย ระดับ ล ำดับที่ 

1 ภาวะผู้น า 4.04 ดี 2 
2 ธรรมมาภิบาล 4.12 ดี 1 

รวม 4.07 ดี  

 จากตารางท่ี 3.10 โดยภาพรวมบุคลากรเห็นว่าภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี อยู่ในระดับ ”ดี”  

ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของคณบดี 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการบริหารของคณบดีจากการตอบแบบสอบถาม
ของบุคลากร จ านวน 62 คน จากบุคลากร จ านวน 62 คน หรือร้อยละ 100.00  ปรากฏดังตารางท่ี 3.11  
ตำรำงที่ 3.11 แสดงค่าเฉล่ีย ระดับและล าดับท่ีความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
 

ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของคณบดี ค่ำเฉลี่ย ระดับ ล ำดับที่ 
1. กำรบริหำร 4.03 มำก  
1.1 แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 4.02 มาก 2 

1.2 

แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย และเกิดจากความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ทุกระดับ 4.03 มาก 1 

1.3 
มหาวิทยาลัยมีกลไกในการก ากับ ติดตาม และประเมินผล ให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน 4.03 มาก 1 

2. บทบำทหน้ำที ่ 4.14 มำก  

2.1 
การก าหนดเป้าประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ท่ีต้องการโดยให้ผู้เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมและอธิบายให้เข้าใจตรงกัน 4.08 มาก 2 

2.2 
การเป็นผู้อ านวยการ (Facilitator) หรือส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
ด าเนินงาน  4.19 มาก 1 

3. กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในมหำวิทยำลัย 4.07 มำก  

3.1 
การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อการเรียน     
การสอน 4.08 มาก 2 

3.2 
การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและ
การปฏิบัติงาน 4.11 มาก 1 

3.3 
 

การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อการบริการ
นักศึกษาและศิษย์เก่า 
 

4.02 
 

มาก 
 

3 
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ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของคณบดี ค่ำเฉลี่ย ระดับ ล ำดับที่ 
4. แนวทำงกำรท ำงำน 4.08 มำก  

4.1 
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอก
คณะ 4.10 มาก 1 

4.2 
การจัดหา การบริหารทรัพยากร และทรัพย์สินของคณะและ
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 4.06 มาก 2 

รวม 4.08 มำก  
 จากตารางท่ี 3.11 โดยภาพรวม บุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารงานของคณบดี อยู่ในระดับ 
“มาก” เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
 1. ด้านการบริหาร ข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดคือ แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ี
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและเกิดจากความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ และ
มหาวิทยาลัยมีกลไกในการก ากับ ติดตาม และประเมินผลให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน   
   2.  ด้านบทบาทหน้าท่ี ข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดคือ การเป็นผู้อ านวยการ 
(Facilitator) หรือส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินงาน   
 3. ด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ในมหาวิทยาลัย  ข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดคือ การใช้
ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและการปฏิบัติงาน    
 4. ด้านแนวทางการท างาน ข้อท่ีมีคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจสูงสุดคือ มีปฏิสัมพันธ์ท่ีดีกับ
คณาจารย์ บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน และนักศึกษา 

 สรุปควำมคิดเห็นต่อคณบดี 
 1.  ด้ำนภำวะผู้น ำ  
  1.1 มีภาวะผู้น า  (ความถ่ี 1) 
  1.2 มีความเป็นผู้น า ท่ีมองผลประโยชน์โดยรวมขององค์กร เสียสละ บริหารแบบมีส่วนร่วม 
(ความถ่ี 1) 
 2. ด้ำนธรรมำภิบำล 
  2.1 มีธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานต่อส่วนรวมมาก (ความถ่ี 1) 
  2.2 มีหลักคุณธรรมจริยธรรมการบริหารจัดการดี (ความถ่ี 1) 
 3. ด้ำนควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของคณบดี 
  พึงพอใจด้านความมีน้ าใจและเสียสละ (ความถ่ี 1) 
 4.  ควำมคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ   
  มีความสามารถน าพาคณะสู่การพัฒนาด้วยความส าเร็จอย่างยั่งยืน (ความถ่ี 1) 
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สรุปผลกำรประเมินผลงำน 
 1. ผลการด าเนินงานตามพันธกิจคณะด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 4.20 อยู่ในระดับ ดี 
 2. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ  คณะด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 
2.90  อยู่ในระดับ ปานกลาง จ าแนกเป็น  
  2.1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์  
   คณะได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ จ านวน 17 ตัวช้ีวัด โดยมีผลการด าเนินงานบรรลุค่า
เป้าหมาย จ านวน 9 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ  52.94 คิดเป็นระดับคะแนน 2.65 อยู่ในระดับ ปานกลาง  
  2.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
   คณะได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ จ านวน 32 โครงการ  สามารถด าเนินการได้จ านวน 
16 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ 50.00 คิดเป็นระดับคะแนน 2.50 อยู่ในระดับ ควรปรับปรุง 
  2.3 การบริหารงบประมาณ  
   คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 8,527,733 บาท  ด าเนินการเบิกจ่ายได้ 
จ านวน  6,459,138 บาท  คิดเป็นร้อยละ 75.74 คิดเป็นระดับคะแนน 3.79 อยู่ในระดับ ดี 

