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 การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการด าเนินงานของ คณะเทคโนโลยีการเกษตร                       
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ                   
พ.ศ. 2547 หมวด 2 ว่าด้วยการด าเนินงานมาตรา 39 ให้มีการประเมินผลการด าเนินงานของคณะและคณบดี 
โดยน าหลักการวิธีการในมาตรา 49 และมาตรา 50 มาใช้โดยอนุโลม ซึ่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้
แต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย อธิการบดี คณบดีและ
ผู้อ านวยการ ให้ท าหน้าที่ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของคณบดี โดยใช้วิธีการวิเคราะห์
เอกสาร สัมภาษณ์คณบดี ผู้บริหารคณะ 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 

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

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

รำยกำรที่ประเมินและติดตำม   
 1.  การติดตามการด าเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 2. การด าเนินงานตามพันธกิจ 
 3. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ  
  3.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์   
  3.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
  3.3  การบริหารงบประมาณ    
 4.  ภาวะผู้น า ธรรมาภิบาลและความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี  

เครื่องมือ วิธีกำร เกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมินและน  ำหนักในกำรประเมิน 
  เครื่องมือ 
  เครื่องมือที่ใช้ในการวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เก่ียวข้องประกอบด้วย   
  1.   แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ   
  2.   แบบสัมภาษณ์คณบดี  ผู้แทนประธานสาขาและผู้แทนอาจารย์ 
  3. แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรของคณะเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาลและความพึง
พอใจในการบริหารของคณบดี 
 4. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของคณะ  ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี   รายงานประจ าป ี รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร รายงานผลการด าเนินงาน
ของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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 วิธีกำร 
 1.  รวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจ/ตัวชี้วัด  และแผนปฏิบัติงาน
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะ  โดยมีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ช่วยประสานด าเนินการ   
 2. วิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 3. วิเคราะห์เอกสาร  ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  รายงานประจ าปี  
รายงานการประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร  แบบติดตามและประเมินตนเองตามตัวชี้วัด            
ค่าเป้าหมาย และเอกสารที่เกี่ยวข้องในการด าเนินการของคณะ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 4. วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์คณบดี  ผู้แทนประธานสาขาและผู้แทนอาจารย์ 
 5. วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรในคณะเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และ
ความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
 6. จัดท าแบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของคณะ 
 เกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมิน 
 การประเมินผลตามพันธกิจ ใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้   
 1. เกณฑ์ของหน่วยงานระดับชาติที่ท าหน้าที่ประเมิน ได้แก่ ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) 
 2. เกณฑ์เป้าหมายที่หน่วยงานที่รับการประเมินก าหนด   
 3. เกณฑ์ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
 4. เกณฑ์กระบวนการและหรือผลการด าเนินงานที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานก าหนด 
 น  ำหนักในกำรประเมิน 
 1.  การด าเนินงานตามพันธกิจ ร้อยละ  50.00 
 2. ผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ ร้อยละ  40.00 
  2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ ร้อยละ  20.00 
  2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ 
   จากสภามหาวิทยาลัย ร้อยละ  10.00 
  2.3  การบริหารงบประมาณ ร้อยละ  10.00 
 3. ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี ร้อยละ  10.00 
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สรุปผลกำรประเมินผลงำน 
 1. ผลการด าเนินงานตามพันธกิจคณะด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 4.10  อยู่ในระดับ ดี 
 2. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ คณะด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 3.82 
อยู่ในระดับ ดี จ าแนกเป็น 
   2.1 การบรรลุวัตถุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์  
    คณะได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ จ านวน 31 ตัวชี้วัด โดยมีผลการด าเนินงานบรรลุ                
ค่าเป้าหมาย จ านวน 26 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 83.87 คิดเป็นระดับคะแนน 4.19 อยู่ในระดับ ดี  
   2.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
    คณะได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ จ านวน 37 โครงการ สามารถด าเนินการได้ จ านวน 24 
โครงการ  เป็นร้อยละ 64.86  คิดเป็นระดับคะแนน 3.24 อยู่ในระดับ ปานกลาง 
   2.3 การบริหารงบประมาณ 
    คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 15,109,637 บาท  ด าเนินการเบิกจ่ายได้ จ านวน  
11,095,864 บาท  คิดเป็นร้อยละ 73.44 คิดเป็นระดับคะแนน 3.67 อยู่ในระดับ ดี 
   สรุปการประเมินผลงานของคณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คะแนนที่ได้ 3.98 อยู่ในระดับดี  
 การประเมินผลงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สรุปได้ดังนี้ 
ที ่ รำยกำรที่ประเมิน น  ำหนัก คะแนน ระดับ 
1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกจิ 50 4.10 

 
ดี 

  1.1 ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนตลอดจนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 4.26 ดี 
  1.2 ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  5.00 ดีมาก 
  1.3 ด้านการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  3.00 ปานกลาง 
  1.4 ด้านการบริการวิชาการ  4.50 ดี 
  1.5 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  5.00 ดีมาก 
  1.6 ด้านการบริหาร    3.40 ปานกลาง 
2 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ 40 3.82 ดี 
  2.1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 20 4.19 ดี 

  
2.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ 
     จากสภามหาวิทยาลัย 

10 
3.24 ปานกลาง 

  2.3 การบริหารงบประมาณ 10 3.67 ดี 
รวม 90 3.98 ดี 

3 ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำล 10 
  

3.74 ดี 
  ภาวะผู้น า  3.69 ดี 
  ธรรมาภิบาล  3.83 ดี 

ง 
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กำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำน 
 จุดเด่น   
 1. การท างานเชิงบูรณาการของคณะกับชุมชนและโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัด
อุทัยธานี คณะได้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนากระบวนการผลิต และ
ส่งเสริมให้ชุมชนมีความพร้อมที่จะส่งออกผลิตภัณฑ์ไปขายต่างประเทศ  
 2. คณะสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยคณะได้ร่วมกันคิดโครงการและใช้องค์
ความรู้สาขาต่าง ๆ ของคณะเพ่ือพัฒนาโรงเรียนตามโครงการที่ได้ร่วมกันคิด   
         ข้อเสนอแนะ 
            1. มหาวิทยาลัยควรก าหนดทิศทางและนโยบายเพ่ือสนับสนุนความเป็นเลิศ ในส่วนของระบบขนส่ง 
และเทคโนโลยีของพลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าเพ่ือทดแทนน้ ามัน   
 2. มหาวิทยาลัยควรมุ่งพัฒนาอาจารย์ของคณะให้มีความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้นในศาสตร์ของสาขาวิชา               
ที่เปิดหลักสูตรและควรท าข้อตกลงร่วมมือกันภาคเอกชนในการพัฒนาหลักสูตร 
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สำรบัญ 
 หน้ำ 
ค าน า ก 
บทสรุปผู้บริหาร ข 
สารบัญ ฉ 
สารบัญตาราง ช 
บทที่ 1 บทน า 1 
 วัตถุประสงค์ 1 
 รายการที่ประเมินและติดตาม 

 
1 

 เครื่องมือ วิธีการ เกณฑ์ท่ีใช้ในการประเมินและน้ าหนักในการประเมิน 
 

1 
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐาน 3 
 ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 3 
 ผู้บริหาร 3 
 บุคลากร 4 
 หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปิดสอน 5 
 จ านวนนักศึกษา 5 
 แหล่งการเรียนรู้และแหล่งทรัพยากร 

 
6 

บทที่ 3 ผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน 7 
 ส่วนที่ 1 การด าเนินการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและ 

           ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
7 

 
 
 
 

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์คณะเทคโนโลยีการเกษตรฯ 
  

8 
 ส่วนที่ 3 การประเมินผลงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
            - การด าเนินงานตามพันธกิจ 11 
            - การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ 43 
 ส่วนที่ 4 การสัมภาษณ์คณบดี ผู้แทนประธานสาขาวิชา และผู้แทนอาจารย์ 

 

43 
 ส่วนที่ 5 ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี 50 
 ส่วนที่ 6 ความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 52 
 ส่วนที่ 7 สรุปผลการประเมินผลงาน 

 
54 

เอกสารอ้างอิง 56 
ภาคผนวก 57 
 ภาคผนวก ก ค าสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 58 
 ภาคผนวก ข โครงการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

                 นครสวรรค์ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 
60 

 ภาคผนวก ค ตัวชี้วัดการประเมินผลงานตามพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย 
                 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

66 
 ภาคผนวก ง แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าธรรมาภิบาลและ 

                ความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
84 

ฉ 



7 

 
 

สำรบัญตำรำง 
 หน้ำ 
ตารางที่  3.1 รายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา  
                  ที่ได้รับงบประมาณในปี 2563 

14 

ตารางที่ 3.2 รายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชาที่แล้วเสร็จใน 
                ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 น าไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

20 

ตารางที่ 3.3 รายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชาที่แล้วเสร็จใน 
                ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 น าไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

23 

ตารางที่ 3.4 รายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชาที่แล้วเสร็จใน 
                ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 น าไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

24 

ตารางที่ 3.5 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 26 
ตารางที่ 3.6 โครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่คณะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 33 
ตารางที่ 3.7 ผลการประเมินการด าเนินงานตามพันธกิจ 42 
ตารางที่ 3.8 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของคณบดี 50 
ตารางที่ 3.9 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาลของคณบดี 51 
ตารางที่ 3.10 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี 52 
ตารางที่ 3.11 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับทีค่วามคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการบริหาร 
                 ของคณบดี 

52 

ตารางที่ 3.12 สรุปการประเมินผลงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 54 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ช 



1 

 
 

บทที่ 1 
บทน ำ 

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

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

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

 
 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นคณะหนึ่งที่สังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัย               
ราชภัฏนครสวรรค์ มีหน้าที่ผลิตบัณฑิตสาขาเกษตรศาสตรและอุตสาหกรรม แบ่งส่วนหน่วยงานตามประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การแบ่งส่วนราชการหรือหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ลงวันที่ 27 
ธันวาคม พ.ศ. 2549 ประกอบด้วย ส านักงานคณบดี ภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร ภาควิชาเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม และศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี 
 
ปรัชญำ วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
 ปรัชญำ  
  ท้องถิ่นก้าวหน้า พัฒนาด้วยเทคโนโลยี 
 วิสัยทัศน์ 
  บูรณาการศึกษา พัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม  

 พันธกิจ 
  1.  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
  2. ยกระดับการบูรณาการงานวิจัย การเรียนการสอนและงานสร้างสรรค์เชื่อมโยงองค์ความรู้
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
  3. บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแนวพระราชด าริสู่ชุมชนและท้องถิ่น 
  4. สร้างมูลค่าเพ่ิมจากศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
  5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 
ผู้บริหำร   
  1.  รองศาสตราจารย์ ดร.ธวัช  พะยิ้ม  คณบดี    
  2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีระชาติ  จริตงาม  รองคณบดี 
  3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชัชชัย  เขื่อนธรรม  รองคณบดี   
  4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณิการ์  มิ่งเมือง  รองคณบดี 
 
บุคลำกร 
 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 คณะมีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 57 คน  และสายสนับสนุน         
จ านวน 12 คน รวม จ านวน 69 คน  ดังนี้ 
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ต ำแหน่ง 
วุฒิกำรศึกษำ 

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

บุคลำกรสำยวิชำกำร - - - 34 23 57 
   พนักงำนมหำวิทยำลัย - - - 28 17 45 
     อาจารย์ - - - 7 5 12 
     ผูช้่วยศาสตราจารย์ - - - 21 10 31 
     รองศาสตราจารย์ - - - - 2 2 
     ศาสตราจารย์ - - - - - - 
   ข้ำรำชกำร - - - 6 6 12 
     อาจารย์ - - - 1 1 2 
     ผูช้่วยศาสตราจารย์ - - - 4 5 9 
     รองศาสตราจารย์ - - - 1 - 1 
     ศาสตราจารย์ - - - - - - 
บุคลำกรสำยสนับสนุน - 11 - 1 - 12 
   พนักงานมหาวิทยาลัย - 7 - 1 - 8 
   พนักงานราชการ - 1 - - - 1 
   ลูกจ้างช่ัวคราว - 3 - - - 3 
   ข้าราชการ - - - - - - 

รวม - 11 - 35 23 69 
     ที่มำ : http://ait.nsru.ac.th ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2564 
 
หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน 
 ในปีการศึกษา 2563 คณะเปิดสอนหลักสูตรและสาขาวิชาต่าง ๆ ดังนี้ 

ที ่ หลักสูตร สำขำวิชำ 

1 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ 
  อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 
2 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมพลังงาน 
  วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร 
  การจัดการงานวิศวกรรม 

- แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์เพื่อ
สิ่งแวดล้อม 
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ที ่ หลักสูตร สำขำวิชำ 

- แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม 

3 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) 
  เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
4 หลักสูตรศิลปบัณฑิต การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ 
5 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 

- แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
- แชนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 

ที่มำ http://ait.nsru.ac.th/course2.php#Co2  ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2564 
 
จ ำนวนนักศึกษำ 
 ในปีการศึกษา 2563  คณะมีนักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี จ านวน 423  คน ดังนี้ 

ที ่ ภำควิชำ 
จ ำนวนนักศึกษำ (ภำคปกติ) 

ชั นปีที่ 1 ชั นปีที่ 2 ชั นปีที่ 3 ชั นปีที่ 4 รวม 
ภำควิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร 
1. หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร ์      

- แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลติพืช 15 15 7 5 42 

- แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลติสตัว์ 14 14 13 6 47 
- แขนงวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า 9 - 3 4 16 

2. หลักสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต       
 สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร - 7 4 4 15 
 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร (2563) 2 - - - 2 

ภำควิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
3. หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต (ต่อเนือ่ง) สาขาวิชา

เทคโนโลยีอุตสาหกรรม 19 18 - - 37 
4. หลักสตูรเทคโนโลยีบณัฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการ

จัดการอุตสาหกรรม - 8 16 13 37 
5. หลักสตูรอุตสาหกรรมศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาไฟฟ้า

และอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม      

- แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม 20 25 7 10 62 

- แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต ์ - - 3 - 3 
6. หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต        
 สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลการผลิต - - 21 17 38 

http://ait.nsru.ac.th/course2.php#Co2
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ที ่ ภำควิชำ 
จ ำนวนนักศึกษำ (ภำคปกติ) 

ชั นปีที่ 1 ชั นปีที่ 2 ชั นปีที่ 3 ชั นปีที่ 4 รวม 
 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร

(2562) 8 2 - - 10 
7. หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรม

พลังงาน 8 6 2 1 17 
8. หลักสตูรวิศวกรรมศาสตรบณัฑิต        
 สาขาวิชาวิศวกรรมการจดัการอุตสาหกรรมและ

สิ่งแวดล้อม - 8 6 4 18 
 สาขาวิชาการจดัการงานวิศวกรรม (2563)      
 - แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์เพื่อ

สิ่งแวดล้อม 13 - - - 13 
 - แขนงวิชาการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 7 - - - 7 

9. หลักสตูรศลิปบณัฑิต       
 สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรคเ์ชิงธุรกิจ 12 - - - 12 
 สาขาวิชาการออกแบบ      
 - แขนงวิชาการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟิก - 23 11 8 42 
 - แขนงวิชาการออกแบบผลิตภณัฑ์ - - 3 - 3 

รวม 127 126 96 74 423 

ที่มำ : ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 28  พฤษภาคม พ.ศ. 2564 
 
แหล่งกำรเรียนรู้และแหล่งทรัพยำกร 
 แหล่งกำรเรียนรู้ 
 1. โรงเรือนเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า  
 2. โรงเรือนเพาะปลูกพืช 

3. ศูนย์การเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา 
4. ห้องสมุด 

 
 แหล่งทรัพยำกร 

ใช้งำนพื นที่ จ ำนวนห้อง 

ห้องพักอาจารย์ 19 

ห้องเรียน 42 

ห้องผู้บริหาร 2 

ห้องประชุม 1 

ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 4 

ห้องสโมสรนักศึกษา 1 
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บทที่ 3 
กำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำน 

 คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานงานของมหาวิทยาลัยท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการด าเนินงานของคณะและคณบดีจากเอกสารต่างๆ ได้แก่ รายงานผลการด าเนินงานตามพันธกิจของคณะ 
แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี รายงานการประเมินตนเอง รายงานการประเมินคุณภาพภายใน 
เอกสารหลักสูตรและเอกสารอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลจากการสัมภาษณ์คณบดี ผู้แทนประธานสาขาวิชาและ
ผู้แทนอาจารย์ ตลอดจนข้อมูลจากแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี
และความพึงพอใจในการบริหารของคณบดีจากบุคลากรในคณะ  ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูล ได้น ามาสรุปเป็น
ผลการประเมินตามเกณฑ์ที่ก าหนด  ในรายงานนี้แบ่งการประเมินเป็นสามส่วนคือ การด าเนินการตาม
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2563 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และการประเมินผลงานของคณะ
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
กำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของ 
  มหำวทิยำลัยประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2563 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำร กำรด ำเนินงำนและผลที่ได้รับ ปัญหำ/อุปสรรค 
   1 .  ควรมีการ พัฒนาหลักสู ตร 
Reskills และ Upskills เพ่ือรองรับ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านการบริการ
สาธารณะ และพัฒนาชุมชน 
   2 .   ค ว ร พั ฒ น า ห ลั ก สู ต ร
อุตสาหกรรมในด้านต่างๆ เช่น การ
แปรรูปการเกษตร เกษตรปลอดภัย 
อาหารเพื่อสุขภาพ ฯลฯ เป็นต้น เพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการของ
ตลาดชุมชน และใช้ความเชี่ยวชาญ
ของคณาจารย์อย่างเกิดประโยชน์
สูงสุด 
 

   ในปี งบประมาณ พ .ศ . 2564  ทา งคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
ได้ด า เนินการพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น เ พ่ือ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนที่หลากหลาย
มากขึ้น ได้แก่ 

1. ชุดวิชา กราฟิกดีไซน์ 
2. ชุดวิชา ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ 
3. ชุดวิชา ดิจิทัลคอนเทนต์และแฟชั่นดีไซน์ 
4. ชุ ด วิ ช า  ก า ร จั ด ก า รคลั ง สิ น ค้ า แ ล ะ                       

โลจิสติกส์แบบลีน 
5. ชุดวิชา การแปรรูปผลิตภัณฑ์ 
ซึ่งได้ผ่านคณะอนุกรรมการวิชาการของ 

มหาวิทยาลัย ในวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2564 และ
รอน าเข้าสภามหาวิทยาลัยในล าดับต่อไป 
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ควำมเห็นของคณะกรรมกำรต่อกำรด ำเนินกำรตำมข้อเสนอแนะ  
จากข้อเสนอแนะของคณะกรรมการเรื่องการมีการพัฒนาหลักสูตร Reskills และ Upskills               

เพ่ือ รองรับการเปลี่ยนแปลงด้านการบริการสาธารณะและพัฒนาชุมชน และพัฒนาหลักสูตรอุตสาหกรรม      
เช่น การแปรรูปการเกษตร อาหารเพื่อสุขภาพ เป็นต้น  

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมได้ด าเนินการเป็นอย่างดี โดยพัฒนาหลักสูตร  
ระยะสั้น เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน จ านวน 5 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรกราฟิกดีไซน์ หลักสูตร
ระบบไฟฟ้าอัจฉริยะ หลักสูตรดิจิทัลคอนเทนต์และแฟชั่นดีไซน์ หลักสูตรจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์แบบ
ลีนหลักสูตรการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ซึ่งทั้ง 5 หลักสูตร ครอบคลุมข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ทั้งนี้หลักสูตร      
ระยะสั้นได้ผ่านความเห็นชอบของสภาวิชาการของมหาวิทยาลัย ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2564 แล้ว 
 
กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  

ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ จ านวน 31 ตัวชี้วัด โดยมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของ                   

แผนยุทธศาสตร์ จ านวน 26 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 83.87  ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศำสตร์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตร 
และเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

กำรด ำเนินงำน 
จ ำนวน
ตัวชี วัด 

บรรลุ ไม่บรรลุ 
จ ำนวน ร้อยละ จ ำนวน ร้อยละ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพตรงตาม
ความต้องการของท้องถิ่น 13 12 92.31 1 7.69 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 Research for life การวิจัยเพื่อ
พัฒนานวัตกรรม 6 4 66.67 2 33.33 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริการวิชาการเพ่ือความ
ต้องการของท้องถิ่น 5 5 100.00 - - 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 2 2 100.00 - - 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนา
องค์กร 5 3 60.00 2 40.00 

รวม 31 26 83.87 5 16.13 
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โดยมีรายละเอียดผลการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์  ดังนี้ 