 สรุปการประเมินผลงานของคณบดี คะแนนท่ีได้ 3.62 อยู่ในระดับ ดี 
 การประเมินผลงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สรุปได้ดังนี้ 

ตำรำงที่  3.12  สรุปการประเมินผลประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ท่ี รำยกำรที่ประเมิน น  ำหนัก คะแนน ระดับ 
1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ 50 4.20 ด ี
  1.1 ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนตลอดจนครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 
 4.60 ดีมาก 

  1.2 ด้านการวิจัยส่ิงประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  3.65 ดี 
  1.3 ด้านการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  3.33 ปานกลาง 
  1.4 ด้านการบริการวิชาการ  5.00 ดีมาก 
  1.5 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  5.00 ดีมาก 
  1.6 ด้านการบริหาร    4.20 ดี 
2 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ 40 2.90 ปำนกลำง 
  2.1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์ 20 2.65 ปานกลาง 
 2.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 10 2.50 ควรปรับปรุง 
  2.3 การบริหารงบประมาณ 10 3.79 

 
ดี 

รวม 90 3.62 ด ี
3 ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำล 10 

 
 

4.07 ด ี
  ภาวะผู้น า  4.04 ด ี
  ธรรมาภิบาล  4.12 ด ี
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 จากตารางท่ี 3.12 พบว่า ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ อยู่ในระดับ ดี  ผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ อยู่ในระดับ ปานกลาง  ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี อยู่ในระดับ ดี  

กำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำน 
 จุดเด่น 
 คณะสามารถบริหารจัดการเรื่องการออกกลางคันของนักศึกษาได้ดี ท าให้สัดส่วนนักศึกษาออก
กลางคันปีการศึกษา 2563 เทียบกับสัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2562 ลดลงร้อยละ 12.39 
 ข้อเสนอแนะ  
 1.  จากการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ พบว่าคณะสามารถเบิกจ่าย
งบประมาณได้ ร้อยละ 75.74 แต่โครงการท่ีท าเสร็จและบรรลุเป้าหมายมีเพียงร้อยละ 50 และสามารถบรรลุ
เป้าหมายตามตัวช้ีวัดของแผนยุทธศาสตร์เพียงร้อยละ 52.94 ดังนั้น คณะควรศึกษาวิเคราะห์เพื่อหาปัญหา
และสาเหตุ น ามาวางแผนก าหนดแนวทางปรับปรุงให้มีการด าเนินโครงการอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 2. จ านวนนักศึกษาใหม่ของคณะมีแนวโน้มลดลง คณะควรเพิ่มจ านวนนักศึกษาโดยแสวงหานักศึกษา
กลุ่มเป้าหมายใหม ่มุ่งเป้าไปท่ีคนในวัยท างาน เพื่อพัฒนาทักษะก าลังคนให้มีทักษะสอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศ เน้นทักษะอาชีพเฉพาะ โดยจัดท าหลักสูตรระยะส้ันเน้นทักษะท่ีสามารถน าไปท างานได้จริง เช่น 
หลักสูตรระยะส้ันด้านบัญชี เป็นต้น  
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เอกสำรอ้ำงอิง 
 

กลุ่มงานการเจ้าหน้าท่ี.   ข้อมูลบุคลำกรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564. 
กองนโยบายและแผน.   ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ 

พ.ศ. 2564. 
                     แผนยุทธศำสตร์คณะวิทยำกำรจัดกำรระยะที่ 1 (ปี พ.ศ. 2561–2564). 
………..                      สรุปรำยงำนกำรใช้เงินปีงบประมำณ พ.ศ. 2564.  
คณะวิทยาการจัดการ.   แบบรำยงำนข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564. 
………..       รำยงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564. 
………..         รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณปีงบประมำณ พ.ศ. 2564. 
………..     สรุปผลกำรติดตำมและประเมินโครงกำรปีงบประมำณ พ.ศ. 2564.  
………..      รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2564.  
………..      รำยงำนกำรประเมินตนเองประจ ำปีกำรศึกษำ 2563. 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน.  ข้อมูลจ ำนวนนักศึกษำแต่ละชั นปี ปีกำรศึกษำ 2563. 
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ภำคผนวก ก 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
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ภำคผนวก ข 
โครงกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์   

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
  



  

 

62 
 

โครงกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์   
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

 ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 49 ให้มีคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยประธานคณะกรรมการและกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอก ซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัยแต่งต้ังโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยตาม
มาตรา 39 และมาตรา 50  สภามหาวิทยาลัยมีมติแต่งต้ังคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ  ซึ่งการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัย  ถือว่าเป็นเครื่องมือทางการบริหารอย่างหนึ่งส าหรับองค์การท่ีจะสะท้อนภาพของการพัฒนาการ
ปฏิบัติงานและการบริหารจัดการองค์กรของคณะผู้บริหาร  ภายใต้แนวนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ท่ีได้วางไว้  
ดังนั้น การติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานนั้น  จ าเป็นต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมจากบุคคลภายใน
องค์การท่ีมีมุมมองต่อมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอกท่ีมองมหาวิทยาลัย โดยการเช่ือมโยงและสะท้อนให้เห็น
ผลกระทบท้ังทางบวกและทางลบ  ซึ่งจะประเมินได้เป็นค่าความส าเร็จ และจุดอ่อนท่ีควรได้รับการพัฒนาให้
สามารถด าเนินงานได้บรรลุภารกิจท่ีต้ังไว้ 
วัตถุประสงค ์

1. เพื่อติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณะ คณบดี ส านัก/ 
สถาบัน และผู้อ านวยการ   
 2.  เพื่อจัดท ารายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย คณะ และ
ส านัก/สถาบัน 
หน่วยงำนที่รับกำรประเมิน 
 มหาวิทยาลัย  คณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
 ส านักงานอธิการบดี  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ส านักศิลปะและวัฒนธรรม และสถาบันวิจัยและพัฒนา 
 
ผู้รับกำรประเมิน   
 อธิการบดี คณบดีและผู้อ านวยการของหน่วยงานท่ีรับการประเมิน   
รำยกำรที่ประเมินและติดตำม 

1. การติดตามการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย คณะ และส านัก/สถาบัน ตามข้อเสนอแนะของคณะ 
กรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
 2.  การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานท่ีรับการประเมิน              
           3.  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย คณะ และ  
ส านัก/สถาบัน  
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     3.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์   
                3.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
                3.3  การบริหารงบประมาณ    
 4. ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้รับการประเมิน และความพึงพอใจต่อคุณภาพ   
ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เคร่ืองมือ วิธีกำร เกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมินและน  ำหนักในกำรประเมิน 
 เคร่ืองมือ 
 เครื่องมือท่ีใช้ในการวบรวมข้อมูลและเอกสารท่ีเกี่ยวข้องประกอบด้วย 

1. แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานท่ีรับการประเมิน 
 2. แบบสัมภาษณ์ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 3.  แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  รวมท้ังผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย  เช่น  
อาจารย์  เจ้าหน้าท่ี  นักศึกษา  ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต  ผู้แทนชุมชนรอบมหาวิทยาลัยหรือชุมชนท่ีได้รับผลจากการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  
 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจใน
การบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ 
 5.  เอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีรับการประเมิน  ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี   รายงานประจ าปี  รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร 
รายงานผลการด าเนินงานของคณบดี ผู้อ านวยการ  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฯลฯ 
  วิธีกำร 
 1.  รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจ/ตัวชี้วัด  และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานท่ีรับการประเมิน  โดยมีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยท่ีแต่งต้ังขึ้นเป็นผู้ช่วยประสานด าเนินการ 
 2.  วิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานท่ีรับการประเมิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3.  วิเคราะห์เอกสาร ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  รายงานประจ าปี  รายงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร  แบบติดตามและประเมินตนเองตามตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย และเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องในการด าเนินการของหน่วยงานท่ีรับการประเมิน  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 ของหน่วยงานท่ีรับ
การประเมิน   
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 เกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมิน 
 การประเมินผลตามพันธกิจ ใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้   
 1. เกณฑ์ของหน่วยงานระดับชาติท่ีท าหน้าท่ีประเมิน ได้แก่ส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (สป.อว.) 
 2. เกณฑ์เป้าหมายท่ีหน่วยงานท่ีรับการประเมินก าหนด   
 3.  เกณฑ์ผลการด าเนินงานในปีท่ีผ่านมา 
 4. เกณฑ์กระบวนการและหรือผลการด าเนินงานท่ีคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานก าหนด 
 

 น  ำหนักในกำรประเมิน   
 1. การด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานท่ีรับการประเมิน             ร้อยละ  50 
          2.  ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณของมหาวิทยาลัย คณะ ร้อยละ 40 
   2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์  ร้อยละ 20 
               2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีรับอนุมัติ  
  จากสภามหาวิทยาลัย     ร้อยละ 10 
               2.3  การบริหารงบประมาณ   ร้อยละ 10 
 3. ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของผู้รับการประเมิน         ร้อยละ 10 

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

                  A1 =
คะแนนรวมที่ได้

จ านวนตัวชี้วัด
  

 
     1.2  การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน  

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

50
  

               A1.1 = คะแนนเฉล่ียการด าเนินงานตามพันธกิจด้านการบริหาร 
               A1.2 = คะแนนเฉล่ียการด าเนินงานตามพันธกิจด้านความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 
               A1.3 = คะแนนเฉล่ียการด าเนินงานตามพันธกิจด้านความพึงพอใจของผู้รับบริการ 

2. การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์  (A2) 

      A2 =
ร้อยละทีไ่ด้

100
 x 5 
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3. ความส าเร็จของโครงการท่ีได้รับอนุมัติ  (A3) 

      A3 =
ร้อยละทีไ่ด้

100
 x 5 

 4. การบริหารงบประมาณ   (A4) 

      A4 =
ร้อยละทีไ่ด้

100
 x 5  

4. การประเมินภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ  (A5) 

                 A5 =
  คะแนนรวมที่ได้

จ านวนข้อ
  

 กำรค ำนวณคะแนนเฉพำะผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนโดยรวม  (A) 

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

90
 

 กำรแปลควำมหมำยของคะแนน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

คะแนน ระดับกำรด ำเนินงำน ระดับควำมคิดเห็นเก่ียวกับ 
ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำล 

4.51 – 5.00          ดีมาก               ดีมาก 
3.51 – 4.50          ดี               ดี 
2.51 – 3.50          ปานกลาง               ปานกลาง 
1.51 – 2.50          ควรปรับปรุง               ควรปรับปรุง 
1.00 – 1.50          ต้องปรับปรุง               ต้องปรับปรุง 
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กำรสรุปกำรประเมินผลงำน 
 กำรสรุปกำรประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัย คณะ ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ท่ี รำยกำรที่ประเมิน น  ำหนัก 
1 กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย คณะ 50 
2 ผลกำรด ำเนนิงำนตำมยุทธศำสตรแ์ละกำรบริหำรงบประมำณของมหำวิทยำลัย คณะ 40 
 2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 

 
20 

 2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 10 

 2.3  การบริหารงบประมาณ 10 
รวม 

 
90 

3 ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของอธิกำรบดี คณบดี 10 

สรุปกำรประเมินผลงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดี ส ำนัก/สถำบัน  

ท่ี รำยกำรที่ประเมิน น  ำหนัก 
1 กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจ 50 
 1.1 การบริหาร 15 
 1.2 ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 25 
 1.3 ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ใช้ผลการประเมินในการประกันคุณภาพ   

    การศึกษาภายใน) 10 
2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยและกำรบริหำรงบประมำณ 

 
40 

 2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 
 

20 
  2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ท่ีรับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 10 

 2.3  การบริหารงบประมาณ 10 
รวม 

 
90 

3 ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำร 10 

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

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

  



  

 

68 
 

 

ตัวชี วัดกำรประเมินผลงำนตำมพันธกิจของคณะและมหำวิทยำลัย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

มิติ และ ตัวชี วดั 
คณะ 

มหำ 
วิทยำลัย 

ครุศำสตร ์ มนุษย์ฯ กำร
จัดกำร 

วิทย์ฯ เทคโน
เกษตรฯ 

มิติท่ี 1 ด้ำนกำรผลติบัณฑติและพัฒนำก ำลังคนตลอดจนครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ       
ตัวชี้วัดที่ 1.1 ผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร   * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 1.2 การบริหารจัดการนักศึกษาออกกลางคัน * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 1.3 การประเมินคุณภาพการเรียนการสอนของอาจารย์  * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 1.4 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา * * * * * * 
มิติท่ี 2 ด้ำนกำรวิจัยสิ่งประดษิฐ์และงำนสร้ำงสรรค ์       
ตัวชี้วัดที่ 2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์จากภายใน
และภายนอก * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 2.2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รับทุนท าวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์จากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย   * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 2.3 โครงการวิจัยที่โจทย์การวิจัยได้มาจากท้องถิ่น * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 2.4 การใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตาม
ศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา (ด้านการเรียนการสอน การบริการ
วิชาการ การพัฒนาท้องถิ่น  หรือการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้  
นวัตกรรม หรือเชิงพาณิชย์)”  

* * * * * * 

มิติท่ี 3 ด้ำนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ       
ตัวชี้วัดที่ 3.1 การส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 การพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
หรือหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ภายนอกมหาวิทยาลัย * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 3.3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น ให้
ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม * * * * * * 
มิติท่ี 4 ด้ำนกำรบรกิำรวิชำกำร       
ตัวชี้วัดที่ 4.1 การจัดโครงการบริการวิชาการและทรัพยากร
สนับสนุนตามแผนในการให้บริการวิชาการ * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 4.2 งบประมาณที่เป็นความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก
หรือท้องถิ่นและรายได้ที่เกิดจากการให้บริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย/คณะ * * * * * * 
มิติท่ี 5 ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม       
ตัวชี้วัดที่ 5.1 การด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 5.2 การมีส่วนร่วมในโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น * * * * * * 
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มิติ และ ตัวชี วดั 
คณะ 