ประเด็นยุทธศำสตร์/ตัวชี วัด 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
บรรลุเป้ำหมำย 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 สร้ำงบัณฑิตที่มีศักยภำพตรงตำมควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดที่ 1.1 จ านวนหลักสูตรที่ได้รับการพัฒนา/ปรับปรุง 2 3 ✓  
ตัวชี้วัดที่ 1.2 ร้อยละของนักศึกษาแรกเข้ามีจ านวนเพิ่มข้ึน 30 42.97 ✓  
ตัวชี้วัดที่ 1.3 จ านวนโรงเรียนมัธยมเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ 25 25 ✓  
ตัวชี้วัดที่ 1.4 จ านวนกิจกรรมกับภาคีเครือข่าย ความร่วมมือกับ
ภาครัฐและเอกชนในการจัดการเรียนการสอนทั้งในและ/หรือ
ต่างประเทศ 13 73 ✓  
ตัวชี้วัดที่ 1.5 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านการอบรมและสามารถไป
ปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนแบบเชิงบูรณาการกับการ
ท างาน (WIL) และสหกิจศึกษา 20 46 ✓  
ตัวชี้วัดที่ 1.6 จ านวนหลักสูตร (นักศึกษาเข้าถึงกระบวนการจัดการ
เรียนการสอน) 9 9 ✓  
ตัวชี้วัดที่ 1.7 ร้อยละของนักศึกษา (เข้าถึงกระบวนการจัดการเรียน
การสอน) 100 100 ✓  
ตัวชี้วัดที่ 1.8 จ านวนแหล่งเรียนรู้ 2 2 ✓  
ตัวชี้วัดที่ 1.9 จ านวนรายวิชาในหลักสูตร (พัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาฯ) 1 9 ✓  
ตัวชี้วัดที่ 1.10 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค ์ มาก มาก ✓  
ตัวชี้วัดที่ 1.11 ร้อยละของนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์ตามที่หลักสูตร
ก าหนด 80 80 ✓  
ตัวชี้วัดที่ 1.12 ระดับความพึงพอใจของนักศึกษา 

3.51 
- 

(ไม่ได้ประเมิน)  ✓ 
ตัวชี้วัดที่ 1.13 จ านวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ตามรายการ 
 

ครบทุก 
รายการ 

ครบทุก 
รายการ ✓  

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 Research for life กำรวิจัยเพื่อพัฒนำนวัตกรรม 
ตัวชี้วัดที่ 2.1 จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่ถูกน าไปใช้หรือต่อ
ยอดเชิงพาณิชย์ 1 0  ✓ 
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ประเด็นยุทธศำสตร์/ตัวชี วัด 
ค่ำ

เป้ำหมำย 
ผลกำร

ด ำเนินงำน 
บรรลุเป้ำหมำย 
บรรลุ ไม่บรรลุ 

ตัวชี้วัดที่ 2.2 ร้อยละของผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีผลกระทบสูง
และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด และ
ระดับชาติ 100 100 ✓  
ตัวชี้วัดที่  2 .3 จ านวนเครือข่ายการวิจัยทั้งภายใน และ/หรือ
ต่างประเทศ 3 0  ✓ 
ตัวชี้วัดที่ 2.4 จ านวนผลงานวิจัย (ยกระดับงานวิจัยนวัตกรรม
ร่วมกับนักศึกษา) 9 21 ✓  
ตัวชี้วัดที่ 2.5 จ านวนงานวิจัยที่สามารถแก้ปัญหาหรือเพ่ิมมูลค่าใน
ท้องถิ่น 9 21 ✓  
ตัวชี้วัดที่ 2.6 จ านวนผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น 2 16 ✓  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบริกำรวิชำกำรเพื่อควำมต้องกำรของท้องถิ่น 
ตัวชี้วัดที่ 3.1 จ านวนชุมชน (เป้าหมายการลงพ้ืนที่ฯ) 2 10 ✓  
ตัวชี้วัดที่ 3.2 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ มาก มาก ✓  
ตัวชี้วัดที่ 3.3 จ านวนศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยี 2 2 ✓  
ตัวชี้วัดที่ 3.4 จ านวนองค์ความรู้ 8 10 ✓  
ตัวชี้วัดที่ 3.5 จ านวนฐานข้อมูล 1 2 ✓  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวชี้วัดที่ 4.1 จ านวนกิจกรรมที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นที่
สร้างองค์ความรู้และน าไปถ่ายทอดหรือสามารถสร้างคุณค่าต่อสังคมชุมชน 1 1 ✓  
ตัวชี้วัดที่ 4.2 จ านวนผลงานนวตักรรมที่สามารถสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน
และมหาวิทยาลัยอันเกิดจากการน าศิลปวัฒนธรรมมาสร้างมูลคา่เพิ่ม 1 1 ✓  
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 5 ธรรมำภิบำลเพื่อกำรพัฒนำองค์กร 
ตัวชี้วัดที่ 5.1 ร้อยละของคณาจารย์ที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 40 40.25 ✓  
ตัวชี้วัดที่ 5.2 ร้อยละของคณาจารย์ที่ได้รับต าแหน่งทางวิชาการ 
(อาจารย์ : ผศ. : รศ.) 70 75.25 ✓  
ตัวชี้วัดที่ 5.3 ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนามีศักยภาพ
สูงขึ้น 100 0  ✓ 
ตัวชี้วัดที่ 5.4 ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 3.51 4.68 ✓  
ตัวชี้วัดที่ 5.5 ระดับความพึงพอใจของคณาจารย์และบุคลากรต่อ
การบริหารจัดการของคณะ 3.51 

- 
(ไม่ได้ประเมิน)  ✓ 
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กำรประเมินผลงำนของคณะประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ.2564 
 กำรด ำเนินกำรตำมพันธกิจ 
  มิติที่ 1 ด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและพัฒนำก ำลังคนตลอดจนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
 ตัวชี วัดที ่1.1 ผลประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยในระดบัหลักสูตร  
 ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละหลักสูตร 3.75 คะแนน 
 โดยมีคะแนนผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในแต่ละหลักสูตร ดังนี้ 

ที ่ หลักสูตร คะแนน 
1 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ 3.67 
2 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 3.63 
3 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 3.57 
4 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) 3.93 
5 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 3.68 
6 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 3.91 
7 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร 3.73 
8 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม 3.73 
9 ศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ 3.93 

เฉลี่ย 3.75 
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  ตัวชี วัดที่ 1.2 ผลกำรบริหำรจัดกำรนักศึกษำออกกลำงคัน 

  1. สัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2563 (รวมทุกชั้นปี) ร้อยละ 30.27 

  2. สัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2562 (รวมทุกชั้นปี) ร้อย 33.74 

   สัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2563 (รวมทุกชั้นปี) เทียบกับ สัดส่วนนักศึกษา

ออกกลางคันปีการศึกษา 2562 (รวมทุกชั้นปี) ลดลง ร้อยละ 21.84 ดังนี้ 

ปีกำรศึกษำ 
จ ำนวนนักศึกษำปกีำรศึกษำ 2562 จ ำนวนนักศึกษำปกีำรศึกษำ 2563 

 แรกเข้ำ   ออก   ร้อยละ   แรกเข้ำ   ออก   ร้อยละ  

2563    150 25 16.67 

2562 170 31 18.24 170 41 24.12 

2561 180 60 33.33 180 54 30.00 

2560 234 106 45.30 234 99 42.31 

2559 237 117 49.37    

รวม 821 314 38.25 734 219 29.84 

ผลต่ำงสัดส่วนนักศึกษำออกกลำงคันเทียบกับสัดส่วนนักศึกษำออกกลำงคัน 
ปีกำรศึกษำ 2562 -21.99 

 ที่มา  : ส านักส่งเสริมวิชาการและทะเบียน ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 
 
 ตัวชี วัดที่ 1.3 กำรประเมินคุณภำพกำรเรียนกำรสอนของอำจำรย์ 
 คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย์  ในปีการศึกษา 2563 เท่ากับ 
4.30 คะแนน 
 ตัวชี วัดที่ 1.4  กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ   
 1.  คณะ โดยคณะอนุกรรมการกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับสโมสร
นักศึกษา จัดท าแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทั้ง 5 ด้าน ซึ่งแผนดังกล่าวได้รับแนวทางการจัดกิจกรรมมาจากการ
เสนอแนะ และสอบถามนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา 2562  โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณ
เป็นจ านวนเงิน 69,000 บาท แผนฯ ดังกล่าว ประกอบไปด้วย กิจกรรม 3 กิจกรรม ดังนี้ 1. เตรียมความพร้อม
ในการท างานของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2. การอบรมบุคลิกภาพ 
ภาวะผู้น า การให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่นักศึกษา 3. การให้ค าปรึกษาและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการก าหนดตัวบ่งชี้ความส าเร็จของแผนฯ เพ่ือใช้ในการ
ติดตามผลการเรียนรู้ ของนักศึกษาที่ได้รับการพัฒนาจากการท ากิจกรรม และในการด าเนินกิจกรรมทุก
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กิจกรรมทางคณะอนุกรรมการกิจการนักศึกษาฯ ได้มอบหมายให้สโมสรนักศึกษา หรือตัวแทนนักศึกษา ร่วม
วางแผน ด าเนินงาน ติดตาม และประเมินผลกิจกรรม 
 2. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะฯ ได้จัดท าแผนกิจกรรมส่งเสริมพัฒนานักศึกษาที่ครอบคลุม
คุณลักษณะบัณฑิตพ่ีพึงประสงค์ทั้ง 5 ด้าน ดังนี้  

กิจกรรม 
คุณลักษณะบัณฑิต 

1 2 3 4 5 
   1. เตรียมความพร้อมในการท างานของนักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม √ √  √  
   2. การอบรมบุคลิกภาพ ภาวะผู้น า การให้ความรู้ด้าน
ประกันคุณภาพแก่นักศึกษา  √ √ √ √ 
   3. โครงการให้ค าปรึกษาและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม √   √  

  
 3. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะอนุกรรมการกิจการนักศึกษาและท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  
ได้ด าเนินการติดตาม และประเมินความส าเร็จของกิจกรรม ในไตรมาสที่ 3 ดังนี้ 
  3.1 กิจกรรมเตรียมความพร้อมในการท างานของนักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งจัดขึ้น
ในวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2564 มีนักศึกษาเข้าร่วมจ านวน 107 คน จากเป้าหมายก าหนดไว้ 150 คน ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 71.33 จากเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 80 และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อกิ จกรรม            
มีคะแนนเฉลี่ย 4.29 คะแนนจากเต็ม 5 คะแนน โดยมีปัญหาอุปสรรคเนื่องจากมีนักศึกษาบางส่วนยังไม่
สามารถกลับจากฝึกประสบการณ์วิชาชีพได้ และบางส่วนกลับมาแล้วต้องกักตัวในช่วงที่จัดกิจกรรรม จึงท าให้
นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ไม่ครบทุกสาขาวิชา 
  3.2 การอบรมบุคลิกภาพ ภาวะผู้น า การให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่นักศึกษาซึ่งจัดขึ้นใน
วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ.2564  มีนักศึกษาเข้าร่วมจ านวน 30 คน จากเป้าหมายก าหนดไว้ 30 คน ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 100 จากเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ร้อยละ 80 และผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจต่อกิจกรรม มีคะแนน
เฉลี่ย 4.17 คะแนนจากเต็ม 5.00 คะแนน โดยมีปัญหาอุปสรรคจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 จึงท าให้กิจกรรมบางกิจกรรมปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เหมาะสม ลดการสัมผัสซึ่งกันและกัน 
  3.3 กิจกรรมการให้ค าปรึกษาและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาคณะเทคโนโลยีการเกษตรและ
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 จึงท าให้ไม่สามารถ
จัดกิจกรรมได้ จึงปรับเปลี่ยนกิจกรรมในรูปแบบออนไลน์  
 4. จากผลการจัดกิจกรรมข้างต้น ได้น าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ในการ
ประชุม ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เพ่ือพิจารณาความส าเร็จของกิจกรรม ซึ่งที่ประชุม
พิจารณาจากข้อเสนอแนะ/ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในแต่ละกิจกรรม จึงให้ความเห็นว่า ในกิจกรรมเตรียม
ความพร้อมในการท างานของนักศึกษา ในปีการศึกษาถัดไป ให้เปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการจัดกิจกรรมให้
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เหมาะสมกับทุกสาขาวิชาที่นักศึกษาจะสามารถเข้าร่วมได้ และกิจกรรมการอบรมบุคลิกภาพ ภาวะผู้น า การ
ให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพแก่นักศึกษา กับกิจกรรมการให้ค าปรึกษาและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในปีการศึกษาถัดไปควรมีการวางแผนการปรับรูปแบบของ
กิจกรรมเพื่อรองรับการเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 
 5. การน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะไม่ได้น าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 
 มิติที่ 2  ด้ำนกำรวิจัย สิ่งประดิษฐ์และงำนสร้ำงสรรค์    
 ตัวชี วัดที่ 2.1  เงินสนับสนุนกำรท ำวิจัย สิ่งประดิษฐ์หรืองำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอก 
  เงินสนับสนุนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณะ จ านวน 3,638,150 บาท 
  จ านวนอาจารย์ของคณะ 57 คน 
  เ ฉ ลี่ ย เ งิ น สนั บ สนุ น ก า ร วิ จั ย ห รื อ ง านส ร้ า ง ส ร รค์ ต่ อ จ า น วน อ าจ า ร ย์ ข อ ง ค ณ ะ                             
จ านวน 63,827.19 บาทต่อคน 
 รายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของ แต่ละสาขาวิชา ที่ได้รับงบประมาณในปี 
2564  แสดงในตารางที่ 3.1 
 ตัวชี วัดที่ 2.2 จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำที่ได้รับทุนท ำวิจัย สิ่งประดิษฐ์หรืองำนสร้ำงสรรค์          
จำกภำยในและภำยนอกมหำวิทยำลัย   
 จ านวนอาจารย์ที่ได้รับทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 31 คน 
 จ านวนอาจารย์ของคณะ 57 คน 
 คิดเป็นร้อยละ 54.39 
 รายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของ แต่ละสาขาวิชา ที่ได้รับงบประมาณในปี 
2564 แสดงในตารางที่ 3.1 
 ตัวชี วัดที ่2.3  โครงกำรวิจัยท่ีโจทย์กำรวิจัยได้มำจำกท้องถิ่น   
 โครงการวิจัยที่โจทย์วิจัยได้มาจากท้องถิ่น จ านวน 4 เรื่อง 
 โครงการวิจัยทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 21 เรื่อง 
 คิดเป็นร้อยละ 19.05 
 รายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของ แต่ละสาขาวิชา ที่ได้รับงบประมาณในปี 
2564  แสดงในตารางที่ 3.1 
ตำรำงท่ี 3.1 รำยชื่อผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตำมศำสตร์ของแต่ละสำขำวิชำ ที่ได้รับงบประมำณใน
ปี 2564   
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ที ่        ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 

งบประมำณสนับสนุนกำรวิจัย โจทย์กำรวิจัย
ได้มำจำก
ท้องถิ่น 

หน่วยงำน แหล่งทุน * จ ำนวนเงิน 

1 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยภีูมิ
สารสนเทศร่วมกับการอนุรักษด์ินและ
น้ าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้น้ า
ส าหรับวางแผนปลูกข้าวในพ้ืนท่ีเสีย่ง
ภัยแล้งของจังหวัดขอนแก่น 
นครสวรรค์ และน่าน 

อ.ดร.สุกญัญา  สุจริยา 

ส านักงาน
พัฒนาการวิจัย

การเกษตร
(สวก.) 

งบประมาณ
ภายนอก 367,040  

2 โครงการชุด เรื่อง การพัฒนาศักยภาพ
และการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตไก่
พื้นเมืองพันธุ์แสมด าเพื่อเศรษฐกิจ
ชุมชนในเขตจังหวัดอุทัยธาน ี

ผศ.ธันวา  ไวยบท  
อ.ปิยลาภ  มานะกิจ 

อ.ดร.สว่าง  แป้นจันทร ์

กองทุนวิจัยของ
มหาวิทยาลยั

ราชภัฏ
นครสวรรค ์

งบประมาณ
รายได ้ 165,000  

3 การศึกษาและพัฒนาห่วงโซ่ความเย็น
ของผลิตภณัฑล์ูกช้ินหม ู

อ.ดร.สว่าง  แป้นจันทร ์
ผศ.วัชระ ชัยสงคราม 

กองทุนวิจัยของ
มหาวิทยาลยั

ราชภัฏ
นครสวรรค ์

งบประมาณ
รายได ้ 70,000  

4 สมบัติของไบโอชาร์ที่ผลิตจากวสัดเุหลือ
ใช้ทางการเกษตรและศักยภาพในการ
ใช้เป็นวัสดุปรับปรุงดินส าหรับกลุม่
วิสาหกิจชุมชนทางการเกษตรในจงัหวัด
นครสวรรค ์

ผศ.ปฐมพงค์  จิโน 
อ.ดร.ศรณัรัตน์  คงมั่น 

อ.จุติพรรษ์  อนิวรรตกูล 
ผศ.กฤษณะ  ร่มชัยพฤกษ ์

กองทุนวิจัยของ
มหาวิทยาลยั

ราชภัฏ
นครสวรรค ์

งบประมาณ
รายได ้ 70,000  

5 ผลของโอโซนต่อการเปลี่ยนแปลงทาง
โภชนาการและคณุภาพระหว่างการเก็บ
รักษาข้าวเจ้าขาว กข 43 

ผศ.ดร.ศรณัยา  เพ่งผล 
 

กองทุนวิจัยของ
มหาวิทยาลยั

ราชภัฏ
นครสวรรค ์

งบประมาณ
รายได ้ 65,000  

6 การพัฒนาคุณภาพสินค้าและรูปลกัษณ์
บรรจภุัณฑเ์พื่อสรา้งมูลค่าสินค้า
ผลิตภณัฑ์เหด็แปรรูปพร้อมบริโภคแบบ
มีส่วนร่วม 

ผศ.เพ็ญนภา  มณีอุด กองทุนวิจัยของ
มหาวิทยาลยั

ราชภัฏ
นครสวรรค ์

งบประมาณ
รายได ้ 60,000 √ 

7 การศึกษารูปแบบการเลี้ยงและวิถี
การตลาดหนูพุกเชิงพาณิชย์ กรณศีึกษา
จังหวัดอุทัยธาน ี

อ.ดร.ชัญญพัชร์ จารุวัชร
เศรษฐ์  

และผศ.กรรณิการ์ มิ่ง
เมือง 

กองทุนวิจัยของ
มหาวิทยาลยั

ราชภัฏ
นครสวรรค ์

งบประมาณ
รายได ้

70,000 
  

8 โครงการชุดเรื่อง การเผยแพร่
ประชาสมัพันธ์และสร้างผลิตภณัฑ์ที่
มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม สู่เศรษฐกิจ

รศ.พรรษประเวศ  
อชิโนบุญวัฒน ์และคณะ กองทุนวิจัยของ

มหาวิทยาลยั
งบประมาณ

รายได ้ 120,000  
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ที ่        ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 

งบประมำณสนับสนุนกำรวิจัย โจทย์กำรวิจัย
ได้มำจำก
ท้องถิ่น 

หน่วยงำน แหล่งทุน * จ ำนวนเงิน 

สร้างสรรคต์ าบลสระทะเล อ าเภอ
พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค ์

ราชภัฏ
นครสวรรค ์

9 การพัฒนาเทคโนโลยเีครื่องจักตอกเพื่อ
ยกระดับมาตรฐานการผลติของกลุม่
วิสาหกิจชุมชน กรณศีึกษา : กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มจักสานไมไ้ผ่และ
หวาย  ต าบลกลางแดด อ าเภอเมอืง 
จังหวัดนครสวรรค ์

อ.ดร.ศรณัรัตน์ คงมั่น 
ผศ.ปฐมพงค์ จิโน 

อ.จุติพรรษ์ อนิวรรตกูล 
ผศ.กฤษณะ ร่มชัยพฤกษ์ 

 
 

กองทุนวิจัยของ
มหาวิทยาลยั

ราชภัฏ
นครสวรรค ์

 
งบประมาณ

รายได ้ 70,000 √ 
10 การพัฒนาระบบ IOT เพื่อตดิตาม

สภาพการเลีย้งสุกรแบบเรียลไทม ์
 

ผศ.ปิยะกจิ กิจติตลุากา
นนท์ 

กองทุนวิจัยของ
มหาวิทยาลยั

ราชภัฏ
นครสวรรค ์

งบประมาณ
รายได ้ 45,000  

11 การออกแบบและประเมินความคุม้ทุน
ในการสร้างโรงเรือนไฮโดรโพนิกส์
อัตโนมัต ิ
 

ผศ.ภญิโญ ชุมมณ ี ทุน Pre-Talent 
Mobility จาก

ส านักงาน
ปลัดกระทรวง
การอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ 

วิจัยละ
นวัตกรรม 
(สป.อว.) 