มหำ 
วิทยำลัย 

ครุศำสตร ์ มนุษย์ฯ กำร
จัดกำร 

วิทย์ฯ เทคโน
เกษตรฯ 

มิติท่ี 6 ด้ำนกำรบริหำร         
ตัวชี้วัดที่ 6.1 การบริหารองค์การ * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 6.2 ผลการบริหารงบประมาณ * * * * * * 
                 1. ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณ * * * * * * 
                 2. ความสามารถในการหารายได้ * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 6.3 ผลการพัฒนาบุคลากรของคณะ * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 6.4 การบริหารจัดการความเสี่ยง * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่  6.5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ * * * * * * 
                 (1)  ภายในประเทศหรือต่างประเทศ * * * * *  
                 (2)  ภายในประเทศและต่างประเทศ      * 

รวม 20 20 20 20 20 20 

 

หมำยเหตุ ตัวชี วัดท่ี 6.2 และตัวชี วัด 6.5  จะพิจำรณำให้สอดคล้องตำมสภำพกำร
เปลี่ยนแปลงใน ระดับประเทศ  
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เกณฑ์กำรประเมินผลงำนตำมพันธกิจของคณะและมหำวิทยำลัย 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 

1.1 ผลประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร   
     ชนิดตัวชี วัด : ผลลัพธ์ 

เกณฑ์ 

ค่าเฉล่ียของคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายในแต่ละหลักสูตร 

1.  คณะ 
2.  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน  
 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.2 ผลการบริหารจัดการ
นักศึกษาออกกลางคัน 
 
     ชนิดตัวชี วัด : ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์ 

   สัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2563 (รวมทุกช้ันปี) เทียบ

กับสัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2561 (รวมทุกช้ันปี) 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 
 

102 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 

1.3 การประเมินคุณภาพการ
เรียนการสอนของอาจารย์  

     ชนิดตัวชี วัด : ผลลัพธ์ 

เกณฑ์ 
    คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการสอนของอาจารย์
เป็นผลการประเมิน 
คะแนน  
   ใช้คะแนนเฉล่ียความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการสอนของอาจารย์ 
 

1.  คณะ 
2.  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1.4  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

 

     ชนิดตัวชี วัด : กระบวนการ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

เกณฑ์ 
1 .  มี แผนการ จัดกิ จกรรมการพัฒนานัก ศึกษาในภาพรวมของ
มหาวิทยาลัย/คณะ  โดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนและการ
จัดกิจกรรม 
2. มีการด าเนินกิจกรรมดังต่อไปนี้ (ต้องมีกิจกรรมทุกประเภท) 
   - กิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ท่ีก าหนดโดย
มหาวิทยาลัย/คณะ   
   - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
   - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาส่ิงแวดล้อม 
   - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
   - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
3. มีการประเมินผลการด าเนินการจัดกิจกรรม 
4. มีการประเมินผลความส าเร็จตาม วัตถุประสงค์ของแผนการจัด
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

1. คณะ 

2. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 

102 



  

 

72 
 

ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 

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

 

2.1 เงินสนับสนุนการท าวิจัย
ส่ิงประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอก 
 
     ชนิดตัวชี วัด : ปัจจัยน าเข้า 
 

 
 

2.2 จ านวนอาจารย์ประจ าท่ี
ได้รับทุนท าวิจัยส่ิงประดิษฐ์หรือ
งานสร้างสรรค์จากภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 
 
ชนิดตัวชี วัด : ปัจจัยน าเข้า 
 

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

เกณฑ์ 
  ร้อยละของอาจารย์ได้รับทุนท าวิจัยส่ิงประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 40 ขึ้นไป 
คะแนน      
ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
 
 

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

 
 
 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 

2.3 โครงการวิจัยท่ีโจทย์การวิจัย
ได้มาจากท้องถิ่น 
 
     ชนิดตัวชี วัด : ปัจจัยน าเข้า 

 

เกณฑ์ 
   ร้อยละของโครงการวิจัยท่ีโจทย์วิจัยได้มาจากท้องถิ่นเทียบกับ 
จ านวนโครงการวิจัยท้ังหมดในปีนั้น  
คะแนน 
ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 15 ข้ึนไป 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. คณะ 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

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

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 
 

 

เกณฑ์ 
   ร้อยละของการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ตาม
ศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา 

ร้อยละ=
จ านวนผลงานวิจัยสิ่งประดษิฐ์

หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใชป้ระโยชน์
จ านวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2561−2564

 

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

หมำยเหตุ 
   จ านวนผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ หมายถึง 
จ านวนผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ที่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2561-
2563  และมีการน าไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ 2564  ให้นับทุกผลงาน  แม้ว่า
ผลงานน้ันจะมีการไปใช้ประโยชน์แล้วในปีอื่น ๆ 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. คณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 

3 . 1  ก าร ส่ ง เ สริ มการพัฒนา

ท้องถิ่น 

 

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 

 