งบประมาณ
ภายนอก 

 40,000  
12 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากศลิปะและ

วัฒนธรรม ภูมปิัญญาท้องถิ่น กลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนผลิตภณัฑ์กะลาและงาน
ไม้ ต าบลพระนอน อ าเภอเมือง จงัหวัด
นครสวรรค ์

ผศ.รพีพัฒน์  มั่นพรม คณะเทคโนโลยี
การ 

เกษตรและ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
งบประมาณ

รายได ้
25,000 

 √ 
13 เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต

ถั่วงอกเกษตรอินทรีย์ กลุ่มวสิาหกจิ
ชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพยั่งยืนบ้านเขา
ดิน จัง 

ผศ.กรรณิการ์  มิ่งเมือ คณะ
เทคโนโลยีการเก

ษตรและ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
งบประมาณ

รายได ้ 25,000  
14 การศึกษาการลงทุนระบบผลติไฟฟ้า

พลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคาในชุมชน
ผศ.ดร.ธีรพจน์  

แนบเนียน 
คณะ

เทคโนโลยีการเก
ษตรและ

งบประมาณ
รายได ้

25,000 
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ที ่        ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 

งบประมำณสนับสนุนกำรวิจัย โจทย์กำรวิจัย
ได้มำจำก
ท้องถิ่น 

หน่วยงำน แหล่งทุน * จ ำนวนเงิน 

ต าบลบางม่วง อ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค ์

เทคโนโลยี
อุตสาหกรรม 

15 การวิเคราะห์เตาความร้อนส าหรับกลุ่ม
เกษตรปลอดภัย 

ผศ.ปฐมพงค์ จิโน คณะ
เทคโนโลยีการเก

ษตรและ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
งบประมาณ

รายได ้
25,000 

  
16 การพัฒนาผลิตภณัฑ์เยลลี่สับปะรด 

 
อ.ดร.พรพรรณ  จิอู ๋

 
คณะ

เทคโนโลยีการเก
ษตรและ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
งบประมาณ

รายได ้
25,000 

  
17 ชนิดและปรมิาณของแพงก์ตอนและ

คุณภาพน้ าในบ่อโคลนส าหรับกระบือ 
กรณีศึกษา ต าบลท่าน้ าอ้อย อ าเภอ
พยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค ์

ผศ.จามรี  เครือหงษ ์
ผศ.ดร.จงดี  ศรีนพรตัน

วัฒน 
อ.สุรภี  ประชุมพล 

คณะ
เทคโนโลยีการเก

ษตรและ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
งบประมาณ

รายได ้
25,000 

  
18 การพัฒนาภาชนะบรรจุอาหารจากวัสดุ

ธรรมชาตเิพื่อสร้างรายได้ชุมชน 
 

ผศ.โกเมน  หมายมั่น 
 

คณะ
เทคโนโลยีการเก

ษตรและ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
งบประมาณ

รายได ้
25,000 

  
19 การน าเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาช่วย

ในการรวบรวมและเข้าถึงข้อมูลข้าว
อินทรีย์ของชุมชนบ้านหนองยาว 
 

อ.อาสาฬห์  อุตตาล
กาญจนา 

 

คณะ
เทคโนโลยีการเก

ษตรและ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
งบประมาณ

รายได ้
25,000 

  
20 ระบบการตรวจวดัและการควบคมุการ

ให้น้ าพืชแบบอัตโนมัติ และถ่เทคโนโลยี
และนวัตกรรมตอบสนองความต้องการ
ของท้องถิ่น สาขาวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์อตุสาหกรรม 

ผศ.ดร.เทิดพันธ์ุ  ชูกร 
 

คณะเทคโนโลยี
การ 

เกษตรและ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
งบประมาณ

รายได ้
25,000 
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ที ่        ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 

งบประมำณสนับสนุนกำรวิจัย โจทย์กำรวิจัย
ได้มำจำก
ท้องถิ่น 

หน่วยงำน แหล่งทุน * จ ำนวนเงิน 

21 การเสริมศักยภาพด้านการพัฒนา
รูปแบบผลิตภัณฑ์ของศูนย์วิจยัชุมชนสิ่ง
ทอสร้างสรรค์จากสีย้อมธรรมชาตบิ้าน
ชุมตาบงเพื่อการขยายผลสู่ชุมชนสิ่งทอ
จังหวัดนครสวรรค ์

ผศ.รพีพัฒน์ มั่นพรม 

ทุนจากเครือข่าย
วิจัยภูมิภาค : 
ภาคเหนือ 

งบประมาณ
ภายนอก 100,000 √ 

22 การถ่ายทอดเทคโนโลยีเตาเคี่ยวน้ าตาล
ส าหรับกลุ่มแปรรูปอ้อย ชุมชนแปรรูป
อ้อยบ้านคลองห้วยหวาย จังหวัด
นครสวรรค ์

ผศ.ปฐมพงค์ จิโน 

คณะเทคโนโลยี
การ 

เกษตรและ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ทุนวิจัยจาก
อุทยาน

วิทยาศาสตร์
ภาคเหนือ 400,000  

23 การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในงานหัตถกรรม
สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผักตบชวา กลุ่มงาน
ฝีมือบ้านเกาะลูกมอญ จังหวัดอุทัยธานี 

ผศ.รพีพัฒน์ มั่นพรม 
ผศ.วัฒนาพร วัฒนชัย

ธรรม 

คณะเทคโนโลย ี
การเกษตร 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

ทุนวิจัยจาก
อุทยาน

วิทยาศาสตร์
ภาคเหนือ 400,000  

24 การพัฒนาฐานข้อมูลโครงสร้างพื้นฐาน
ภาครัฐดา้นวิทยาสาสตร์และเทคโนโลยี 
(Science and Tachnology 
Infrastructure Databank : STDB ผศ.ปิยะกจิ กิจติตลุากา

นนท์ 

คณะเทคโนโลยี
การ 

เกษตรและ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ทุนวิจัยจาก
อุทยาน

วิทยาศาสตร์
ภาคเหนือ 200,000  

25 การพัฒนาศักยภาพหตัถกรรมสิ่งทอ
เพื่อการใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
ผลิตภณัฑ์หัตถกรรมชุมชนเชิงส่งเสริม
การท่องเที่ยวโดยชุมชน   

ผศ.ดร.กันยาพร กณุฑล
เสพย ์

ผศ.รพีพัฒน์ มั่นพรม 
ผศ.นัฐท์ธีรนนช์ รอดช่ืน 

อ.ดร.สจุิตรา อยู่หน ู

คณะเทคโนโลยี
การ 

เกษตรและ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

ส านักงานการ
วิจัยแห่งชาติ 

(วช.) 400,000  
26 พัฒนาศักยภาพและความเขม้แข็งแบบ

ยั่งยืนส าหรบัผลิตภณัฑ์จากตะไครแ้ละ
กล้วยของวิสาหกิจชุมชนกลุม่พัฒนา
อาชีพแบบยั่งยืนบ้านเขาดิน จังหวดั
นครสวรรค ์

อ.ดร.สว่าง แป้นจันทร ์
ผศ.กรรณิการ์ มิ่งเมือง 
ผศ.มาศสกุล ภักดีอาษา 

คณะเทคโนโลยี
การ 

เกษตรและ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 

 ส านักงาน  
 
คณะกรรมการ 
 ส่งเสรมิ
วิทยาศาสตร ์
 วิจัย และ
นวัตกรรม 
 (สกสว. 590,000  

27 แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาการ
เพาะเลี้ยงปลากดั กรณศีึกษากลุ่ม ผศ.จามรี เครือหงส ์

คณะเทคโนโลยี
การ กองทุนวิจัยฯ 68,000    
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ที ่        ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 

งบประมำณสนับสนุนกำรวิจัย โจทย์กำรวิจัย
ได้มำจำก
ท้องถิ่น 

หน่วยงำน แหล่งทุน * จ ำนวนเงิน 

เกษตรกรผู้เพาะเลีย้งปลากัดต าบลบาง
ม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 

ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน์
วัฒน 
อ.สุรภี ประชุมพล 

เกษตรและ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม 
28 การพัฒนาผลิตภณัฑ์ชาจากไหมและซัง

ข้าวโพดหวานสีแดง "ราชินี ทับทิม
สยาม 

อ.ดร.พรพรรณ จิอู๋ 

คณะเทคโนโลยี
การ 

เกษตรและ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม กองทุนวิจัยฯ 68,110  
29 หุ่นยนต์พ่นสารอาหารพืชส าหรับขา้ว

อินทรีย์ 

ผศ.ชัชชัย เขื่อนธรรม 

คณะเทคโนโลยี
การ 

เกษตรและ
เทคโนโลยี

อุตสาหกรรม กองทุนวิจัยฯ 45,000  
รวม 29 โครงกำร อำจำรย์ประจ ำท่ีได้รับทุนวิจัยจ ำนวน 31 คน 3,638,150  

 ที่มำ :  คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2564 
 

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

ปีที่ท ำ
วิจัยล้ว
เสร็จ 

จ ำนวนงำนวิจัย 

 ร้อยละ  

น ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำน   

ที่แล้ว
เสร็จ 

น ำไปใช้
ประโยชน ์

กำรเรียน 
กำรสอน 

บริกำร
วิชำกำร 

พัฒนำ
ท้องถิ่น   

พัฒนำ
อำชีพ 

ต่อยอดองค์
ควำมรู้ ฯ 

อื่น ๆ รวม 

2561 35 16 45.71 14 2 - - - - 16 

2562 3 - - - - - - - - - 

2563 4 4 100.00 - - - 3 1 - 4 

2564 9 9 100.00 9 2 - 6 1 - 18 

รวม 51 29 56.86 23 4 - 9 2 - 38 

ร้อยละกำรน ำไปใช้ประโยชน ์ 60.53    10.53         -    23.68 5.26 -  100.00  

 
 รายชื่อผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชาที่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2561 – 2564 น าไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  แสดงในตารางที่ 3.2 – 3.6  
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ตำรำงท่ี 3.2 รำยชื่อผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตำมศำสตร์ของแต่ละสำขำวิชำที่แล้วเสร็จใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2561 น ำไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
 ด้ำน  กำรเรียนกำรสอน   กำรบริกำรวิชำกำร   กำรพัฒนำท้องถิ่น  กำรพัฒนำอำชีพ  
กำรต่อยอดองค์ควำมรู้หรือนวตกรรม  อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) 

ที ่ ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ 
ชื่อผู้วิจัย/ผู้
สร้ำงสรรค์ 

น ำไปใช้ประโยชน ์
       

1 

โครงการวิจัย เรื่อง แนวทางการพัฒนาเครื่องทอ
ลายและการย้อมสีธรรมชาติเพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตภณัฑ์ผักตบชวา ผศ.รพีพัฒน์  มั่นพรม ✓      

2 
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการพลังงาน
ไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค ์

ผศ.ดร.เทิดพันธ์ุ  ชูกร 
และ ผศ.อ านาจ 

ประจง ✓     
 
 

3 

หุ่นยนต์ฉีดพ่นสารเคมีควบคมุด้วย
ระบบปฏิบตัิการ  
แอนดรอยด ์ ผศ.ชัชชัย  เขื่อนธรรม       

4 

การจัดการเทคโนโลยีทีเ่หมาะสมเพื่อส่งเสรมิการ
ผลิตขา้วอินทรีย์ตามกรอบแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียง 

อ.เสกสิทธิ์ รตันสริิวัฒ
นกุล และคณะ       

5 

ผลของการล้างด้วยน้ าโอโซนและน้ าเย็นต่อการ
ควบคุมเชื้อสารแอนดีออกซิแดนท์และคณุภาพ
การเก็บรักษาต้นอ่อนทานตะวัน 

ผศ.ดร.ศรณัยา เพ่งผล 
และ ผศ.ดร.ปณัณวิชญ์  

เย็นจิตต ์ ✓      

6 
การพัฒนากระบวนการผลิตน้ ามังคุดเข้มข้นโดย
วิธีการระเหยภายใต้สภาวะสุญญากาศ ผศ.ดร.ณิชา  กาวิละ ✓      

7 
การจัดการฟาร์มเมล่อนอัจฉริยะดว้ยระบบ
ควบคุมระยะไกลเพื่อลดการใช้แรงงาน 

ผศ.ปฐมพงค์  จิโน 
และคณะ ✓      

8 
การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจสิติกส์ของผัก
ไฮโดร โปนิกส์ จังหวัดนครสวรรค ์

อ.อาสาฬห์ อุตตาล
กาญจนา  

 อ.พุทธพร  ไสว       

9 

การพัฒนาเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธุ์ว่าด้วย
อุปกรณ์ป้องกันการเจือปนของเมล็ดพันธ์ุและซัง
ข้าวโพดเลีย้งสัตว ์

อ.ดร.สว่าง  แป้น
จันทร์ 

และคณะ       

10 

การพัฒนาระบบน้ าหยดส าหรับพืชผักสวนครัว
ด้วยพลังงานแสงอาทิตยโ์ดยใช้โทรศัพท์มือถือ
สมาร์ทโฟนควบคุมการท างานอัตโนมัติผ่าน
เครือข่ายไรส้าย 

ผศ.วีระชาติ  
จริตงาม และคณะ       

11 
การสร้างความเข้มแข็งให้โรงสีข้าวสามารถ
แข่งขันได้ โดยการออกแบบและพฒันาเพิ่ม

ผศ.ภญิโญ   
ชุมมณ ี ✓      
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ที ่ ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ 
ชื่อผู้วิจัย/ผู้
สร้ำงสรรค์ 

น ำไปใช้ประโยชน ์
       

ประสิทธิภาพระบบอบแห้งข้าวเปลือกแบบ
อัตโนมัติ กรณีศึกษา : โรงสีข้าวจังหวัด
นครสวรรค ์

12 
ชุดปลูกผักแอโรโพนิกส์แนวตั้งระบบควบคุม
อัตโนมัต ิ

อ.ศรัณรัตน์   
คงมั่น และคณะ ✓      

13 

นวัตกรรมโรงเรือนเพาะปลูกพืชไรด้ิน ระบบท า
ความเย็นสารละลายธาตุอาหารดว้ยเทอร์โมอิ
เล็กทริกส์ โดยใช้พลังงานแสงอาทติย ์

ผศ.ธีรพจน์  แนบเนียน 
 และคณะ       

14 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์การจดัท าแผนธุรกิจโดยมี
ต้นทุนท่ีต่ าที่สุดของอุตสาหกรรมการเลีย้งวัวเนื้อ
ทั้งห่วงโซ่อุปทาน กรณีศึกษา ผู้ประกอบการวัว
เนื้อในเขตจังหวัดนครสวรรค ์

อ.ปิยลาภ  มานะกิจ 
 และคณะ       

15 

การสร้างมูลค่าผลิตภณัฑ์จากภูมิปญัญาท้องถิ่น
เครื่องปั้นดินเผาบ้านมอญ ต.บ้านแก่ง จ.
นครสวรรค์ ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค ์

ผศ.จิรทัศน์   
ดาวสมบรูณ ์ ✓      

16 

การใช้สารเคลือบผิวท่ีเหมาะสมตอ่การรักษา
คุณภาพเพื่อการยืดอายุระหว่างการวางจ าหน่าย
และการเก็บรักษาผลฝรั่งสดพันธ์ุกมิจ ู ผศ.ดร.อิ่มเอิบ  พันสด       

17 

ชุดโครงการวิจยัและพัฒนานวตักรรมโรงเรือน
อัจฉริยะส าหรับปลูกผักสลัดในระบบไฮโดรโพ
นิกส ์

ผศ.ดร.เทิดพันธ์ุ  ชูกร  
อ.นพดล  ชุ่มอินทร์ ✓      

18 เครื่องย่อยใบไม้แห้ง อ.กรรณิการ์  มิ่งเมือง ✓      

19 

ผลของการใช้ถ่านบดผสมอาหารและถ่ายบดผสม
วัสดุรองพื้นต่อสมรรถภาพการผลติ คุณภาพซาก 
ต้นทุนการผลิตของไก่เนื้อ อ.ชนณภัส  หัตถกรรม ✓      

20 

การอนุรักษ์พลังงานในโรงเรือนเพาะเห็ดแบบ
อัตโนมัตผิ่านระบบเครือข่ายไร้สายโดยใช้
พลังงานจากแสงอาทิตย ์ ผศ.วีระชาติ  จริตงาม       

21 

การเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานของระบบจ่ายน้ า
เพื่อการเกษตร โดยใช้พลังงานจากโซลาร์เซลล์
แบบติดตามดวงตะวัน ควบคมุระบบผ่าน
โทรศัพท์มือถือ ผศ.วีระชาติ  จริตงาม       

22 เครื่องกลั่นสมุนไพรโดยพลังงานแสงอาทิตย ์ ผศ.ธีรพจน์  แนบเนียน       
23 เครื่องเก็บเมล็ดพันธ์ุพืชบนลานตากแบบทุ่นแรง อ.เสกสิทธิ์   ✓      
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ที ่ ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ 
ชื่อผู้วิจัย/ผู้
สร้ำงสรรค์ 

น ำไปใช้ประโยชน ์
       

รัตนสริิวัฒนกุล                             
อ.ชัญญพัชร์ จารุวัชร

เศรษฐ์ 

24 
การออกแบบและพัฒนาเครื่องควบคุมการเปดิ-
ปิด หลอดไฟส่องสว่างแบบอัตโนมตัิด้วย
เทคโนโลยีการตรวจจับ Motion Sensor และ 
Body Heat Sensor พร้อมการแจ้งเตือนเมื่อ
ตรวจพบควันและแก๊สรั่วไหลส าหรับห้องน้ า 
ภายในอาคารเรียน ตึก 11 คณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลยัราชภฏันครสวรรค ์ ผศ.ดร.เทิดพันธ์ุ  ชูกร       

25 เครื่องขึ้นรูปพลาสติกด้วยระบบสญุญากาศ ผศ.โกเมน  หมายมั่น ✓      

26 โดรนพ่นยาส าหรับนาข้าว 
อ.กฤษณะ   

ร่มชัยพฤกษ์ ✓      

27 เครื่องอัดก้อนปลาร้าแบบไฮโดรรกิ 

อ.เสกสิทธิ์   
รัตนสริิวัฒนกุล                 

และอ.ชัญญพัชร์  จารุ
วัชรเศรษฐ ์       

28 
เครื่องอบแห้งและเครื่องบดสมุนไพรผงพลังงาน
แสงอาทิตย์ส าหรับชุมชน 

ผศ.ถิรายุ  
 ปิ่นทอง       

29 
เครื่องผลิตถ่านอัดแท่งจากเศษวสัดุเหลือใช้ใน
การเผาถ่านส าหรับชุมชน 

ผศ.ถิรายุ  
 ปิ่นทอง       

30 
รถปักด านาควบคมุระยะไกลผ่านระบบไรส้ายบลู
ทูธ 

ผศ.ปฐมพงค์  
 จิโน ✓      

31 
ผลของการทดแทนเพคตินในผลิตภัณฑ์แยม
หม่อนด้วยเนื้อกล้วยสุก อ.พรพรรณ  จิอู๋       

32 
ผลของการทดแทนแป้งกล้วยในผลิตภณัฑ์ขนม
อบ อ.พรพรรณ  จิอู๋       

33 

การสร้างเสริมศักยภาพการใช้เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมเพื่อสรา้งผลติภาพและมูลค่าเพิม่ของ
สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมและผลติภัณฑ์ชุมชนใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด
นครสวรรค ์

อ.เสกสิทธิ์   
รัตนสริิวัฒนกุล                           

ผศ.โกเมน  หมายมั่น       

34 
การสร้างเสริมศักยภาพการใช้เทคโนโลยแีละ
นวัตกรรมเพื่อสรา้งผลติภาพและมูลค่าเพิม่ของ อ.มาศสกลุ  ภักดีอาษา       

64 
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ที ่ ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ 
ชื่อผู้วิจัย/ผู้
สร้ำงสรรค์ 

น ำไปใช้ประโยชน ์
       

สินค้าเกษตรอุตสาหกรรมและผลติภัณฑ์ชุมชนใน
3การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัด
นครสวรรค ์

35 
การเพิ่มมลูค่าผลติภณัฑ์จักสานจากใบตองแห้ง 
โดยการพัฒนาเครื่องควั่นเกลียวและการย้อมส ี

ผศ.รพีพัฒน์   
มั่นพรม 

ผศ.นัฐท์ธีรนนช์  รอด
ช่ืน 

ผศ.ดร.ยุวดี  ทองอ่อน ✓      

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

ที ่ ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ 
น ำไปใช้ประโยชน ์

       
1 การจัดการห่วงโซ่อุปทานและโลจสิติกส์ของผัก

ไฮโดรโปนิกส์ จังหวัดนครสวรรค ์
อ.อาสาฬห ์

อุตตาลกาญจนา       
2 การเปรยีบเทียบระบบโลจสิติกส์ระหว่างวิธีไฮโดร

โปนิกส์และอินทรีย์ในผักสลัด เพื่อเป็นแนวทางการ
ส่งเสริมที่เหมาะสมในพ้ืนท่ีจังหวัดนครสวรรค ์

อ.อาสาฬ์ห 
อุตตาลกาญจนา 

อ.นพดล 
ชุ่มอินทร์ 

ผศ.ดร.อรสา 
เตติวัฒน ์       

3 การสร้างและหาประสิทธิภาพเตาแก๊สซิไฟเออร์
ขนาดครัวเรือนจากแกลบ 

ผศ.ณัฐเศรษฐ์ น้ าค า 
ผศ.ดร 

สิปปวิชญ์กร สิทธิอัค
รานท์ และนายมนตรี ใจ

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

ที ่ ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ น ำไปใช้ประโยชน ์
       

1 การศึกษากระบวนสลดัน้ าและตากของพืชผล
การเกษตร เพื่อออกแบบโมเดลระบบอัตโนมัติ
แนวคิดลีนออโตเมช่ัน อ.ดร.ศรณัรัตน์ คงมั่น       

2 การพัฒนาศักยภาพหตัถกรรมสิ่งทอเพื่อการใช้
ประโยชน์ในการพัฒนาผลติภณัฑห์ัตถกรรมชุมชน
เชิงส่งเสรมิการท่องเที่ยวโดยชุมชน 

ผศ.ดร. 
กันยาพร  กุณฑลเสพย ์       

3 โครงการการพัฒนาผลิตภณัฑ์ชาจากไหมและ
ซังข้าวโพดหวานสีแดง “ราชินีทับทิมสยาม” อ.ดร.พรพรรณ  จิอู ๋       

4 โครงการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็ง
แบบยั่งยืนส าหรับผลิตภัณฑจ์ากตะไคร้และ
กล้วยของวิสาหกิจชุมชนกลุม่พัฒนาอาชีพ
แบบยั่งยืนบ้านเขาดิน จังหวัดนครสวรรค ์

อ.ดร.สว่าง   
แป้นจันทร ์       

 
ตำรำงท่ี 3.4.1 รำยช่ือผลงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ตำมศำสตร์ของแต่ละสำขำวิชำที่แล้วเสร็จใน
ปีงบประมำณ พ.ศ.2564 น ำไปใช้ประโยชน์ในปีงบประมำณ พ.ศ. 2564  
 ด้ำน  กำรเรียนกำรสอน   กำรบริกำรวิชำกำร   กำรพัฒนำท้องถิ่น  กำรพัฒนำอำชีพ  
กำรต่อยอดองค์ควำมรู้หรือนวตกรรม  อ่ืน ๆ  (โปรดระบุ) 

ที ่ ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ น ำไปใช้ประโยชน ์
       

1 การสร้างมูลค่าเพิ่มจากศลิปะและวัฒนธรรม 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
ผลิตภณัฑ์กะลาและงานไม้ ต าบลพระนอน 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ์ ผศ.รพีพัฒน์  มั่นพรม √   √   

2 เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตถั่วงอก
เกษตรอินทรีย์ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนา
อาชีพยั่งยืนบ้านเขาดิน จังหวัดนครสวรรค ์ ผศ.กรรณิการ์  มิ่งเมือง √   √   

3 การพัฒนาผลิตภณัฑ์เยลลี่สับปะรด อ.ดร.พรพรรณ  จิอู ๋ √   √   
4 การน าเทคโนโลยสีารสนเทศเข้ามาช่วยในการ

รวบรวมและเข้าถึงข้อมลูข้าวอินทรีย ์
อ.อาสาฬห์  อุตตาล

กาญจนา √   √   
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ที ่ ชื่อโครงกำรวิจัย/งำนสร้ำงสรรค์ ชื่อผู้วิจัย/ผู้สร้ำงสรรค์ น ำไปใช้ประโยชน ์
       

5 ระบบการตรวจวดัและการควบคมุการให้น้ าพืช
แบบอัตโนมัติ และถ่ายทอดเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมตอบสนองความต้องการของท้องถิ่น 
สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส ์ ผศ.ดร.เทิดพันธ์ุ  ชูกร √ √   

 
  

6 การศึกษาการลงทุนระบบผลติไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์บนหลังคาในชุมชน ต าบลบางม่วง 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ์

ผศ.ดร.ธีรพจน์  
แนบเนียน 

√ 
 

√ 
     

7 การวิเคราะห์เตาความร้อนส าหรับกลุ่มเกษตร
ปลอดภัย 

ผศ.ปฐมพงค์ จิโน และ
คณะ √    √  

8 ชนิดและปรมิาณของแพงก์ตอนและคณุภาพน้ าใน
บ่อโคลนส าหรับกระบือ กรณีศึกษา ต าบลท่า
น้ าอ้อย อ าเภอพยุหะครีี จังหวัดนครสวรรค ์

ผศ.จามรี เครือหงษ์ 
ผศ.ดร.จงดี ศรีนพรัตน

วัฒน 
อ.สุรภี  ประชุมพล √   

 
 
√   

9 การพัฒนาภาชนะบรรจุอาหารจากวัสดุธรรมชาติ
เพื่อสร้างรายได้ชุมชน ผศ.โกเมน  หมายมั่น √   √   

 
 มิติที่ 3  ด้ำนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 
 ตัวชี วัดที่  3.1 กำรส่งเสริมกำรพัฒนำท้องถิ่น 
 โครงการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น จ านวน 4  โครงการ 
 โครงการบริการทางวิชาการตามแผนงบประมาณประจ าปี จ านวน 5 โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ 80.00 
 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ แสดงในตารางที่ 3.6 
 ตัวชี วัดที่ 3.2 กำรพัฒนำครูหรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำหรือหน่วยงำนทำง
กำรศึกษำอ่ืนภำยนอกมหำวิทยำลัย 
 พัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาหรือหน่วยงานงานการศึกษาอ่ืน จ านวน 0   
โครงการ 
 โครงการบริการทางวิชาการท้ังหมดที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 5 โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ แสดงในตารางที่ 3.6 
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 ตัวชี วัดที่  3.3  กำรยกระดับคุณภำพกำรศึกษำของท้องถิ่นให้ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม 
 โครงการการยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น จ านวน 1 โครงการ 
 โครงการบริการทางวิชาการท้ังหมดที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 5 โครงการ 
 คิดเป็นร้อยละ 20.00 
 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ แสดงในตารางที่ 3.6 
ตำรำงท่ี 3.5 การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

ที ่ ชื่อโครงกำร 
ประเภทโครงกำร แหล่ง

งบประมำณ 
จ ำนวน

งบประมำณ *3.1 *3.2 *3.3 อื่น ๆ  

1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 

   - 
งบประมาณ

แผ่นดิน 2,660,000 
2 การพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีตามศาสตร์

พระราชาทางการเกษตรอัจฉริยะเพ่ือความ
ยั่งยืน    - 

งบประมาณ
แผ่นดิน 2,037,500 

3 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย
ต าบลแบบบูรณาการ  
(1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) จ านวน 8 ต าบล 
ๆ ละ 3,483,000 บาท 

- ต าบลปางสวรรค์  - ต าบลแม่เลย์ 
- ต าบลวังม้า         - ต าบลวังเมือง 
- ต าบลศาลาแดง    - ต าบลหนองปลิง 
- ต าบลหนองนางนวล 
- ต าบลหลุมเข้า    - 

งบประมาณ
จาก สป.อว. 27,864,000 

4 โครงการบริการวิชาการเพ่ือถ่ายทอด
เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน    - 

งบประมาณ
แผ่นดิน 9,200 

5 
หลักสูตรระยะสั้น “ศิลปะการแต่งหน้าเพื่อ
พัฒนาบุคลิกภาพ”        

หน่วยงาน
ภายนอก 26,900 

รวม 32,597,600 
ประเภทโครงกำร  *3.1 ส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น     *3.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
     *3.3 ยกระดับคุณภาพการศึกษา 
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 มิติที่ 4 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 

 ตัวชี วัดที่ 4.1 กำรจัดโครงกำรกำรบริกำรวิชำกำรและทรัพยำกรสนับสนุนตำมแผนในกำร

ให้บริกำรทำงวิชำกำร   

 1.   ศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ได้มีการจัดท าแผนบริการวิชาการ ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ.2564 ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของคณะ และความต้องการของชุมชนของกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 4 โครงการ 

ดังนี้  

  1.1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 

  1.2 การพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีตามศาสตร์พระราชาทางการเกษตรอัจฉริยะเพ่ือความยั่งยืน 

  1.3 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 

  1.4 โครงการบริการวิชาการเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 

  พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณสนับสนุน จ านวน 9,202,700 บาท และเสนอแผนบริการวิชาการ

ต่อคณะกรรมการประจ าคณะเพ่ือพิจารณา ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2563 วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2563  

และแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม 

 2. คณะฯ โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี ได้ก าหนดกรอบนโยบายในการด าเนินโครงการ

บริการวิชาการของสาขาวิชาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนกลยุทธ์ของ

คณะ คือ บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแนวพระราชด าริสู่ชุมชนและท้องถิ่น และการก าหนดกลยุทธ์

ที่สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริการวิชาการของคณะ คือ ยกระดับคุณภาพการบริการวิชาการ และการ

ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยการน้อมน าแนวพระราชดาริไปใช้เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยมีการเผยแพร่

แผนยุทธศาสตร์บนเว็บไซต์ของคณะ และให้สาขาวิชาจัดท าโครงการที่มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์

ของคณะ 

 3. ในปีการศึกษา 2563 คณะจัดท าโครงการบริการวิชาการ จ านวน 5 โครงการ   
  โครงการบริการวิชาการท่ีคณะจัดท าแสดงในตารางที่ 3.5  
 4. คณะฯ โดยคณะกรรมการบริหารคณะ ได้ด าเนินการติดตามการด าเนินงานโครงการบริการ

วิชาการ  โดยมีความส าเร็จของโครงการบริการวิชาการ ดังนี้ 

  4.1 โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น มีผลความส าเร็จของโครงการ ดังนี้ 

   เชิงปริมาณ 

   - ได้แผนธุรกิจ การตลาดเพื่อการส่งออก และการตลาดออนไลน์ จ านวน 11 ผลิตภัณฑ์  

   - ฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ 1 ฐานข้อมูล 

   - บูทแสดงผลงาน 1 บูท 
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   เชิงคุณภาพ 

   - การรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์ เพ่ิมข้ึน 1 ระดับ จ านวน 16 ผลิตภัณฑ์ 

  4.2 โครงการการพัฒนาศูนย์เทคโนโลยีตามศาสตร์พระราชาทางการเกษตรอัจฉริยะเพ่ือความ

ยั่งยืน 

   เชิงปริมาณ 

   - มีศูนย์เรียนรู้การเกษตรด้วยเทคโนโลยีตามศาสตร์พระราชาทางการเกษตรอัจฉริยะ 

เป็นต้นแบบในการพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืนตามศาสตร์พระราชา จ านวน 1 ศูนย์ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี 

   - ชุมชนในพ้ืนที่ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ศาสตร์พระราชาเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิต จ านวน 6 ชุมชน และมีผู้เข้าร่วมอบรมเรียนรู้ตามกิจกรรมภายใต้ศาสตร์พระราชา รวมทุก

กิจกรรมทั้งสิ้น จ านวน 531 คน 

   เชิงคุณภาพ 

   - มีแปลงสาธิตระบบเกษตรอัตโนมัติ ระบบการปลูกพืชร่วมกับการเลี้ยงปลา ระบบการ

เลี้ยงปลาร่วมกับการเลี้ยงไก่ไข่ ระบบการเลี้ยงแพะ-แกะ ระบบการเลี้ยงไก่ไข่อารมณ์ดี ระบบการเพาะเลี้ยง

เห็ดต่าง ๆ 

   - มีแหล่งเรียนรู้ที่สามารถส่งเสริมความรู้และทักษะการแปรรูปอาหารปลอดภัยเพ่ือเพ่ิม

มูลค่า ให้กับกลุ่มคนที่สนใจในการประกอบอาชีพเกี่ยวกับการแปรรูปอาหารให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างมี

คุณภาพและพ่ึงพาตนเองได้ 

   - ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้และเข้าใจ การท าการเกษตรอย่างยั่งยืน การเกษตรด้วย

เทคโนโลยีตามศาสตร์พระราชาทางการเกษตรอัจฉริยะเพ่ือความยั่งยืน และการประยุกต์ใช้ศาสตร์พระราชาใน

การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

  4.3 โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย) 

   กิจกรรมฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมด้วยการเกษตรสมัยใหม่ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจาก

การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ต าบลหนองปลิง 

   เชิงปริมาณ 

   - กลุ่มเกษตรกรต าบลหนองปลิงผู้เข้าร่วม ทั้ง 8 หมู่บ้าน มีเกษตรกรต าบลหนองปลิง 50 

คน เข้าร่วม เป็นไปตามแผน 

   - จัดท าศูนย์เรียนรู้การท าเกษตรกรรมที่ปลอดสารพิษด้วยเกษตรอินทรีย์ระบบอัจฉริยะ

(Smart Farm) 2 แห่ง เป็นไปตามแผน 
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   - ยกระดับและส่งเสริมเกษตรพอเพียงและอาหารปลอดภัยโดยให้เกษตรกรต าบลหนอง

ปลิงเข้ารับการตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  (GAP) ตามเกณฑ์ของกรมวิชาการเกษตร 

เกษตรกรผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP แล้ว 3 ราย คิดเป็นร้อยละ 50.00 ของเกษตรกรที่ขอจดรับรอง

มาตรฐาน GAP ทั้งหมดภายในต าบลหนองปลิง 

   จัดท าศูนย์เรียนรู้การเพาะเห็ดด้วยระบบอัตโนมัติ  (Smart Farm) ส าหรับให้ความรู้

เกษตรกรต าบลหนองปลิง 1 แห่ง เป็นไปตามแผน 

   เชิงคุณภาพ  

   - เกษตรกรต าบลหนองปลิงจ านวน ร้อยละ 70.00 มีความพึงพอใจ ความเข้าใจ และ

การน าไปใช้ประโยชน์ในเรื่องของการท าการเกษตรกรรมอินทรีย์แบบปลอดสารพิษ ซึ่งสามารถประเมินได้จาก

การที่เกษตรกรต าบลหนองปลิงเริ่มหันมาท าการท าเกษตรกรรมแบบอินทรีย์ แทนการท าเกษตรกรรมแบบ

สารเคมี  

   - เกษตรกรต าบลหนองปลิงความเข้าใจในการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ตาม

มาตรฐานของกรมวิชาการเกษตร โดยประเมินได้จากเกษตรกรต าบลหนองปลิงผ่านมาตรฐาน GAP เพ่ิมขึ้น 

และสนใจที่จะขอจด GAP เพ่ิมข้ึน 

   - เกษตรกรสามารถน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อ านวยความสะดวกในการท าการเกษตร 

มีความรู้ในการท าการเกษตรอินทรีย์ปลอดสารพิษ 

   - เกิดการบูรณาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หน่วยงานภาครัฐที่

เกี่ยวข้องทางด้านการเกษตร ภาคเอกชน และผู้น าชุมชนภายในต าบลหนองปลิง 

   - ส่งเสริมช่องทางตลาดออนไลน์ให้กับเกษตรกรต าบลหนองปลิง 

   - ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมด้วยการเกษตรสมัยใหม่ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการ

ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ต าบลศาลาแดง อ าเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 

   เชิงปริมาณ 

   - ประชาชนในพื้นที่ ต าบลศาลาแดง หมู่บ้านละ 10 คน ทั้งหมด 5 หมู่บ้าน รวมทั้งหมด 

50 คน เป็นไปตามแผน 

   การจัดศูนย์การเรียนรู้เรื่องการเลี้ยงเห็ดนางฟ้าโดยใช้เทคโนโลยีควบคุมโรงเรือนอัจฉริยะ 

(Smart Farm) อยู่ระหว่างด าเนินการ 

   การจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบทางการเกษตรสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีส าเร็จจ านวน 1 

ศูนย์ ณ หมู่ที่ 1บ้านหนองโสน และหมู่ท่ี 4 อยู่ระหว่างด าเนินการ  
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   การยกระดับและส่งเสริมเกษตรพอเพียงและอาหารปลอดภัยโดยการตรวจรับรอง

มาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี GAP อยู่ระหว่างรอเจ้าหน้าที่จากกรมวิชาการเกษตรเข้ามาท าการ

ตรวจในเดือน พฤศจิกายน 2564 

   เชิงคุณภาพ 

   - ประชาชนมีความพึงพอใจในในการรวบรวมข้อมูลบริบทชุมชน ร้อยละ 70.00 (อยู่

ระหว่างด าเนินการ) 

   - เกษตรกรในพ้ืนที่ต าบลศาลาแดงให้ความสนใจในเรื่องการท าเกษตรที่ปลอดภัยไว้

รับประทานเองและจ าหน่าย โดยการเข้าร่วมตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี  (GAP) ตาม

เกณฑ์ของกรมวิชาการเกษตร 

   - เกษตรกรให้ความสนใจในการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพ่ืออ านวยความสะดวกใน

การท าเกษตรเพราะเป็นการประหยัดเวลาในการดูแลรดน้ าพืชผักที่ปลูก และยังมีเวลาในการประกอบกิจกรรม

ทางการเกษตรอื่น ๆ มากข้ึน 

   ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ส าหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก

การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ต าบลวังเมือง อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 

    เชิงปริมาณ 

   - กลุ่มผู้เข้าร่วมตัวแทนชุมชนในพ้ืนที่ต าบลวังเมือง หมู่บ้านละ 4 คน ทั้งหมด 10 

หมู่บ้าน รวมเป็น 40 คน เป็นไปตามแผน 

   - ยกระดับคุณภาพผลิตภัณฑ์ชุมชน จ านวน 10 ชนิด (ยังประเมินไม่ได้) 

   เชิงคุณภาพ  

   - ร้อยละความพึงพอใจ ความเข้าใจ และการน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 70.00 (อยู่

ระหว่างด าเนินการ) 

   การจัดการน้ า (ธนาคารน้ าใต้ดิน) ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส โค

โรนา 2019 ต าบลวังม้า อ าเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์ 

   เชิงปริมาณ 

   - ธนาคารน้ าใต้ดินระบบปิด จ านวน 94 จุด (ตามแผน แบ่งท า 2 รอบ รอบที่ 1 จ านวน 

90 จุด และรอบท่ี 2 จ านวน 70 จุด) เป็นไปตามแผน 

   - มีการด าเนินการในรูปแบบกลุ่ม จ านวน 5 กลุ่มเป็นไปตามแผน 

   - เกิดการจ้างงาน ประชาชนทั่วไป 5 คน บัณฑิตจบใหม่ 10 คนและนักศึกษา จ านวน 5 

คน ให้มีงานท าและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชนเป็นไปตามแผน 

   - ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 
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   เชิงคุณภาพ 

   - ร้อยละความพึงพอใจ ความเข้าใจ และการน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 70 .00 

   ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมด้วยการพัฒนาพ้ืนที่ท ากินและพัฒนาผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์

จากไบร์โอชาร์ (Biochar) ส าหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ต าบลปางสวรรค์ 

อ าเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์  

   เชิงปริมาณ 

   - กลุ่มผู้เข้าร่วมตัวแทนชุมชนในพ้ืนที่ต าบลปางสวรรค์จ านวน 50 คน จาก 11 หมู่บ้าน 

เป็นไปตามแผน 

   - มีการด าเนินการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพโดยใช้ไบโอชาร์ (Biochar) พร้อมจัดท าแปลง

สาธิต 5 ชนิดพืช 10 แปลง เป็นไปตามแผน 

   - ผลิตภัณฑ์ใหม่จากไบโอชาร์ รวม 2 ผลิตภัณฑ์ 

   - เกิดการจ้างงาน ประชาชนทั่วไป 5 คน บัณฑิตจบใหม่ 10 คนและนักศึกษา จ านวน 5 

คน ให้มีงานท าและฟ้ืนฟูเศรษฐกิจชุมชนเป็นไปตามแผน 

   - ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

   เชิงคุณภาพ 

   - ร้อยละความพึงพอใจ ความเข้าใจ และการน าไปใช้ประโยชน์ ร้อยละ 70.00 (อยู่

ระหว่างด าเนินการ) 

   พัฒนาการท่องเที่ยวในพื้นที่ต าบลแม่เล่ย์ อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 

   เชิงปริมาณ 

   - กลุ่มผู้เข้าร่วมตัวแทนชุมชนในพ้ืนที่ต าบลแม่เล่ย์หมู่บ้านละ 2 คน ทั้งหมด 26 หมู่บ้าน 

รวมเป็น 52 คน เป็นไปตามแผน 

   เชิงคุณภาพ  

   - ประชาชนมีความพึงพอใจในในการรวบรวมข้อมูลบริบทชุมชน ร้อยละ 70.00 (อยู่

ระหว่างด าเนินการ) 

   การจัดการน้ า (การจัดการระบบน้ านาแปลงใหญ่) ในชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการ

ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ต าบลหนองนางนวล อ าเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี 

   เชิงปริมาณ 

   - มีผู้เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการจ านวน 60 คนเป็นไปตามแผน 
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   - ก าลังด าเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ยังไม่แล้วเสร็จเนื่องจากติดสถานการณ์โควิด        

   - มีประชาชนเข้าร่วมอบรมจ านวน 50 คนไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ไว้เนื่องจากข้อ

ก าหนดการจัดกิจกรรมอบรมต้องไม่เกิน 50 คน ด้วยสถานการณ์โควิดและได้จ านวนผลิตภัณฑ์จ านวน 3 ชนิด 

คือ แชมพู ยาหม่อง และลูกประคบจากสมุนไพร 

   - ก าลังด าเนินสร้างตราสินค้าและการขอผลิตภัณฑ์ OTOP จ านวน 3 รายการ 

   - มีประชาชนเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจ านวน 50 คนไม่เป็นไปตามแผนที่ก าหนดไว้ 