เกณฑ์  

   ร้อยละของโครงการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น 

วิธีกำรค ำนวณ 

ร้อยละ =
จ านวนการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น

จ านวนโครงการมบริการวิชาการตามแผนงบประมาณประจ าปี
x 100 

 

คะแนน 

  ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดให้ร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

1. คณะ 

2. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

     แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

3.2 การพัฒนาครูหรือบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษาหรือ

หน่วยงานทางการศึกษาอื่น

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 

 

เกณฑ์ 

   ร้อยละของโครงการการพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาอื่น 

วิธีกำรค ำนวณ 

ร้อยละ =
จ านวนโครงการพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษา

จ านวนโครงการบริการวิชาการตามแผนงบประมาณประจ าปี
x 100 

คะแนน 

   ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน 

 
 
 
  

1. คณะ 

2. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 

3.3 การยกระดับคุณภาพการ 

ศึกษาของท้องถิ่นให้ครอบคลุม

เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม 

 

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 

เกณฑ์  

   ร้อยละของโครงการการยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น 

วิธีกำรค ำนวณ 

ร้อยละ =
จ านวนโครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของทอ้งถิ่น

จ านวนโครงการมบริการวิชาการตามแผนงบประมาณประจ าปี
x 100 

คะแนน 

   ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน 

1. คณะ 

2. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

4 .1  การ จัดโครงการบริ การ

วิชาการและทรัพยากรสนับสนุน

ตามแผนในการให้บริการวิชาการ 

     ชนิดตัวชี วัด :  กระบวนการ 

 

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

 

 

     แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 

4.2 งบประมาณท่ีเป็นความ

ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก

หรือท้องถิ่น และรายได้ท่ีเกิดจาก

การให้บริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัย/คณะ 

 

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 

 

 

 

 

เกณฑ์ 

   ร้อยละของงบประมาณท่ีเป็นความร่วมมือจากหน่วย งานภายนอกหรือ

ท้องถิ่น และรายได้ท่ีเกิดจากการให้ บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

คณะ กับงบประมาณการบริการวิชาการ 

วิธีกำรค ำนวณ 

 

ร้อยละ =
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอกและรายได้ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด

งบประมาณการบริการวิชาการทั้งหมด
x 100 

คะแนน 

ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

1.  คณะ 

2.  หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

 

     แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 

5.1 การด าเนินงานด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

     ชนิดตัวชี วัด :  ปัจจัยน าเข้า 

 

 

 

 

 

เกณฑ์ 

   จ านวนโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ระดับมหำวิทยำลัย ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ

จ านวนโครงการ 20 โครงการขึ้น 

 ระดับคณะ ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับจ านวน

โครงการ 10 โครงการขึ้นไป 

คะแนน 

ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

 

1. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

2. คณะ 

3. ส านักงานอธิการบดี 

4. กองพัฒนานักศึกษา 

 

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 
 

 

 

 

 

 

5.2 การมีส่วนร่วมในโครงการด้าน 

     ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 

 

เกณฑ์ 

ร้อยละของโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นท่ี

มหาวิทยาลัย/คณะมีส่วนร่วมกับท้องถิ่น เทียบกับ

จ านวนโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย/

คณะ 

 

คะแนน 

ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 

5 คะแนน 

1. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

2. คณะ 

3. ส านักงานอธิการบดี 

4. กองพัฒนานักศึกษา 

 

 

 

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 

6.1 การบริหารองค์การ 

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์ 

1. การก าหนดยุทธศาสตร์และแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ 

2. การมอบหมายแผนยุทธศาสตร์ให้คณะ ท่ีเกี่ยวข้องไปด าเนินการ 

3. การประเมินแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ 

4. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานอย่างท่ัวถึง

และเช่ือมโยงกับองค์การภายนอก 

5. การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับของ

มหาวิทยาลัย คณะ  

6. คะแนนระดับความพึงพอใจโดยเฉล่ียไม่ต่ 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

บุคลากรท่ีคณะกรรมการจัดท า 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 

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

เกณฑ์ 
   ร้อยละการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายภาพรวม  
คะแนน 
   คะแนน 5 : ร้อยละ 95.00  ขึ้นไป  
   คะแนน 4 : ระหว่างร้อยละ 93.00 – 94.99 
   คะแนน 3 : ระหว่างร้อยละ 91.00 – 92.99 
   คะแนน 2 : ระหว่างร้อยละ 89.00 – 90.99 
   คะแนน 1 : น้อยกว่าร้อยละ 89.00 
เกณฑ์ 
 ความสามารถในการหารายได้ของมหาวิทยาลัย เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 
จากปีท่ีผ่านมาได้ 5 คะแนน   
คะแนน 
   คะแนนใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์โดยก าหนดให้รายได้ท่ีเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 จากปีท่ีผ่านมา เป็น 5 คะแนน  
หมำยเหตุ 
1. ตัวชี้วัดที่ 6.2.2 ไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ก็บจากนักศึกษา 
2. ตัวชี้วัดที่ 6.2.2 ประเมินเฉพาะระดับมหาวิทยาลัย   
   ระดับคณะให้รายงานผลการด าเนินงาน แต่ยังไม่น าผลมาคิดเป็นค่าระดับ
คะแนน 
3. ระดับมหาวิทยาลัยให้รวมคะแนนตามตัวชี้วัด 6.2.1 และ ตัวชี้วัด 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 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 