เนื่องจากสถานการณ์โควิด จะกิจกรรมได้ไม่เกิน 50 คน 

   - มีการจ้างงานครบ 20 คนตามจ านวนที่ก าหนดให้ไว้ 

   - ประชาชน บัณฑิต และนักศึกษาเข้าร่วมอบรมจ านวน 20 คนเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

   เชิงคุณภาพ 

   - การจัดการน้ า (การจัดการระบบน้ านาแปลงใหญ่) (อยู่ระหว่างด าเนินการ) 

   ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมด้วยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนส าหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก

การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ต าบลหลุมเข้า อ าเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี 

   เชิงปริมาณ 

   - กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 11 โครงการประกอบด้วยอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนา

ทักษะอาชีพ หรือคณุภาพผลิตภัณฑ์ให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ 6 โครงการ  

   - กลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการ จ านวน 120 คน โดยแบ่งเป็นกิจกรรมละ 20 คน กลุ่ม 

   - ประชาชนในต าบลหลุมเข้า หมู่ที่ 1-7 หมู่ละ 3 คน 

   เชิงคุณภาพ 

   - เกิดความร่วมมือของภาคีเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ หน่วยงานและ

ชุมชนของจังหวัดอุทัยธานี 

  4.4 โครงการบริการวิชาการเพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการและถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ความรู้ด้านพลังงาน

ให้กับชุมชน 

   เชิงปริมาณ ประชาชนผู้สนใจเข้าร่วม จ านวน 20 คน 

   เชิงคุณภาพ ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้ ร้อยละ 90.25 

 5. การน าผลการประเมินไปปรับปรุงโครงการบริการวิชาการ 

  อยู่ระหว่างด าเนินการ 
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 ตัวชี วัดที่  4.2  งบประมำณที่เป็นควำมร่วมมือจำก หน่วยงำนภำยนอกหรือท้องถิ่นและรำยได้ที่

เกิดจำกกำรให้บริกำรวิชำกำรของคณะ   

  งบประมาณที่เป็นความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกหรือท้องถิ่นและรายได้ที่เกิดจากการ
ให้บริการวิชาการของคณะ จ านวน 27,890,900 บาท 
  งบประมาณที่ใช้ในการบริการวิชาการทั้งหมดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 32,597,600 
บาท 
  คิดเป็นร้อยละ 85.56 
   มิติที่ 5 ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 
  ตัวชี วัดที่ 5.1 กำรด ำเนินงำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม  
   ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม จ านวน 14 โครงการ/
กิจกรรม ตัวชี วัดที่ 5.2 กำรมีส่วนร่วมในโครงกำรด้ำนศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 
   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะด าเนินงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมร่วมกับท้องถิ่น จ านวน 2 
โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 14.29 
   โครงการ/กิจกรรมด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่ด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2564  แสดงใน
ตารางที่ 3.6 
          ตำรำงที่ 3.6 โครงการ/กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมที่คณะด าเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 โครงกำร/กิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
ด ำเนินกำร 

ร่วมกับท้องถิ่น 
1 โครงการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตในศตวรรษท่ี 21  

1.1 กิจกรรมท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสืบสานภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 
1.2 กิจกรรมไหว้ครูช่าง 
1.3 กิจกรรมไหว้พระพิรุณ 

 

2 โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือ
เสริมสร้างคุณค่าและรักษ์ท้องถิ่น 
2.1 กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไท และรักษ์ท้องถิ่น 
   1) กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไท ในรัชสมัย ร.9 

     2) กิจกรรมวันชาติไทย 
   3) กิจกรรมวันอนุรักษ์มรดกไทย 

     4) กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไท ในรัชสมัย ร.10 
2     5) กิจกรรมสดุดีพระคุณแม ่

     6) กิจกรรมเสริมสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นราชภัฏ 
     7) กิจกรรมรักษ์ท้องถิ่นด้านศาสนาและประเพณี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

34 

 

 โครงกำร/กิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
ด ำเนินกำร 

ร่วมกับท้องถิ่น 
2.2 กิจกรรมพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณี ในท้องถิ่น 
2.3 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและความเป็นไทย  
      1) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง มารยาทไทย 
    2) การอบรม เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์ในประวัติศาสตร์ไทย”  

 
✓ 
✓ 

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

 

  
 มิติที่ 6  ด้ำนกำรบริหำร  
 ตัวชี วัดที่  6.1 กำรบริหำรองค์กำร 
 1. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี (พ.ศ.2563 -2567) 
ประจ าปี พ.ศ.2564 ในรูปแบบออนไลน์ โดยบุคลากรภายในคณะ และคณะได้มีทบทวน/ปรับปรุงตัวชี้วัด              
ค่าเป้าหมาย มาตรการต่างๆ ให้เหมาะสม โดยมียุทธศาสตร์ของคณะ ดังนี้ 
  ปรัชญำ : ท้องถิ่นก้าวหน้า พัฒนาด้วยเทคโนโลยี 
  วิสัยทัศน์  :  บูรณาการการศึกษา พัฒนาท้องถิ่นด้วยนวัตกรรม 
  พันธกิจ  :  
  1.  ผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
  2. ยกระดับการบูรณาการงานวิจัย การเรียนการสอนและงานสร้างสรรค์เชื่อมโยงองค์ความรู้
เพ่ือพัฒนาท้องถิ่นให้ยั่งยืน 
  3. บริการวิชาการ ถ่ายทอดเทคโนโลยีตามแนวพระราชด าริสู่ชุมชนและท้องถิ่น 
  4. สร้างมูลค่าเพ่ิมจากศิลปะและวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  5. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
  อัตลักษณ์ : เทคโนโลยีเยี่ยม เปี่ยมคุณธรรม 
  ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issues) :  
  1. สร้างบัณฑิตที่มีศักยภาพตรงตามความต้องการของท้องถิ่น 
  2. Research for life การวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม  
  3. การบริการวิชาการเพ่ือความต้องการของท้องถิ่น 
  4. การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 
  5. ธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาองค์กร 
 2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มีการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ของ
คณะฯ โดย  ก าหนดให้สาขาวิชา จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะและ
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มอบหมายให้รองคณบดี และหัวหน้าศูนย์วิจัยและเทคโนโลยี ก ากับติดตาม ประเมินผลการด าเนินงาน ก าหนด
ตัวชี้วัดระดับบุคคลที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของคณะ ในแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ภายในคณะ เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับมีการด าเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายและทิศทางของคณะ มีการ
ก าหนดนโยบาย แนวทางในการจัดท าโครงการของคณะ ก าหนดแบบฟอร์มการจัดท าโครงการให้ทุกสาขา
ด าเนินงาน  และเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของคณะ 
 3. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ทางคณะได้มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน
ยุทธศาสตร์ในทุกไตรมาส และรายงานต่อคณะกรรมการบริหารคณะพิจารณา ดังนี้ 
  3.1 รอบ 3 เดือน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 1/2564 วันที่ 22 มกราคม 
พ.ศ.2564 
  3.2 รอบ 6 เดือน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 12 
พฤษภาคม พ.ศ.2564 
  3.3 รอบ 9 เดือน ในการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ครั้งที่ 8/2564 วันที่ 20 สิงหาคม 
พ.ศ.2564 
  และคณะได้ประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ จ านวน 31 ตัวชี้วัด โดยมีผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผน
ยุทธศาสตร์ จ านวน 26 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 83.87 
 4. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้มีการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการ
บริหารงาน ดังนี้ 
  4.1 พัฒนา/ปรับปรุงเว็บไซต์ของคณะให้สามารถตอบสนองต่อการบริหารงานของคณะใน
ทุกๆด้าน เช่น ด้านการเรียนการสอน การวิจัย งานบริหาร งานประกันคุณภาพ เป็นต้น 
  4.2 มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของคณะอย่างทั่วถึง มีปฏิทินการแจ้งเตือนก าหนดการ
กิจกรรม/โครงการต่างๆ มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับทุกสาขาวิชา และหน่วยงายภายนอกคณะ 
  4.3 จัดตั้ ง เพจ  facebook คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยี อุตสาหกรรม                       
เพ่ือเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมแก่บุคลากรภายนอก 
  4.4 ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆ ในการบริหารจัดการการประชุมออนไลน์บุคลากรภายใน
คณะ คณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการประจ าคณะ คณะอนุกรรมการด้านต่างๆ เป็นต้น  เพ่ือให้การ
บริหารมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
  4.5 ใช้ Google Drive platform ในการบริหารจัดการด้านเอกสาร ข้อมูล สารสนเทศในด้าน
ต่างๆ ของคณะ เพ่ือให้ทุกคนในคณะสามารถเข้าถึง และบริหารจัดการได้รวดเร็ว และสามารถเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 
 5. คณะด าเนินการประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานของคณบดี โดยใช้แบบสอบถามความ
พึงพอใจในการบริหารของคณบดีที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย
จัดท าขึ้น 
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 6. ผลการประเมินความพึงพอใจในการบริหารงานของคณบดี มีคะแนนเฉลี่ย 3.78 อยู่ในระดับ
มาก 
 ตัวชี วัดที่  6.2 ผลกำรบริหำรงบประมำณ 
 งบประมาณท่ีได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน  15,109,637 บาท 
 งบประมาณท่ีเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 11,095,864 บาท 
 คิดเป็นร้อยละ 73.44 
 ตัวชี วัดที่  6.3  ผลกำรพัฒนำบุคลำกรของคณะ   
 1. บุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
  1.1 จ านวนบุคลากรของคณะ 69 คน ได้รับการพัฒนา จ านวน 34  คน 
   - บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 57 คน  ได้รับการพัฒนา จ านวน  28  คน 
   - บุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 12 คน  ได้รับการพัฒนา จ านวน 6 คน 
    คิดเป็นร้อยละ 49.28 
 2. การจัดสรรทุนศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  คณะไม่มีบุคลากรที่ได้รับการจัดสรรทุนศึกษาต่อ 
 3. บุคลากรที่ไปศึกษาดูงานทั้งใน/ต่างประเทศ จ านวน 12 คน  ดังนี้ 
  3.1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล ชุ่มอินทร์ ไปศึกษาดูงาน ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ ศูนย์การเรียนรู้การผลิตเมล็ดพันธุ์ผัก จังหวัดเชียงใหม่ 
  3.2 ผู้ช่วยศาสตราจารย์จามรี  เครือหงษ์ และนายณัฐพล  ทิพย์ลุ้ย ไปศึกษาดูงาน ณ ศูนยฺ์
วิจัยและพัฒนาประมงน้ าจืด จังหวัดสุพรรณบุรี 
  3.3 อาจารย์ ดร.ศรัณรัตน์  คงมั่น และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐมพงค์ จิโน ไปศึกษาดูงาน ณ 
สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่  
  3.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐเศรษฐ์ น้ าค า ผศ.ดร .สิปปวิชญ์กร สิทธิ -อัครานนนท์ และ                 
นายมนตรี  ใจเยี่ยม ไปศึกษาดูงาน ณ บริษัท โลตัสคริสตัล จ ากัด จังหวัดระยอง และศูนย์การเรียนรู้ทฤษฎี
ใหม่เศรษฐกิจพอเพียง จังหวัดชลบุรี 
  3.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยาพร กุลฑลเสพย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรา อยู่หนู และ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รพีพัฒน์ มั่นพรม ไปศึกษาดูงาน ณ กลุ่มชุมชนตัวอย่างในการท่องเที่ยววิถีชุมชนต้นแบบ 
บ้านสงวนนอก จังหวัดบุรีรัมย์ 
  3.6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนณภัส หัตถกรรม ไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง บ้านของพ่อ 
 4. คณะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ จ านวน 15 คน มาพัฒนา
อาจารย์และบุคลากร ดังนี้ 
  4.1 โครงการ วิพากษ์หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน แขนงวิชา
ยานยนต์ไฟฟ้า 
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   โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้จัดการ บริษัท วังน้อยการช่าง จ ากัด มาเป็นวิทยากร 
  4.2 โครงการ วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์  สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ (หลักสูตร 4 ปี) 
   โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปทุมทอง  ไตรรัตน์ มาเป็นวิทยากร 
  4.3 โครงการ วิพากษ์หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม  สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และ
กราฟิกดีไซน์ (หลักสูตร 4 ปี) 
   โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ : อาจารย์คงคมสัน ริมสีม่วง มาเป็นวิทยากร 
  4.4 โครงการ วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการ
อาหาร 
   โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ : คุณรัชดา  พวงจันทน์แดง มาเป็นวิทยากร 
  4.5 โครงการ วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 
พ.ศ.2565 
   โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์จารุณี  หนูลออ มาเป็นวิทยากร 
  4.6 โครงการ การขอรับรองปริญญาวิชาชีพวิศวกร โดยสภาวิศวกรแห่งประเทศไทย 
   โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ : นายมานิตย์  กู้ธนพัฒน์ มาเป็นวิทยากร 
  4.7 โครงการ วิพากษ์หลักสูตรสัมฤทธิบัตร หลักสูตรระยะสั้น การแปรรูปผลิตภัณฑ์ผักและ
ผลไม้เพ่ือเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 
   โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ  เนียมสอน มาเป็นวิทยากร 
  4.8 โครงการปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือสนับสนุนการจัดระบบการเรียนคลังหน่วยกิตระดับ
อุดมศึกษา (Credit Bank) กิจกรรม พัฒนาหลักสูตรวิชาการจัดการคลังสินค้าและโลจิสติกส์แบบลีน  
   โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ : 
   1.  คุณพงษ์ศักดิ์  ฬียาพรรณ มาเป็นวิทยากร 
   2. คุณภานุวัฒน์  เพชรอยู่ มาเป็นวิทยากร 
   3. คุณรัตนทัศ  ฉิมคง มาเป็นวิทยากร 
   4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรวิชญ์  สว่างนพ มาเป็นวิทยากร 
  4.9 โครงการพัฒนาต าแหน่งทางวิชาการให้สูงขึ้นและการเผยแพร่บทความทางวิชาการที่มี
คุณภาพ 
   โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ : ศาสตราจารย์ยุทธนา  ข าสุวรรณ มาเป็นวิทยากร 
  4.10 โครงการพัฒนาหลักสูตรที่สอดคล้องต่อความต้องการพัฒนาประเทศ การพัฒนาหลักสูตร
ธุรกิจความงามและแฟชั่น 
   โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ : 
   1.  คุณณรัช  พรนิธิบุญ มาเป็นวิทยากร  
   2. ดร.ฐิติมา  พุทธบูชา มาเป็นวิทยากร 
   3. ดร.จรัสพิมพ์  วังเย็น มาเป็นวิทยากร 
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 ตัวชี วัดที่ 6.4 กำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง   
 1. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน โดยมีตัวแทนจากทุกสาขาวิชา และมีหน้าที่ ดังนี้ 
  1.1 น านโยบาย การบริหารความเสี่ยง√การควบคุมภายในสู่การปฏิบัติ 
  1.2 รวบรวม/ระบ/ุวิเคราะห์/ประเมินความเสี่ยงภายในหน่วยงานของตน  
  1.3 จัดท าแผนป้องกันหรือลดความเสี่ยง/การควบคุมภายใน 
  1.4 เสนอมาตรการป้องกันความเสี่ยงการควบคุมภายใน  
  1.5 เสนอรายงานผลการบริหารความเสี่ยง/การควบคุมภายในต่อคณบดี 
 2. ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 คณะฯ ด าเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยง และปัจจัยเสี่ยง ประเมิน
โอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงเพ่ือจัดล าดับความเสี่ยงน ามาสู่การตอบสนองความเสี่ยงด้วยการลด/
ควบคุมให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ ดังนี้ 
  แผนบริหำรควำมเสี่ยง 
  ด้ำนที่ 6 ควำมเสี่ยงจำกปัจจัยภำยนอกท่ีมำกระทบ 
  ควำมเสี่ยง คือ จ านวนนักศึกษาไม่เพียงพอต่อการเปิดหลักสูตร 
  ปัจจัยเสี่ยง  
   1.  อัตราการเกิดลดลง ส่งผลให้ประชากรวัยเรียนลดลง 
   2. จ านวนที่นั่งในมหาวิทยาลัยมีมากกว่าผู้เรียน 
   3. ระบบการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยมีหลายรอบ 
   4. สถานศึกษาคู่แข่งมีมากและเปิดหลักสูตรใกล้เคียงกัน 
  แนวทำงกำรป้องกัน/แก้ไขควำมเสี่ยง 
   1.  สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายทางการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน 
   2. ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
สถานการณ ์
   3. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายให้มากข้ึน 
   4. เฝ้าระวังปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
  กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
   1.  โครงการความร่วมมือในการบูรณาการท างานในสถานประกอบการจริงทั้งภาครัฐและ
เอกชน 
   2. โครงการพัฒนาสาระรายวิชาในหลักสูตรให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและการ
เปลี่ยนแปลงของสังคม 
   3. โครงการพัฒนาระบบกลไกและกระบวนการรับนักศึกษาใหม่คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
   4. โครงการประชาสัมพันธ์หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรม สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์
และกราฟิกดีไซน์ 



 

 

39 

 

   5. โครงการประชาสัมพันธ์และกระบวนการรับนักศึกษาใหม่สาขาวิชาไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม 
   6. โครงการทุนการศึกษาบรมราชาภิเษกเฉลิมพระเกียรติ 
   ควำมเสี่ยง คือ สถานการณ์จากโรคระบาดท าให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้
ตามปกติ 
  ปัจจัยเสี่ยง การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
  แนวทำงกำรป้องกัน/แก้ไขควำมเสี่ยง 
   1.  มหาวิทยาลัยประกาศมาตรการการเฝ้าระวังการระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 
   2. การคัดกรองเบื้องต้น 
   3. จัดเตรียมอุปกรณ์ฆ่าเชื้อไวรัส 
  กระบวนกำรปฏิบัติงำน/โครงกำร/กิจกรรม 
   1.  มหาวิทยาลัยประกาศมาตรการควบคุมป้องกันการระบาดให้ทุกหน่วยงานปฏิบัติใน
ทิศทางเดียวกัน 
   2. การติดต่อธุรกรรมกับมหาวิทยาลัยต้องผ่านจุดคัดกรองเบื้องต้น สวมหน้ากากอนามัย
และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เพื่อป้องกันการแพร่ กระจายของเชื้อไวรัส 
   3. คณะฯ จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์บริเวณทาง เข้าอาคารและท าความสะอาดทุกผิวสัมผัส
เป็นประจ า 
 3. คณะฯ ได้มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่มีความทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เช่น  
จ านวนนักศึกษาลดลง เนื่องจากอัตราการเกิดลดลง และจ านวนที่นั่งในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศมีจ านวน
มากกว่าจ านวนมากกว่าผู้เรียน และสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 ซึ่งทางคณะฯ 
ด าเนินการประเมินผลกระทบและโอกาสของการเกิดขึ้นของความเสี่ยงและน าเอาปจจัยเสี่ยงที่อยู่ในระดับ
ความเสี่ยงสูงมากและสูงมาก าหนดวิธีการควบคุมที่ควรจะมีเพ่ือปองกันหรือลดความเสี่ยงเหลานั้น โดยมี
กระบวนการ โครงการหรือภาระงานที่เหมาะสมรองรับการด าเนินการควบคุม จากนั้นจะมีการประเมินผลการ
ควบคุมซึ่งอาจปรับเปลี่ยนการด าเนินการได้ตามความเหมาะสม 
 4. คณะฯ เลือกแนวทางการแก้ไขความเสี่ยงด้วยการลด/ควบคุม เป็นการปรับปรุงระบบการ
ท างานหรือการออกแบบวิธีการท างานใหม่ เพ่ือลดโอกาสที่จะเกิด หรือลดผลกระทบให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้
โดยค านึงถึงความคุ้มค่าในการด าเนินการด้วย ซึ่งแนวทางแก้ไขความเสี่ยงมีความเหมาะสมกับปัจจัยเสี่ยง ดังนี้ 
 5. การด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ท าให้ความเสี่ยงลดลงแต่ยังต้องควบคุมต่อไป ดังนี้  
  ด้ำนที่ 6 ควำมเสี่ยงจำกปัจจัยภำยนอกท่ีมำกระทบ 
  ควำมเสี่ยง คือ จ านวนนักศึกษาไม่เพียงพอต่อการเปิดหลักสูตร 
  ผลของเป้ำหมำย : ไม่บรรลุ  
   1. ปีการศึกษา 2562 นักเรียนสมัครเข้าเรียน จ านวน 477 คน (คงเหลือยอดรายงานตัว  
จ านวน 170 คน) 
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   2. ปีการศึกษา 2563 นักเรียนสมัครเข้าเรียน จ านวน 682 คน (คงเหลือยอดรายงานตัว 
จ านวน 151 คน) 
    สมัครเรียนเพ่ิมข้ึน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 42.97 
    (ยอดรายงานตัวลดลง 19 คน คิดเป็นร้อยละ 11.17) 
  ผลของกำรด ำเนินงำน : ไม่บรรลุ  
  ในปีการศึกษา 2563 จ านวนนักศึกษาบางหลักสูตรไม่เพียงพอจึงไม่สามารถเปิดหลักสูตรเพ่ือ
จัดการเรียนการสอนได้ ดังนี้ 
   1.  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
   2. หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 
  ผลหลังกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร:   
  ผลการด าเนินการบรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ แต่จากแนวโน้มการรายงานตัวของนักศึกษา
ลดลง จึงยังต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ต่อไป 
  ดังนั น ความเสี่ยงนั้นยังคงอยู่ 
  คณะฯ จะปรับปรุงแนวทางและเร่งการด าเนินงานให้ความเสี่ยงลดลงอยู่ในระดับ ที่ยอมรับได้ 
ดังนี้ 
  1. การพัฒนาหลักสูตรระยะสั้น/หลักสูตรสัมฤทธิบัตร 
  2. การประชาสัมพันธ์เชิงรุกท่ีเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 
  3. เฝ้าระวังปัจจัยภายนอกที่ไม่สามารถควบคุมได้ 
  ควำมเสี่ยง คือ สถานการณ์จากโรคระบาดท าให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติ 
  ผลของเป้ำหมำย : ไม่บรรลุ  
  ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ตามปกติเพราะพบบุคลากรของคณะฯ ติดเชื้อ (จากภายนอก
คณะฯ) 
  ผลของกำรด ำเนินงำน : ไม่บรรลุ  
  คณะฯ ด าเนินการตามมาตรการของคณะฯ และของมหาวิทยาลัย แต่ยังพบบุคลากรของคณะฯ 
ติดเชื้อ (จากภายนอกคณะฯ) จึงต้องทบทวนมาตรการการด าเนินงานให้เข้มงวดมากขึ้น 
  ดังนั น ความเสี่ยงนั้นยังคงอยู่ 
  ผลหลังกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร:   
   คณะฯ ยังต้องด าเนินการตามมาตรการอย่างเคร่งครัด และต้องเฝ้าระวังการระบาดต่อไป 
 ตัวชี วัดที่  6.5 กำรสร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือ 
 1.  ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ/กับมหาวิทยาลัย/คณะ ภายในประเทศ 
  1.1 ความร่วมมือด้านการผลิตก าลังคนระบบโลจิสติกส์และขนส่งทางราง ระหว่างคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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อีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 
  1.2 ความร่วมมือด้านการผลิตก าลังคนด้านเกษตรอัจฉริยะ ระหว่างคณะเทคโนโลยีการเกษตร
และเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ กับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์ 
 2. ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย คณะ/กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน หรือองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  2.1 โครงการความร่วมมือทางวิชาการและวิชาชีพหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ระหว่าง
สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ กับ ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ธนาวาปริ้นติ้ง และร้านดีอาร์ต นครสวรรค์  
  2.2 ความร่วมมือทางวิชาการ "การผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านระบบราง การวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี นวัตกรรมด้านระบบรางเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมระบบราง" ระหว่างกรมการขนส่งทางราง  
ส านักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ  สถาบันวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) หน่วยงานวิชาชีพและหน่วยงานวิจัยและรับรองด้านระบบราง  
สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรด้านระบบรางระดับอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน สถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตร
ด้านระบบรางระดับอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน และผู้ประกอบกิจการด้านระบบรางภาครัฐและเอกชน 
 ผลการประเมินการด าเนินงานตามพันธกิจแสดงในตารางที่ 3.7 
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ตำรำงท่ี 3.7 ผลการประเมินการด าเนินงานตามพันธกิจ  
มิต ิและ ตัวชี วัด  คะแนน 

มิติท่ี 1 ด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและพัฒนำก ำลังคนตลอดจนครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 17.05 
   ตัวช้ีวัดที่ 1.1 ผลประเมินคณุภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร   3.75 

  ตัวช้ีวัดที่ 1.2 การบริหารจดัการนกัศึกษาออกกลางคัน 5.00 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.3 การประเมินคณุภาพการเรียนการสอนของอาจารย์  4.30 
  ตัวช้ีวัดที่ 1.4 กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 4.00 
มิติท่ี 2 ด้ำนกำรวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงำนสร้ำงสรรค์ 20.00 

   ตัวช้ีวัดที่ 2.1 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรคจ์ากภายในและภายนอก 5.00 

  
ตัวช้ีวัดที่ 2.2 จ านวนอาจารย์ประจ าที่ได้รบัทุนท าวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอก
มหาวิทยาลยั   5.00 

  ตัวช้ีวัดที่ 2.3 โครงการวิจัยที่โจทยก์ารวิจัยได้มาจากท้องถิ่น 5.00 
  ตัวช้ีวัดที่ 2.4 การใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา 5.00 
มิติท่ี 3 ด้ำนกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัยรำชภัฏ 9.00 

   ตัวช้ีวัดที่ 3.1 การส่งเสรมิการพัฒนาท้องถิ่น 5.00 
  ตัวช้ีวัดที่ 3.2 การพัฒนาครูและบคุลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาอื่นภายนอกมหาวิทยาลัย 0.00 
  ตัวช้ีวัดที่ 3.3 การยกระดับคณุภาพการศึกษาของท้องถิ่น ให้ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 4.00 
มิติท่ี 4 ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร 9.00 

   ตัวช้ีวัดที่ 4.1 การจัดโครงการบริการวิชาการและทรัพยากรสนับสนนุตามแผนในการให้บริการวิชาการ 4.00 

  
ตัวช้ีวัดที่ 4.2 งบประมาณที่เป็นความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอกหรือท้องถิ่นและรายได้ที่เกดิจากการ
ให้บริการวิชาการของมหาวิทยาลยั/คณะ 5.00 

มิติท่ี 5 ด้ำนท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม 10.00 
   ตัวช้ีวัดที่ 5.1 การด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 5.00 
   ตัวช้ีวัดที่ 5.2 การมีส่วนร่วมในโครงการด้านศลิปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 5.00 

มิติท่ี 6 ด้ำนกำรบริหำร   17.00 
   ตัวช้ีวัดที่ 6.1 การบริหารองค์การ 4.00 

  ตัวช้ีวัดที่ 6.2 ผลการบรหิารงบประมาณ 1.00 
                  1. ร้อยละของการเบกิจ่ายงบประมาณ 1.00 
                  2. ความสามารถในการหารายได ้   
  ตัวช้ีวัดที่ 6.3 ผลการพัฒนาบุคลากรของคณะ 4.00 
  ตัวช้ีวัดที่ 6.4 การบริหารจดัการความเสี่ยง 4.00 
  ตัวช้ีวัดที่ 6.5 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ 

 
อๆไฟเภ-พ าล 
ฃั ฝใหอ” 
ฐข่ายความร่วมมือ 

4.00 
                  (1) ภายในประเทศหรือต่างประเทศ 4.00 
                  (2) ภายในประเทศและต่างประเทศ   

รวม 82.05 
  * ไม่น ามาคิดค่าระดับคะแนนเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ท าให้มีผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณ 
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กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ   
  1. กำรบรรลุวัตถุเป้ำหมำยตำมตัวชี วัดของแผนยุทธศำสตร์  
    คณะได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปีงบประมาณ     
พ.ศ. 2564 ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ จ านวน 31 ตัวชี้วัด โดยมีผลการด าเนินงานบรรลุค่าเป้าหมาย จ านวน 
26 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 83.87 
 2. ควำมส ำเร็จของโครงกำรตำมแผนยุทธศำสตร์ที่รับอนุมัติจำกสภำมหำวิทยำลัย 
   คณะได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ จ านวน 37 โครงการ สามารถด าเนินการได้ จ านวน 24
โครงการ เป็นร้อยละ 64.86 
 3. กำรบริหำรงบประมำณ  
   คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 15,109,637 บาท ด าเนินการเบิกจ่ายได้ จ านวน 
11,095,864 บาท คิดเป็นร้อยละ 73.44 
             หมำยเหตุ   
  จากสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการไม่
สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการ หน่วยงานขอยุติการด าเนินโครงการบางส่วน ขอเปลี่ยนแปลงโครงการเพ่ือให้
สามารถขับเคลื่อนได้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
  ประกอบกับสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลต่อสภาวะทางเศรษฐกิจท าให้นักศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ 
ในการช าระเงินค่าบ ารุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมนักศึกษา มหาวิทยาลัยได้ออกประกาศ เรื่อง การ เก็บเงิน
ค่าบ ารุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาในช่วงระยะเวลาการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย
เรียกเก็บค่าเงินค่าบ ารุงการศึกษาแบบเหมาจ่ายในอัตราร้อยละเก้าสิบ และให้แบ่งจ่ายเป็นงวด โดยงดเว้น
ค่าปรับการช าระเงินหลังก าหนด 
 
 กำรสัมภำษณ์คณบดี  ผู้แทนประธำนสำขำวิชำและผู้แทนอำจำรย์   
 กำรสัมภำษณ์คณบดี สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้   
 1.  กำรด ำเนินงำนของคณะ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ที่ผ่ำนมำ (1 ต.ค.2563 - 30 ก.ย.2564) 
มีอะไรที่เป็นจุดเด่นและมุ่งเน้นพัฒนำไปในด้ำนใด 
  1.1 ผลการด าเนินการที่ผ่านมาทางคณะมีจุดเด่นคือ การท างานเชิงบูรณาการในพ้ืนที่ชุมชน 
โรงเรียน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะพ้ืนที่ในจังหวัดนครสวรรค์ อุทัยธานี ตลอดจนพื้นที่ใกล้เคียง   
  1.2 การประสานเพ่ือน านโยบายจากสภามหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติของคณะ 
  1.3 การประสานสู่การปฏิบัติจากสภามหาวิทยาลัย สู่การปฏิบัติในระดับคณะเป็นไปได้ด้วยดี 
เนื่องจากมีการประชุมในระดับการบริหารตามล าดับเพ่ือการน าไปสู่การปฏิบัติ    
 2. ในปัจจุบัน อำจำรย์ท่ีมีคุณภำพและมีทักษะท่ีสำมำรถท ำงำนได้หลำกหลำย เป็นควำมต้องกำร
จ ำเป็นส ำหรับมหำวิทยำลัยไทยที่ต้องพัฒนำให้พร้อมส ำหรับบริบทที่เปลี่ยนไป คณะมีแนวทำงกำรพัฒนำ
อำจำรย์ให้มีคุณภำพและทักษะที่หลำกหลำยมำกขึ น อย่ำงไร 
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  2.1 การพัฒนาคุณภาพของอาจารย์ในช่วงเร่งด่วนในสถานการณ์ตอนนี้คือ ความสามารถทางด้าน
ดิจิทัล การถ่ายทอดทักษะปฏิบัติผ่านการเรียนการสอนออนไลน์  
 3. ท่ำนเห็นว่ำปัญหำที่ส ำคัญของคณะคืออะไร และท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไร 
  ปัญหาส าคัญของคณะในช่วงนี้คือสถานการณ์ COVID -19                   
 4. กำรระบำด COVID19 สำขำประสบปัญหำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เกิดประสิทธิผล
หรือไม่ และต้องกำรได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงไร 
  สถานการณ์ COVID -19 มีผลต่อการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฏิบัติ แนวทางในการ
ช่วยเหลือสนับสนุนจากมหาวิทยาลัย คือ สัญญาญอินเทอร์เน็ตให้กับนักศึกษา อุปกรณ์อ านวยความสะดวกใน
การเรียนการสอนแบบออนไลน์ การสอนการวัดประเมินผลในรายวิชาปฏิบัติ  
 5. ประเด็นที่กระทรวง อว. ให้ควำมส ำคัญและจะน ำไปสู่กำรจัดสรรงบประมำณ ตำม พรบ.
อุดมศึกษำ มำตรำ 43(3) คือกำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย (Reinventing University) ดังนั นท่ำนเห็นว่ำจะ
ก ำหนดทิศทำงอย่ำงไร  
  ในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาความเป็นเลิศ และผลิตก าลังคนตามความต้องการของ
ประเทศ 
  การจัดสรรงบประมาณ (Reinventing University) เป็นไปตามเงื่อนไขของกระทรวง ซึ่งทุก
มหาวิทยาลัยอยากได้รับการจัดสรรงบประมาณที่มากและเพียงพอ เหลือแต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแผนและความ
เป็นไปได้ของแต่ละมหาวิทยาลัย  
 6. ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่ำงไรเกี่ยวกับกำรจัดกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำตำมกฎกระทรวง 
  - การจัดกลุ่มมหาวิทยาลัยช่วยให้แต่มหาวิทยาลัยมองเห็นแนวทางเป้าหมาย หน้าที่ในการ
พัฒนาที่ชัดขึ้น     
 7. มหำวิทยำลัยมีบทบำทอย่ำงไรในกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals) หรือ SDGs บนพื นฐำนของทรัพยำกรธรรมชำติ ภูมิปัญญำและวัฒนธรรม 
  มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการพัฒนาเชิงพ้ืนที่อย่างยั่งยืนโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในพ้ืนที่ให้เกิด
คุณค่าอย่างยั่งยืน  
 8. ควำมร่วมมือในหรือต่ำงประเทศ มีหรือไม่ อย่ำงไร 
  ความร่วมมือในหรือต่างประเทศก็จ าเป็นต้องขยายผลเพ่ิมจ านวนอย่างต่อเนื่อง 
 