6.3  ผลการพัฒนาบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย/คณะ 

     ชนิดตัวชี วัด : ผลลัพธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์  
   ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา 
 

วิธีกำรค ำนวณวิธีกำรค ำนวณ 

ร้อยละ =
จ านวนบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา

จ านวนบุคลากรของคณะ/มหาวิทยาลัย
x 100 

รูปแบบกำรพัฒนำบุคลำกร 
  1. การจัดสรรทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกท้ังในประเทศ 
และต่างประเทศ 
(คณะสามารถใช้โครงการของมหาวิทยาลัยได้) 
  2. การศึกษาดูงานของอาจารย์และบุคลากร 
  3. การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกท้ังในประเทศหรือต่างประเทศ
มาพัฒนาอาจารย์และบุคลากร 
  4. โครงการแลกเปล่ียนอาจารย์และบุคลากร 
(คณะสามารถใช้โครงการของมหาวิทยาลัยได้) 
คะแนน 
  ร้อยละของบุคลากรท่ีได้รับการพัฒนา 
   คะแนน 5 : ร้อยละ 50.00 ข้ึนไป 
   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. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 

6.4 การบริหารจัดการความเส่ียง 

 

          ชนิดตัวชี วัด : ผลลัพธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์ 
1.  มีคณะกรรมการบริหารจัดการความเ ส่ียงระดับคณะ/
มหาวิทยาลัย 
2. มีแผนการบริหารจัดการความเส่ียง 
3. ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงและปัจจัยเส่ียงมีความเหมาะสม 
4.  แนวทางการแก้ไขความเส่ียงมีความเหมาะสม 
5. ผลจากการแก้ไขความเส่ียงท าให้ความเส่ียงลดลงหรือหมดไป 
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 (ที่มีกำรด ำเนินกำร

จริง) 

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 

 

เกณฑ์ 
  1.  จ านวนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะกับ
มหาวิทยาลัย คณะภายในประเทศ 
  2.  จ านวนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ กับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  3.  จ านวนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ กับ
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในต่างประเทศ 
 

1. มหาวิทยาลัย 

2. คณะ 

3. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 

 

 

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

6.5 การสร้างเครือข่ายความ

ร่วมมือ 

     (2) ภายในประเทศ และ

ต่างประเทศ (ที่มีกำรด ำเนินกำร

จริง) 

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 

 

เกณฑ์ 

  1.  จ านวนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะกับ

มหาวิทยาลัย คณะภายในประเทศ 

  2.  จ านวนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับหน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  3.  จ านวนความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ หน่วยงาน

ภาครัฐ ภาคเอกชน ในต่างประเทศ 

 

1. มหาวิทยาลัย 

2. คณะ 

3. หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

 

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 

 

 

คะแนน 

  คะแนน 5  :  มีความร่วมมือ 5 โครงการ 

  คะแนน 4  :  มีความร่วมมือ 4 โครงการ 

  คะแนน 3  :  มีความร่วมมือ 3 โครงการ 

  คะแนน 2  :  มีความร่วมมือ 2 โครงการ 

  คะแนน 1  :  มีความร่วมมือ 1 โครงการ 

หมำยเหตุ : 

   1. การสร้างเครือข่ายความร่วมมือต้องเป็นความร่วมมือด้านการ

พัฒนาการศึกษา การผลิตบัณฑิต และพัฒนาครู ด้านพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการ 

   2.  ใช้ส าหรับมหาวิทยาลัยในการให้ข้อมูล 
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ภำคผนวก ง 
แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเก่ียวกับภำวะผู้น ำ ธรรมำภิบำลและ 

ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของคณบดี 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเก่ียวกับภำวะผู้น ำ ธรรมำภิบำลและ 
ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของคณบดี 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ค ำชี แจง  
 แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมำภิบำลและ
ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของคณบดีจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้ได้ข้อมูลอันเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะ  
ดังนั้น จึงขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามสภาพท่ีเป็นจริง 
 โปรดท ำเคร่ืองหมำย   ลงใน    ตามสภาพท่ีเป็นจริง 
           แบบสอบถำมมี 3 ตอน  คือ 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตอนที่ 2  แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี 
 ตอนที่ 3  แบบสอบถามความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
ตอนที่ 1 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถำม 
      1.  หน่วยงานท่ีท่านสังกัด 
  1.  คณะครุศาสตร์         2.  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์   
  3.  คณะวิทยาการจัดการ    4.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
  5.  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
    2.  ท่านปฏิบัติงานในสายงานใด     
  1.  สายวิชาการ                    2.  สายสนับสนุนวิชาการ 
    3.  ระยะเวลาท่ีปฏิบัติงานท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์     
  1.  น้อยกว่า 1 ปี                  2. ต้ังแต่ 1 ปี แต่น้อยกว่า 3 ปี   
  3.  3 – 5 ปี                         4.  มากกว่า 5 ปี   
 