 กำรสัมภำษณ์ผู้แทนประธำนสำขำวิชำและผู้แทนอำจำรย์  สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้   
 1. กำรด ำเนินงำนของสำขำวิชำ ในปีงบประมำณ พ.ศ.2564 ที่ผ่ำนมำ (1 ต.ค.2563 - 30 ก.ย.
2564) มีอะไรที่เป็นจุดเด่นและมุ่งเน้นพัฒนำไปในด้ำนใด 
  1.1 งานวิจัย มุ่งเน้นการพัฒนาท้องถิ่น 
  1.2 จุดเด่นด้านการบริการวิชาการร่วมกับชุมชน ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 
โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือใช้เทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ พัฒนากระบวนการผลิต ส่งเสริมให้ชุมชนมีความ
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พร้อมที่จะส่งออกสินค้าออกขายต่างประเทศ ตามช่องทางต่างๆ  โดยมีพ้ืนที่เป้าหมายจ านวน 10 กลุ่ม
ผลิตภัณฑ์ ในพ้ืนที่ จังหวัดนครสวรรค์ และอุทัยธานี แบ่งเป็น เขตจังหวัดนครสวรรค์ จ านวน 6 กลุ่มอาชีพ      
1. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนคนบ้านนอกท าตามพ่อ ต.วังม้า อ.ลาดยาว 2. กลุ่มวิสาหกิจโกเนียรหมูฝอย ต.หนอง
กระโดน อ.เมือง 3. กลุ่มเกษตรอินทรียั่งยืนบ้านทัพชุมพล ต.หนองกรด อ.เมือง 4. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ปลาแม่ล าจวน ต.เกรียงไกร อ.ชุมแสง 5. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปปลาบ้านท่าดินแดง อ.เมือง 6. กลุ่มพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ฝรั่งบ้านมะเกลือ อ.เมือง เขตจังหวัดอุทัยธานี จ านวน กลุ่มอาชีพ 1. กลุ่มผลิตภัณฑ์เหล็กกล้า ต.หาด
ทนง อ.เมือง 2. การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ต.หนองนางนวล อ.หนองฉาง  3. พัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
การเกษตร สหกรณ์การเกษตรห้วยคต อ.ห้วยคต 4. กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอโสดา ต.ทัพหลวง อ.บ้านไร่ 
  1.3 กิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายโรงเรียนมัธยมในเขตพ้ืนที่ โดยร่วมคิดโครงการร่วมกันระหว่าง
โรงเรียนและใช้องค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆเพ่ือพัฒนาโรงเรียนและสร้างเครือข่ายโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 
  1.4 ปีงบประมาณที่ผ่านมา จุดเด่นเรื่องของบูรณาการ โดยมุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เข้าไปช่วยในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 
  1.5 สาขาได้มีการน านักศึกษาไปศึกษาดูงานและท าวิจัยร่วมกับสถานประกอบการ และวิสาหกิจ
ชุมชน โดยมีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ด้านการวางแผนการผลิตและการจัดหาวัตถุดิบได้
อย่างมีประสิทธภาพ รวมถึงคณาจารย์ยังได้ท างานวิจัยร่วมกับสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ด้านโลจิสติกส์และการ
จัดการอุตสาหกรรม 
  1.6 การพัฒนาหลักสูตรสัมฤทธิบัตรวิชาดิจิทัลคอนเทนต์เเละแฟชั่นดีไซน์ (หลักสูตรระยะสั้น)  
  1.7 การพัฒนาด้านงานแฟชั่นดีไซน์ โดยจัดเตรียมห้องปฏิบัติการตัดเย็บ เพ่ือรองรับหลักสูตร
สัมฤทธิบัตร  
  1.8 การสนับสนุนนักศึกษาเข้าประกวดแข่งขัน ทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับประเทศ  (1) 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 The best Practice ชุมชนต้นแบบ โครงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานรากในการจัดท าวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ (One Day Trip บ้านสวนขวัญ จังหวัดลพบุรี) การ
ประกวดหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ Creative Industry Village (CIV) วันที่ 1 ธันวาคม 2563 โครงการ
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและโครงการยุวชนอาสา ระหว่างกระทรวงอุตสาหกรรม 
และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องศาลาไทย โรงแรมแอมบาสซาเดอร์  (2) 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรมร่วมประกวดการออกแบบเสื้อ “105 ปี ตรุษจีนปากน้ าโพ” ภายใต้
แนวความคิด “สืบสานอัตลักษณ์เดิม เพ่ิมเติมความร่วมสมัย 105 ปี สืบสานประเพณี ตรุษจีนปากน้ าโพ” วันที่ 
13 พฤศจิกายน 2563 
  1.9 มุ่งเน้นส่งเสริมการผลิตบัณฑิตที่มีคุณลักษณะและทักษะวิชาชีพตามความต้องการของสถาน
ประกอบการและตลาดแรงงานในปัจจุบัน 
  1.10 การด าเนินงานแบ่งออกเป็นสองส่วนได้แก่  
   - การพัฒนาหลักสูตรแขนงเทคโนโลยีการจัดการระบบราง เพ่ือยกระดับการเรียนการสอน
เพ่ือตอบสนองกับยุทธศาสตร์จังหวัดและประเทศที่ก าลังพัฒนาระบบขนส่งทางราง  
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   - การบริการวิชาการ โดยร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาค 3 ในการพัฒนาเทคโนโลยี
ให้กับวิสาหกิจชุมชนและ OTOP โดยทางสาขาได้ลงพ้ืนที่และได้พัฒนาสร้างเครื่องเพ่ือตอบสนองกับ
ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน และได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับประเทศ จัดโดยกรมส่งเสริม
อุตสาหกรรม 
 2. กำรประสำนเพื่อน ำนโยบำยจำกสภำมหำวิทยำลัยไปสู่กำรปฏิบัติของสำขำวิชำ 
  2.1 การเขียนแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับแผนยุทศาสตร์คณะ และมหาวิทยาลัย 
  2.2 โดยภาพรวมมหาวิทยาลัยโดยอธิการบดี ส่งผ่านนโยบายร่วมกันโดยคณะกรรมการบริหาร
มหาวิทยาลัยโดยมีคณบดีและผู้ที่เกี่ยวข้องเป็นผู้รับนโยบาย และจะน าเข้าประชุมคณะกรรมการคณะ              
ซึ่งมีหัวหน้าสาขาทุกสาขาน าไปปฏิบัติ 
  2.3 จากนโยบายของสภามหาวิทยาลัยที่เน้นการบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนา 
สาขาได้น านโยบายดังกล่าวมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสาขา 
  2.4 ได้รับการประสานงานจากระดับคณะ สู่ระดับสาขาวิชา และระดับบุคคล 
  2.5 ได้น านโยบายด้านการพัฒนาท้องถิ่น การท าวิจัยร่วมกับภาคเอกชน และการพัฒนาความ
เชี่ยวชาญของอาจารย์มาใช้เป็นแนวทางการด าเนินกิจกรรมด้านการเรียนการสอน การท าวิจัย และการพัฒนา
ตนเองของคณาจารย์ในสาขา 
  2.6 ทางสาขาฯ น านโยบายจากสภามหาวิทยาลัยด้านการพัฒนาบัณฑิตที่มีคุณภาพตอบสนอง
ความต้องการของท้องถิ่น 
  2.7 นโยบายของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นทางสาขาได้ท าความร่วมมือกับ
หน่วยงานเอกชนและชุมชนอย่างต่อเนื่อง เช่นให้ค าปรึกษาแก่ ผู้ประกอบการขนาดกลางในท้องถิ่น หรือการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนเป็นต้น 
 3. ในปัจจุบันอำจำรย์ที่มีคุณภำพและมีทักษะที่สำมำรถท ำงำนได้หลำกหลำย เป็นควำมต้องกำร
จ ำเป็นส ำหรับมหำวิทยำลัยไทยที่ต้องพัฒนำให้พร้อมส ำหรับบริบทที่เปลี่่ยนไป คณะมีแนวทำงกำรพัฒนำ
อำจำรย์ให้มีคุณภำพและทักษะที่หลำกหลำยมำกขึ น อย่ำงไร 
  3.1 จัดสรรงบประมาณพัฒนาตนเองอย่างน้อย 1 ครั้ง 
  3.2 มีงบประมาณในการพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคลเฉลี่ย 5,000 ต่อคน และการพัฒนาตนเอง
ตามสาขาวิชาที่ตนสนใจผ่านระบบออนไลน์ 
   - มีงบประมาณสนับสนุนด้านการพัฒนาตนเอง คนละ 5,000 บาท  
   - มีงบประมาณสนับสนุนด้านงานวิจัย สาขาละ 25,000 บาท  
  3.3 เชิดชูเกียรติและแสดงความยินดี เมื่อได้รับรางวัล หรือมีผลงานโดดเด่นเพื่อเพ่ิมขวัญก าลังใจ 
  3.4 คณะเทคโนโลยีฯ ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับการพัฒนาตนเองของอาจารย์คนละ 5,000 
บาท โดยคณาจารย์ได้น างบประมาณดังกล่าวไปเข้าอบรมแบบออนไลน์ในศาสตร์ที่ตนเองยังขนาดความ
เชี่ยวชาญอยู่ 
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  3.5 คณะมีแนวทางในการพัฒนาบุคลากร โดยจัดสรรงบประมาณ 5,000 บาท/คน/ ปี ส าหรับ
น าไปใช้พัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ เช่น เทคโนโลยี เพ่ือน ามาพัฒนาการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะในช่วงของการระบาดของโรคโควิด รวมถึงการพัฒนาตนเองในด้านอ่ืน ๆ ที่สนับสนุนงานด้านการ
วิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งเป็นภารกิจส าคัญของคณะและมหาวิทยาลัยต่อชุมชน 
  3.6 ทางคณะฯ มีโครงการสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาทักษะของอาจารย์ทุกท่าน 
  3.7 ในการพัฒนาของเทคโนโลยีที่มีความทันสมัยและรวดเร็วในปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยก็ได้มี
การปรับเปลี่ยนเพ่ือสอดรับกับการเปลี่ยนแปรงโดยการปรับปรุงสาขาและวิชาเรียนให้มีความทันสมัยและได้
พัฒนาอาจารย์โดยการให้งบประมาณเพ่ือการเพ่ิมทักษะและองค์ความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือน ามาปรับปรุงการเรียน
การสอย เช่น สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ให้อาจารย์ในสาขาเข้ารับการอบรมและฝึกทักษะความรู้ด้าน
ระบบราง เป็นต้น 
 4. ท่ำนเห็นว่ำปัญหำที่ส ำคัญของคณะคืออะไร และท่ำนมีข้อเสนอแนะอย่ำงไร 
  4.1 การสื่อสารจากผู้บริหารถึงผู้ปฏิบัติให้มีความเข้าใจในแผนการบริหารหรือยุทศาสตร์ 
  4.2 นักศึกษามีแนวโน้มลดลงมาก 
  4.3 ปัญหาส าคัญ คือ จ านวนนักศึกษาน้อย ข้อเสนอแนะ คือ หากลยุทธิ์ที่สร้างสรรค์และได้
ประสิทธิภาพในการแนะแนวประชาสัมพันธ์ รวมทั้งต้องสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีให้กับคณะเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น 
  4.4 คณะเทคโนโลยีฯ ได้รับงบประมาณเพ่ือการพัฒนาเป็นจ านวนน้อยเกินไป ท าให้ไม่สามารถ
พัฒนาระบบการเรียนการสอนในยุคโควิด 19 ได้ล าบาก 
  4.5 งานส าคัญของคณะ คือ การบริการวิชาการและงานวิจัยให้แก่ชุมชน ตามพันธะกิจของ
มหาวิทยาลัย ดังนั้นคณะจึงมีหน้าที่ในการสนับสนุนทั้งบุคลากรและวิชาการให้กับชุมชน เพ่ือสร้างความยั่งยืน 
หากแต่งบประมาณที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติงาน ดังนั้นหากคณะได้น าเสนอผลงานที่
ประสบความส าเร็จ ปัญหาและความต้องการปัจจัยสนับสนุน เพ่ือให้งานบรรลุผลตามเป้าหมายต่อ
มหาวิทยาลัยอาจจะเป็นทางหนึ่งที่คณะจะได้รับการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมได้ 
  4.6 งบประมาณที่ได้รับจากมหาลัยฯ มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่อง เป็นอุปสรรคที่ส าคัญในการ
พัฒนาทักษะวิชาชีพของบัณฑิตให้มีลักษณะตามความต้องการของสถานประกอบการและตลาดแรงงานใน
ปัจจุบัน 
  4.7 ข้อจ ากัดของการพัฒนาของคณะต่อการพัฒนาคือเรื่องงบประมาณท่ีน้อยลงและไม่สอดคล้อง
กับการเปลี่ยนแปรงในยุคปัจจุบันทั้งรุนแรงและรวดเร็ว 
 5. กำรระบำด COVID-19 สำขำประสบปัญหำในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนให้เกิดประสิทธิผล
หรือไม่ และต้องกำรได้รับกำรสนับสนุนอย่ำงไร 
  5.1 เครื่องมือและการเข้าถึงอินเตอร์เน็ตของนักศึกษา 
  5.2 ในรายวิชาที่ต้องใช้ทักษะในการปฏิบัตินักศึกษาจะขาดเครื่องมือและเครื่องจักรซึ่งต้องใช้ที่
มหาวิทยาลัย 
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  5.3 เกิดปัญหา ด้านการเรียน อุปกรณ์ และการออกฝึกประสบการณ์ ต้องการสนับสนุนเรื่องวัสดุ
และอุปกรณ์ท่ีสอดคล้องกับการสอนออนไลน์ในระดับสาขา 
  5.4 คณาจารย์ในสาขาขาดแคลนอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ท าให้ไม่
สามารถด าเนินการด้านการสอนได้ตามเป้าหมายของรายวิชา 
  5.5 จากการระบาดของ COVID-19 ท าให้สาขาวิชาประสบปัญหาเรื่องของการเรียนการสอน ซึ่ง
นโยบายของมหาวิทยาลัยให้จัดการเรียนการแบบออนไลน์ 100% บางรายวิชาที่เป็นรายวิชาการปฏิบัติจึงไม่
สามารถจัดการเรียนการสอนได้ และนศ. บางคนไม่มีทรัพยากรที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนแบบออนไลน์ 
โดยเฉพาะ Internet ที่เป็นส่วนส าคัญและมีผลต่อการเรียนโดยตรง หากคณะหรือมหาวิทยาลัยให้การ
สนับสนุนเรื่องของค่าใช้จ่าย (Internet) อาจจะช่วยให้นักศึกษาสามารถเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
  5.6 เนื่องจากสาขาวิชาฯ เป็นหลักสูตรฯ ที่เน้นการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพของบัณฑิตจึงจ าเป็น
ต้องการฝึกปฏิบัติกับชุดเครื่องมือปฏิบัติการจริงเพ่ือสร้างความคุ้นเคย จากการระบาดของ COVID-19 ท าให้
นักศึกษาไม่สามารถเข้ามาใช้ห้อง Lab ได ้
  5.7 ปัญหาที่พบก็มีอยู่ในมิติของการเรียนการสอนอยู่บ่างเช่นการเรียนในรายวิชาปฏิบัติการที่ไม่
สามารถเข้ามาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้ และเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ขากความพร้อมเป็นต้น 
 6. ประเด็นที่กระทรวง อว. ให้ควำมส ำคัญและจะน ำไปสู่กำรจัดสรรงบประมำณ ตำม พรบ.
อุดมศึกษำ มำตรำ 43(3) คือกำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย (Reinventing University) ดังนั นท่ำนเห็นว่ำจะ
ก ำหนดทิศทำงอย่ำงไร ในกำรพลิกโฉมมหำวิทยำลัย เพื่อพัฒนำควำมเป็นเลิศ และผลิตก ำลังคนตำมควำม
ต้องกำรของประเทศ 
  6.1 การพัฒนาระบบเกษตรอัจฉริยะ การพัฒนาอาจารย์ให้มีทักษะมากขึ้นและการตั้งงบประมาณ
ครุภัณฑ ์
  6.2 มหาวิทยาลัยควรก าหนดทิศทางและนโยบายเพ่ือสนับสนุนความเป็นเลิศและก าลังการผลิต
ในส่วนของระบบขนส่ง และเทคโนโลยีพลังงานทดแทน โดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าเพ่ือทดแทนน้ ามัน 
  6.3 ให้มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณด้านการพัฒนาความเชี่ยวชาญของอาจารย์ในศาสตร์ของ
สาขาวิชาที่ได้เปิดหลักสูตร สนับสนุนด้านการจัดซื้อจัดหาคุรุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอนได้อย่างครบ
ครัน และด าเนินการจัดท า MOU กับภาคเอกชน เพ่ือความร่วมมือกันในการพัฒนาหลักสูตรให้ นศ.ที่ส าเร็จ
การศึกษาออกมามีความรู้ความสามารถตามความต้องการของภาคเอกชน 
  6.4 พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานและความต้องการพัฒนาประเทศ 
  6.5 ทางสาขาฯ ได้รับนโยบายการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) โดยน าเสนอ
เป็นห้อง Lab ปฏิบัติการเทคโนโลยีไฟฟ้ายานยนต์เพ่ือรองรับกับความต้องในอนาคต 
  6.6 ต้องปรับปรุงสาขาให้น่าสนใจและสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ 
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 7. ควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่ำงไรเกี่ยวกับกำรจัดกลุ่มสถำบันอุดมศึกษำตำมกฎกระทรวง 
  7.1 เห็นด้วยกับการรวมกลุ่มสถาบันการศึกษา ซึ่งจะท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และบูรณา
การงานต่าง ๆ ได้ ตามความสามารถของแต่ละสถาบันแต่ไม่ควรลดงบประมาณที่แต่ละสถาบันได้รับก่อนการ
รวมกลุ่ม 
  7.2 ไม่ควรมีการจัดกลุ่ มสถาบัน อุดมศึ กษา เพราะจะท า ให้ เกิดการสร้ า งนิ ยมด้ าน
สถาบันการศึกษาขึ้น และจะเกิดการเลื่มล้ าด้านหน้าที่การงาน และความเจริญก้าวหน้าของ นศ. ที่จบมาจาก
สถาบันกลุ่มท้ายๆ ได้ 
  7.3 เห็นด้วย เพราะราชภัฏมีบริบทเพ่ือการพัฒนาชุมชนอย่างเด่นชัด การจัดอยุ่ในกลุ่มพัฒนา
ท้องถิ่นจึงเห็นเหมาะสม 
  7.4 เห็นด้วยกับการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาตามกฎกระทรวง 
  7.5 เป็นเรื่องที่ต้องท าความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน เพิ่ือน าไปท าเป็นนโยบายของแต่ละ
มหาวิทยาลัย 
 8. มหำวิทยำลัยมีบทบำทอย่ำงไรในกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals) หรือ SDGs บนพื นฐำนของทรัพยำกรธรรมชำติ ภูมิปัญญำและวัฒนธรรม 
  8.1 มีบทบาทโดยร่วมกับชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
ท้องถิ่น 
  8.2 มหาวิทยาลัยมีบทบาทในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของชุมชน ในเขตพ้ืนที่จังหวัดนครสวรรค์ 
อุทัยธานี และชัยนาท โดยใช้โอกาสที่รัฐบาลสนับสนุนเงินงบประมาณในโครงการ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย 
โครงการ 1 ต าบล 1 ผลิตภัณฑ์ ที่สนับสนุนให้สถานบันการศึกษาในท้องถิ่นน าน าเทคโนโลยี และองค์ความรู้ 
ไปถ่ายทอด และบูรณาการศาสตร์ต่าง ๆ ร่วมกัน เพ่ือส่งเสริมให้มีการน าทรัพยากรธรรมชาติ ภูมิปัญญาและ
วัฒนธรรม 
  8.3 มหาวิทยาลัยได้พยายามร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชา และภาครัฐบาล เพ่ือพัฒนากลุ่มอาชีพ 
แหล่งน้ า และสินค้าท้องถิ่น ให้เพียงพอต่อความต้องการของเกษตรกร และสามารถแข่งขันได้กับเศรษฐกิจยุค 
4.0 
  8.4 การบริการวิชาการและงานวิจัยที่ เชื่อมโยงการเรียนการสอน ชุดความรู้ เข้ ากับ 
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ของปราชญ์ชุมชน ถ่ายทอดส่งต่อให้คนรุ่นใหม่ เกิดการบูรณาการร่วมกันและเกิด
เป็นสิ่งใหม่ ที่สะท้อนวิถีเดิม แต่เพ่ิมมูลค่าแบบสมัยใหม่ ครบวงจรด้วยการตลาด มีการพัฒนาต้นทาง กลางทาง 
ปลายทาง 
  8.5 มหาวิทยาลัยมีนโยบายส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนผ่านโครงการบริการวิชาการ
และงานวิจัยที่เชื่อมโยงชุมชนและมหาลัยฯ 
  8.6 มหาวิทยาลัยได้มีการปรับตัวโดยมุ่งไปที่การพัฒนาตามศักยภาพของท้องถิ่นเป็นหลัก เช่น
การปรับเปลี่ยนและเพ่ิมสาขาในการเรียนที่ทันสมัยมากขึ้นเพ่ือเพ่ิมทางเลือกมากขึ้นเป็นต้น 
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 9. ควำมร่วมมือในหรือต่ำงประเทศ มีหรือไม่ อย่ำงไร 
  9.1 มีความร่วมมือกับต่างประเทศในเรื่องขององค์ความรู้ และการน าเสนอผลงานงานวิจัย 
  9.2 มีความร่วมมือกับสถานประกอบการภายในประเทศ เพ่ือพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ที่
เกี่ยวกับข้องกับทักษะวิชาชีพตามความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน 
ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของคณบดี 
  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี จากการตอบบบสอบ
ถามของบุคลากร  จ านวน 69 คน จากบุคลากร จ านวน 69 คน หรือร้อยละ 100.00 ปรากฏดัง ตารางที่ 3.8 – 
ตารางที่ 3.11  

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

1.1 
ความเป็นผู้น าในการก าหนดแนวทางการบริหารงานตามวิสัยทัศน์ 
เป้าหมาย คุณค่าและยุทธศาสตร์ของคณะ และมหาวิทยาลัย 3.80 ดี 2 

1.2 
ความสามารถในการสื่อสาร การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ให้ประชาคมของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 3.61 ดี 9 

1.3 
ความสามารถในการบริหารงานได้ทันการเปลี่ยนแปลงของ 
สังคมโลก 3.72 ดี 4 

1.4 ทักษะในการตัดสินใจและแก้ปัญหาการบริหารงาน 3.68 ดี 7 

1.5 
ทักษะในการคิดแสวงหาวิธีการหรือทางเลือกท่ีดีที่สุดส าหรับอนาคต
ของคณะ 3.70 ดี 5 

1.6 
ความมุ่งม่ันและความทุ่มเทในการท างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม
แผนยุทธศาสตร์ 4.01 ดี 1 

1.7 
ความสามารถในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อคณะ 3.77 ดี 3 

1.8 ความสามารถในการแสวงหาทรัพยากรมาสนับสนุนการบริหารงานของคณะ 3.59 ดี 10 
1.9 การสร้างทีมและใช้แนวทางในการท างานเป็นทีมในการบริหารงาน 3.67 ดี 8 
1.10 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในคณะ 3.55 ดี 11 
1.11 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับบุคคลและองค์การภายนอก 3.70 ดี 5 
1.12 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการในคณะ 3.51 ดี 12 

รวม 3.69 ดี  
  
 จากตารางที่ 3.8 โดยภาพรวมบุคลากรเห็นว่า ภาวะผู้น าของคณบดี  อยู่ในระดับ “ดี”  
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 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นสูงสุดสามอันดับ คือ ความมุ่งมั่นและความ
ทุ่มเทในการท างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผนยุทธศาสตร์  ความเป็นผู้น าในการก าหนดแนวทางการ
บริหารงานตามวิสัยทัศน์ เป้าหมาย คุณค่าและยุทธศาสตร์ของคณะ และมหาวิทยาลัย  และความสามารถใน
การบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อคณะ  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นต่ าสุดสามอันดับ 
คือ ความสามารถในการแสวงหาทรัพยากรมาสนับสนุนการบริหารงานของคณะ  การบริหารและการพัฒนาทรัพยากร
บุคคลในคณะ  และการสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการในคณะ   

ตำรำงท่ี 3.9 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อธรรมาภิบาลของคณบดี 
2. ธรรมำภิบำล ค่ำเฉลี่ย ระดับ ล ำดับที่ 

2.1 
หลักนิติธรรม : การใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกติกาต่างๆ อย่างเป็นธรรม
และเสมอภาค 3.87 ดี 3 

2.2 

หลักคุณธรรม : การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความมี
ระเบียบวินัย 3.88 ดี 1 

2.3 

หลักความโปร่งใส : การท าให้มหาวิทยาลัยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูล
อย่างตรงไปตรงมา มีระบบและกลไกการท างานที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ 3.88 ดี 1 

2.4 

หลักการมีส่วนร่วม : เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการรับรู้ เรียนรู้  
ท าความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นส าคัญท่ี
เกี่ยวข้อง ร่วมกันคิดแนวทางการท างาน ร่วมแก้ปัญหา ร่วมใน
กระบวนการตัดสินใจและกระบวนการพัฒนา 3.74 ดี 6 

2.5 

หลักความรับผิดชอบ : แสดงความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ให้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ก าหนดไว้ การแสดงถึงความ
ส านึกในความรับผิดชอบต่อความบกพร่องและพร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข 3.80 ดี 5 

2.6 
หลักความคุ้มค่า : การใช้ทรัพยากรในการบริหารงานที่มีอยู่จ ากัดให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด ประหยัดและคุ้มค่า 3.83 ดี 4 

 รวม 3.83 ดี  

 จากตารางที่ 3.9 โดยภาพรวมบุคลากรเห็นว่า ธรรมาภิบาลของคณบดี อยู่ในระดับ ”ดี”  

 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีเฉลี่ยสูงสุดสองอันดับ คือ หลักคุณธรรม : การยึดถือและเชื่อมั่น
ในความถูกต้องดีงาม ความซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย  และ
หลักความโปร่งใส : การท าให้มหาวิทยาลัยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา มีระบบและกลไกการ
ท างานที่โปร่งใส สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 
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ตำรำงท่ี 3.10 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี 
ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำล ค่ำเฉลี่ย ระดับ ล ำดับที่ 

1 ภาวะผู้น า 3.69 ดี 2 
2 ธรรมมาภิบาล 3.83 ดี 1 

รวม 3.76 ดี  

 จากตารางที่ 3.10 โดยภาพรวมบุคลากรเห็นว่าภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี อยู่ในระดับ              
“ดี”  
 
ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของคณบดี 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิด เห ็นต ่อความพึงพอใจในการบริหารของคณบดีจากการตอบ
แบบสอบถามของบุคลากร จ านวน 69 คน จากบุคลากร จ านวน 69 คน หรือร้อยละ 100.00 ปรากฏดังตาราง   
ที่ 3.11  

ตำรำงท่ี 3.11 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับและล าดับที่ความคิดเห็นต่อความพึงพอใจในการบริหารของคณบดี 
 

ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของคณบดี ค่ำเฉลี่ย ระดับ ล ำดับที่ 
1. กำรบริหำร 3.80 มำก  
1.1 แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 3.81 มาก 1 

1.2 
แผนปฏิบัติการประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 
และเกิดจากความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับ 3.78 มาก 3 

1.3 
มหาวิทยาลัยมีกลไกในการก ากับ ติดตาม และประเมินผล ให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปตามแผน 3.81 มาก 1 

2. บทบำทหน้ำที่ 3.78 มำก  

2.1 
การก าหนดเป้าประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการโดยให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมและอธิบายให้เข้าใจตรงกัน 3.78 มาก 1 

2.2 
การเป็นผู้อ านวยการ (Facilitator) หรือส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ในการ
ด าเนินงาน  3.77 มาก 2 

3. กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในมหำวิทยำลัย 3.81 มำก  
3.1 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน 3.77 มาก 2 

3.2 
การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารและการ
ปฏิบัติงาน 3.93 มาก 1 

3.3 
การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริการ
นักศึกษาและศิษย์เก่า 3.74 มาก 3 
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ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของคณบดี ค่ำเฉลี่ย ระดับ ล ำดับที่ 
4. แนวทำงกำรท ำงำน 3.73 มำก  

4.1 
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรภายในและภายนอก
คณะ 3.78 มาก 1 

4.2 
การจัดหา การบริหารทรัพยากร และทรัพย์สินของคณะและมหาวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพ 3.68 มาก 2 