ตอนที่ 2 แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเก่ียวกับภำวะผู้น ำ ธรรมำภิบำลและควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของคณบดี 
            

        ควำมหมำยของคะแนน  
     5  หมายถึง  ระดับดีมาก         (เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานท าให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
                            และเป็นตัวอย่างได้) 
 4  หมายถึง  ระดับดี            (เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานท าให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ) 
 3  หมายถึง  ระดับปานกลาง   (เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานท าให้บรรลุเป้าหมาย) 
 2  หมายถึง  ระดับควรปรับปรุง  (เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานท าให้บรรลุเป้าหมายบ้าง) 
 1  หมายถึง  ระดับต้องปรับปรุง  (เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานแต่ไม่บรรลุเป้าหมาย) 
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รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมคิดเห็น 

5 4 3 2 1 
1. ภำวะผู้น ำของคณบดี      
1.1 ความเป็นผู้น าในการก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย คุณค่าและ

ยุทธศาสตร์ของคณะ 
     

1.2 ความสามารถในการส่ือสาร การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ให้ประชาคมของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

     

1.3 ความสามารถในการบริหารงานได้ทันการเปล่ียนแปลงของ 
สังคมโลก 

     

1.4 ทักษะในการตัดสินใจและแก้ปัญหาการบริหารงาน      
1.5 ทักษะในการคิดแสวงหาวิธีการหรือทางเลือกท่ีดีท่ีสุดส าหรับอนาคต

ของคณะ 
     

1.6 ความมุ่งมั่นและความทุ่มเทในการท างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผน
ยุทธศาสตร์ 

     

1.7 ความสามารถในการบริหารทรัพยากรท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อคณะ 

     

1.8 ความสามารถในการแสวงหาทรัพยากรมาสนับสนุนการบริหารงานของคณะ      
1.9 การสร้างทีมและใช้แนวทางในการท างานเป็นทีมในการบริหารงาน      
1.10 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในคณะ      
1.11 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคลและองค์การภายนอก      
1.12 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการในคณะ      
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รำยกำรประเมิน  
ระดับควำมคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

2. ธรรมำภิบำลของคณบดี      

2.1 
หลักนิติธรรม : การใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกติกาต่างๆ อย่างเป็น
ธรรมและเสมอภาค 

     

2.2 
หลักคุณธรรม : การยึดถือและเช่ือมั่นในความถูกต้องดีงาม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความมี
ระเบียบวินัย 

     

2.3 
หลักความโปร่งใส : การท าให้คณะเป็นสังคมท่ีเปิดเผยข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา มีระบบและกลไกการท างานท่ีโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ 

     

2.4 

หลักการมีส่วนร่วม : เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ท า
ความเข้าใจร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นส าคัญท่ี
เกี่ยวข้อง ร่วมกันคิดแนวทางการท างาน ร่วมแก้ปัญหา ร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจและกระบวนการพฒันา 

     

2.5 

หลักความรับผิดชอบ : แสดงความรับผิดชอบและต้ังใจปฏิบัติหน้าท่ี
ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายท่ีก าหนดไว้ การแสดงถึง
ความส านึกในความรับผิดชอบต่อความบกพร่องและพร้อมท่ีจะ
ปรับปรุงแก้ไข 

     

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

2   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
1    หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

 

รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. กำรบริหำร      
1.1  แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในแต่ละด้าน  

1) การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 

2) การสร้างสรรค์การวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยนื 

3) การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

4) การพัฒนาประสิทธภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็น
มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

5) การยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

     

1.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีท่ีเกิดจากความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียทุกระดับ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

     

1.3 คณะมีกลไกในการก ากับ ติดตาม และประเมินผล ให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามแผน 

     

2. บทบำทหน้ำที่       
2.1 การก าหนดเป้าประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ท่ีต้องการโดยให้ผู้เกี่ยวข้องมี

ส่วนร่วมและอธิบายให้เข้าใจตรงกัน 
     

2.2 การเป็นผู้อ านวยการ (Facilitator) หรือส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
การด าเนินงาน  
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รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
3. กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในคณะ      
3.1 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อการเรียน    

การสอน 
     

3.2 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อการบริหาร
และการปฏิบัติงาน 

     

3.3 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพื่อการบริการ
นักศึกษาและศิษย์เก่า 

     

4. แนวทำงกำรท ำงำน      
4.1 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคณาจารย์ บุคลากรภายในและภายนอก

หน่วยงาน และนักศึกษา 
     

4.2 การจัดหา การบริหารทรัพยากร และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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