รวม 3.78 มำก  
 จากตารางที่ 3.11 โดยภาพรวม บุคลากรมีความพึงพอใจในการบริหารงานของคณบดี อยู่ในระดับ “มาก” 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
 1. ด้านการบริหาร ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย      
ราชภัฏนครสวรรค์  และมหาวิทยาลัยมีกลไกในการก ากับ ติดตาม และประเมินผล ให้การปฏิบัติงานเป็นไป
ตามแผน 
   2.  ด้านบทบาทหน้าที่ ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ การก าหนดเป้าประสงค์ และ
ผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการโดยให้ผู้เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมและอธิบายให้เข้าใจตรงกัน 
 3. ด้านการน าเทคโนโลยีมาใช้ในมหาวิทยาลัย ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ การใช้
ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารและการปฏิบัติงาน    
 4. ด้านแนวทางการท างาน ข้อที่มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุดคือ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคณาจารย์ 
บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน และนักศึกษา 
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สรุปผลกำรประเมินผลงำน 

 1. ผลการด าเนินงานตามพันธกิจคณะด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 4.10  อยู่ในระดับ ดี 
 2. การด าเนินงานตามยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ  คณะด าเนินการคิดเป็นคะแนนได้ 
3.82 อยู่ในระดับ ดี จ าแนกเป็น  
   2.1 การบรรลุวัตถุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์  
    คณะได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  ประกอบด้วย 5 ยุทธศาสตร์ จ านวน 31 ตัวชี้วัด โดยมีผลการด าเนินงานบรรลุค่า
เป้าหมาย จ านวน 26 ตัวชี้วัด  คิดเป็นร้อยละ 83.87 คิดเป็นระดับคะแนน 4.19 อยู่ในระดับ ดี 
   2.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 
    คณะได้รับอนุมัติให้ด าเนินโครงการ จ านวน 37 โครงการ สามารถด าเนินการได้ จ านวน 24 
โครงการ  เป็นร้อยละ 64.86  คิดเปน็ระดับคะแนน 3.24 อยู่ในระดับ ปานกลาง 
   2.3 การบริหารงบประมาณ 
    คณะได้รับการจัดสรรงบประมาณ จ านวน 15,109,637 บาท  ด าเนินการเบิกจ่ายได้ จ านวน  
11,095,864 บาท  คิดเป็นร้อยละ 73.44 คิดเป็นระดับคะแนน 3.67 อยู่ในระดับ ดี 
   การประเมินผลงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  สรุปได้ดังตารางที่ 3.12  
ตำรำงท่ี  3.12  สรุปการประเมินผลงานของคณะประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ที ่ รำยกำรที่ประเมิน น  ำหนัก คะแนน ระดับ 
1 ผลกำรด ำเนินงำนตำมพันธกจิ 50 4.10 

 
ดี 

  1.1 ด้านการผลิตบัณฑิตและพัฒนาก าลังคนตลอดจนครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

 4.26 ดี 
  1.2 ด้านการวิจัยสิ่งประดิษฐ์และงานสร้างสรรค์  5.00 ดีมาก 
  1.3 ด้านการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ  3.00 ปานกลาง 
  1.4 ด้านการบริการวิชาการ  4.50 ดี 
  1.5 ด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  5.00 ดีมาก 
  1.6 ด้านการบริหาร    3.40 ปานกลาง 
2 กำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณ 40 3.82 ดี 
  2.1 การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 20 4.19 ดี 

  
2.2 ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติ 
     จากสภามหาวิทยาลัย 10 3.24 ปานกลาง 

  2.3 การบริหารงบประมาณ 10 3.67 ดี 
รวม 

 
 

90 3.98 ดี 
 

งงง 

3 ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำล 10 
  

3.74 ดี 
  ภาวะผู้น า  3.69 ดี 
  ธรรมาภิบาล  3.83 ดี 
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 จากตารางที่ 3.12 พบว่า ผลการด าเนินงานตามพันธกิจ อยู่ในระดับ ดี ผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์และการบริหารงบประมาณ อยู่ในระดับ ดี ภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของคณบดี อยู่ในระดับดี   

กำรวิเครำะห์กำรด ำเนินงำน 
 จุดเด่น   
 1. การท างานเชิงบูรณาการของคณะกับชุมชนและโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัด
อุทัยธานี คณะได้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน พัฒนากระบวนการผลิต และ
ส่งเสริมให้ชุมชนมีความพร้อมที่จะส่งออกผลิตภัณฑ์ไปขายต่างประเทศ  
 2. คณะสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยคณะได้ร่วมกันคิดโครงการและใช้องค์
ความรู้สาขาต่าง ๆ ของคณะเพ่ือพัฒนาโรงเรียนตามโครงการที่ได้ร่วมกันคิด   
 ข้อเสนอแนะ 
 1. มหาวิทยาลัยควรก าหนดทิศทางและนโยบายเพ่ือสนับสนุนความเป็นเลิศ ในส่วนของระบบขนส่ง 
และเทคโนโลยีของพลังงานทดแทนโดยเฉพาะพลังงานไฟฟ้าเพ่ือทดแทนน้ ามัน   
 2. มหาวิทยาลัยควรมุ่งพัฒนาอาจารย์ของคณะให้มีความเชี่ยวชาญยิ่งขึ้นในศาสตร์ของสาขาวิชาที่
เปิดหลักสูตรและควรท าข้อตกลงร่วมมือกันภาคเอกชนในการพัฒนาหลักสูตร 
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เอกสำรอ้ำงอิง 
 

กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่.   ข้อมูลบุคลำกรประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564. 
กองนโยบายและแผน.   ข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนและรำยงำนกำรเบิกจ่ำยงบประมำณประจ ำปีงบประมำณ  
                      พ.ศ. 2564. 
………..  แผนยุทธศำสตร์คณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนลีอุตสำหกรรม 5 ปี (ปี พ.ศ. 2563–2567). 
………..  สรุปรำยงำนกำรใช้เงินปีงบประมำณ พ.ศ. 2564. 
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนลีอุตสาหกรรม.  แบบรำยงำนข้อมูลผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 
     งบประมำณ พ.ศ. 2564. 
………..  รำยงำนประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564. 
………..  รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณปีงบประมำณ พ.ศ. 2564. 
………..  สรุปผลกำรติดตำมและประเมินโครงกำรปีงบประมำณ พ.ศ. 2564.  
………..  รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำนปีงบประมำณ พ.ศ. 2564.  
………..  รำยงำนกำรศึกษำตนเองประจ ำปีกำรศึกษำ 2563. 
ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน.  ข้อมูลจ ำนวนนักศึกษำแต่ละชั นปี ปีกำรศึกษำ 2563. 
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ภำคผนวก ก 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
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ภำคผนวก  
โครงกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์   

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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โครงกำรติดตำม ตรวจสอบและประเมินผลงำนของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์   
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 

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

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

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

ระยะเวลำในกำรด ำเนินงำน 
 ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
เครื่องมือ วิธีกำร เกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมินและน  ำหนักในกำรประเมิน 
 เครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย 

1. แบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงานตามพันธกิจของหน่วยงานที่รับการประเมิน 
 2. แบบสัมภาษณ์ผู้แทนกรรมการสภามหาวิทยาลัย 
 3.  แบบสัมภาษณ์ผู้บริหารและหัวหน้าหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย  เช่น  
อาจารย์  เจ้าหน้าที่  นักศึกษา  ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณฑิต  ผู้แทนชุมชนรอบมหาวิทยาลัยหรือชุมชนที่ได้รับผลจากการ
ปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย  
 4. แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล และความพึงพอใจใน
การบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ 
 5.  เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับการประเมิน  ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบัติราชการประจ าปี   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 ของหน่วยงานที่รับการประเมิน  โดยมีผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการติดตาม 
ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยที่แต่งตั้งขึ้นเป็นผู้ช่วยประสานด าเนินการ 
 2.  วิเคราะห์รายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่รับการประเมิน   ประจ าปีงบประมาณ      
พ.ศ. 2564 
 3.  วิเคราะห์เอกสาร ได้แก่ แผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  รายงานประจ าปี  รายงานการ
ประกันคุณภาพการศึกษา  เอกสารหลักสูตร  แบบติดตามและประเมินตนเองตามตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และเอกสารที่
เกี่ยวข้องในการด าเนินการของหน่วยงานที่รับการประเมิน  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 4.  วิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงานในมหาวิทยาลัย  รวมทั้งผู้มี
ส่วนได้เสีย  
 5.  วิเคราะห์แบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมาภิบาล  และความ      
พึงพอใจในการบริหารงานของอธิการบดี คณบดี และผู้อ านวยการ 
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 6.  จัดท าแบบรายงานข้อมูลผลการด าเนินงาน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานที่รับ
การประเมิน   
 
 เกณฑ์ที่ใช้ในกำรประเมิน 
 การประเมินผลตามพันธกิจ ใช้เกณฑ์การประเมิน ดังนี้   
 1. เกณฑ์ของหน่วยงานระดับชาติที่ท าหน้าที่ประเมิน ได้แก่ส านักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (สป.อว.) 
 2. เกณฑ์เป้าหมายที่หน่วยงานที่รับการประเมินก าหนด   
 3.  เกณฑ์ผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมา 
 4. เกณฑ์กระบวนการและหรือผลการด าเนินงานที่คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานก าหนด 
 

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

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

                  A1 =
คะแนนรวมที่ได้

จ านวนตัวช้ีวัด
  

 
     1.2  การด าเนินงานตามพันธกิจของส านักงานอธิการบดี ส านัก/สถาบัน  

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

50
  

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

      A2 =
ร้อยละท่ีได้

100
 x 5 

 
 3. ความส าเร็จของโครงการที่ได้รับอนุมัติ  (A3) 

      A3 =
ร้อยละท่ีได้

100
 x 5 

 4. การบริหารงบประมาณ   (A4) 

      A4 =
ร้อยละท่ีได้

100
 x 5  

 5. การประเมินภาวะผู้น าและธรรมาภิบาลของอธิการบดี คณบดี ผู้อ านวยการ  (A5) 

                 A5 =
  คะแนนรวมที่ได้

จ านวนข้อ
  

 กำรค ำนวณคะแนนเฉพำะผลกำรประเมินกำรปฏิบัติงำนโดยรวม  (A) 

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

90
 

 กำรแปลควำมหมำยของคะแนน 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

คะแนน ระดับกำรด ำเนินงำน ระดับควำมคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำล 

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

ที ่ รำยกำรที่ประเมิน น  ำหนัก 
1 กำรด ำเนินงำนตำมพันธกิจของมหำวิทยำลัย คณะ 50 
2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์และกำรบริหำรงบประมำณของมหำวิทยำลัย คณะ 40 
 2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 

 
20 

 2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 10 

 2.3  การบริหารงบประมาณ 10 
รวม 

 
90 

3 ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของอธิกำรบดี คณบดี 10 

สรุปกำรประเมินผลงำนของส ำนักงำนอธิกำรบดี ส ำนัก/สถำบัน  

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

    การศึกษาภายใน) 10 
2 ผลกำรด ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยและกำรบริหำรงบประมำณ 

 
40 

 2.1  การบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของแผนยุทธศาสตร์ 
 

20 
  2.2  ความส าเร็จของโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ที่รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย 10 

 2.3  การบริหารงบประมาณ 10 
รวม 

 
90 

3 ภำวะผู้น ำและธรรมำภิบำลของผู้อ ำนวยกำร 10 

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

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
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ตัวชี วัดกำรประเมินผลงำนตำมพันธกิจของคณะและมหำวิทยำลัย 

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
 

มิติ และ ตัวชี วดั 
คณะ 

มหำ 
วิทยำลยั 

คร ุ
ศำสตร ์

มนุษย์ฯ กำร
จัดกำร 

วิทย์ฯ เทคโน
เกษตรฯ 

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

* * * * * * 

มิติที่ 3 ดำ้นกำรด ำเนินงำนตำมยทุธศำสตร์มหำวิทยำลยัรำชภฏั       
ตัวชี้วัดที่ 3.1 การส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 3.2 การพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา
หรือหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ภายนอกมหาวิทยาลัย * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 3.3 การยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น ให้
ครอบคลุมเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม * * * * * * 
มิติที่ 4 ดำ้นกำรบริกำรวชิำกำร       
ตัวชี้วัดที่ 4.1 การจัดโครงการบริการวิชาการและทรัพยากร
สนับสนุนตามแผนในการให้บริการวิชาการ * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 4.2 งบประมาณที่เป็นความร่วมมือจากหนว่ยงานภายนอก
หรือท้องถิ่นและรายได้ที่เกิดจากการใหบ้ริการวิชาการของ
มหาวิทยาลัย/คณะ * * * * * * 
มิติที่ 5 ดำ้นท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรม       
ตัวชี้วัดที่ 5.1 การด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม * * * * * * 
ตัวชี้วัดที่ 5.2 การมีส่วนร่วมในโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมของ
ท้องถิ่น * * * * * * 
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มิติ และ ตัวชี วดั 
คณะ 

มหำ 
วิทยำลยั 

คร ุ
ศำสตร ์

มนุษย์ฯ กำร
จัดกำร 

วิทย์ฯ เทคโน
เกษตรฯ 

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

รวม 20 20 20 20 20 20 

 

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

ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 

1.1 ผลประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับหลักสูตร   
     ชนิดตัวชี วัด : ผลลัพธ์ 

เกณฑ์ 

ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลการประเมินคุณภาพภายในแต่ละหลักสูตร 

1.  คณะ 
2.  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน   

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

1.2 ผลการบริหารจัดการ
นักศึกษาออกกลางคัน 
 
     ชนิดตัวชี วัด : ผลลัพธ์ 
 

เกณฑ์ 

   สัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2563 (รวมทุกชั้นปี) เทียบ

กับสัดส่วนนักศึกษาออกกลางคันปีการศึกษา 2561 (รวมทุกชั้นปี) ลดลง

ร้อยละ 5  

คะแนน 

คะแนน 5  :  ลดลงมากกว่าร้อยละ 5.00 

คะแนน 4  :  ลดลงมากกว่าร้อยละ 4.00 

คะแนน 3  :  ลดลงมากกว่าร้อยละ 3.00 

คะแนน 2  :  ลดลงมากกว่าร้อยละ 2.00 

คะแนน 1  :  ลดลงมากกว่าร้อยละ 1.00 

คะแนน 0  :  ลดลงไม่เกินร้อยละ 1.00 

 

1.  คณะ 
2.  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 
 

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

1.3 การประเมินคุณภาพการ
เรียนการสอนของอาจารย์  

     ชนิดตัวชี วัด : ผลลัพธ์ 

เกณฑ์ 
    คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการสอนของอาจารย์
เป็นผลการประเมิน 
คะแนน  
   ใช้คะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการสอนของอาจารย์ 
 

1.  คณะ 
2.  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

1.4  กิจกรรมการพัฒนานักศึกษา 

 

     ชนิดตัวชี วัด : กระบวนการ 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

1. คณะ 

2. หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2564 

70 



 

 

71 

 

ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 

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

 

2.1 เงินสนับสนุนการท าวิจัย
สิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์
จากภายในและภายนอก 
 
     ชนิดตัวชี วัด : ปัจจัยน าเข้า 
 

 
 

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

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

เกณฑ์ 
  ร้อยละของอาจารย์ได้รับทุนท าวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์  
ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับร้อยละ 40 ขึ้นไป 
คะแนน      
ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 
 
 

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

 
 
 

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

2.3 โครงการวิจัยที่โจทย์การวิจัย
ได้มาจากท้องถิ่น 
 
     ชนิดตัวชี วัด : ปัจจัยน าเข้า  

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

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. คณะ 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

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

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 
 

 

เกณฑ์ 
   ร้อยละของการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรืองานสร้างสรรค์ตาม
ศาสตร์ของแต่ละสาขาวิชา 

ร้อยละ=
จ านวนผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์

หรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์
จ านวนผลงานวิจัยที่แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2561−2564

 

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
ผลงานนั้นจะมีการไปใช้ประโยชน์แล้วในปีอ่ืน ๆ 

1. สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. คณะ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 
    72 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 

3 . 1  กา รส่ ง เ ส ริ มกา ร พัฒนา

ท้องถิ่น 

 

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 

 

เกณฑ์  

   ร้อยละของโครงการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น 

วิธีกำรค ำนวณ 

ร้อยละ =
จ านวนการส่งเสริมการพัฒนาท้องถิ่น

จ านวนโครงการมบริการวชิาการตามแผนงบประมาณประจ าปี
x 100 

 

คะแนน 

  ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดให้ร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

1. คณะ 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

     แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564  

3.2 การพัฒนาครูหรือบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษาหรือ

หน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 

 

เกณฑ์ 

   ร้อยละของโครงการการพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาอ่ืน 

วิธีกำรค ำนวณ 

ร้อยละ =
จ านวนโครงการพัฒนาครูหรือบุคลากรทางการศึกษา

จ านวนโครงการบริการวิชาการตามแผนงบประมาณประจ าปี
x 100 

คะแนน 

   ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน 

1. คณะ 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

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

3.3 การยกระดับคุณภาพการ 

ศึกษาของท้องถิ่นให้ครอบคลุม

เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

 

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 

เกณฑ์  

   ร้อยละของโครงการการยกระดับคุณภาพการศึกษาของท้องถิ่น 

วิธีกำรค ำนวณ 

ร้อยละ =
จ านวนโครงการยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของท้องถ่ิน

จ านวนโครงการมบริการวิชาการตามแผนงบประมาณประจ าปี
x 100 

คะแนน 

   ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดร้อยละ 25 เท่ากับ 5 คะแนน 

1. คณะ 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

   แบบรายงานผลการด าเนินงาน
ตามพันธกิจของคณะประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564 

4 .1  การจัด โครงการบริ การ

วิชาการและทรัพยากรสนับสนุน

ตามแผนในการให้บริการวิชาการ 

     ชนิดตัวชี วัด :  กระบวนการ 

 

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

1. คณะ 

2. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 

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

4.2 งบประมาณท่ีเป็นความ

ร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก

หรือท้องถิ่น และรายได้ที่เกิดจาก

การให้บริการวิชาการของ

มหาวิทยาลัย/คณะ 

 

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 

 

 

 

 

เกณฑ์ 

   ร้อยละของงบประมาณที่เป็นความร่วมมือจากหน่วย งานภายนอกหรือ

ท้องถิ่น และรายได้ที่เกิดจากการให้ บริการทางวิชาการของมหาวิทยาลัย 

คณะ กับงบประมาณการบริการวิชาการ 

วิธีกำรค ำนวณ 

 

ร้อยละ =
งบประมาณจากหน่วยงานภายนอกและรายได้ของมหาวิทยาลัยทั้งหมด

งบประมาณการบริการวิชาการทั้งหมด
x 100 

คะแนน 

ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดร้อยละ 30 เท่ากับ 5 คะแนน 

 

1.  คณะ 

2.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

 

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

5.1 การด าเนินงานด้านท านุบ ารุง

ศิลปวัฒนธรรม 

     ชนิดตัวชี วัด :  ปัจจัยน าเข้า 

 

 

 

 

 

เกณฑ์ 

   จ านวนโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ระดับมหำวิทยำลัย ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับ

จ านวนโครงการ 20 โครงการขึ้น 

 ระดับคณะ ก าหนดให้คะแนนเต็ม 5 เท่ากับจ านวน

โครงการ 10 โครงการขึ้นไป 

คะแนน 

ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ 

 

1. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

2. คณะ 

3. ส านักงานอธิการบด ี

4. กองพัฒนานักศึกษา 

 

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 2564 
 

 

 

 

 

 

5.2 การมีส่วนร่วมในโครงการด้าน 

     ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น 

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 

 

เกณฑ์ 

ร้อยละของโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นที่

มหาวิทยาลัย/คณะมีส่วนร่วมกับท้องถิ่น เทียบกับ

จ านวนโครงการด้านศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย/

คณะ 

 

คะแนน 

ใช้เทียบบัญญัติไตรยางศ์ โดยก าหนดร้อยละ 10 เท่ากับ 

5 คะแนน 

1. ส านักศิลปะและวัฒนธรรม 

2. คณะ 

3. ส านักงานอธิการบดี 

4. กองพัฒนานักศึกษา 

 

 

 

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

6.1 การบริหารองค์การ 

     ชนิดตัวชี วัด :  ผลลัพธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์ 

1. การก าหนดยุทธศาสตร์และแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ 

2. การมอบหมายแผนยุทธศาสตร์ให้คณะ ที่เก่ียวข้องไปด าเนินการ 

3. การประเมินแผนยุทธศาสตร์ขององค์การ 

4. การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานอย่างทั่วถึง

และเชื่อมโยงกับองค์การภายนอก 

5. การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับของ

มหาวิทยาลัย คณะ  

6. คะแนนระดับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  4.0 จาก

คะแนนเต็ม 5.0  

คะแนน 

   คะแนน 5  :  มีการด าเนินการ 6 ข้อ  

   คะแนน 4  :  มีการด าเนินการ 5 ข้อ 

   คะแนน 3  :  มีการด าเนินการ 4 ข้อ 

   คะแนน 2  :  มีการด าเนินการ 3 ข้อ 

   คะแนน 1  :  มีการด าเนินการไม่เกิน 2 ข้อ 
 

1.  คณะ 

2. มหาวิทยาลัย 
 

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

บุคลากรที่คณะกรรมการจัดท า 
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ตัวชี วัด เกณฑ์ / คะแนน แหล่งข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บข้อมูล 

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

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

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

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

6.3  ผลการพัฒนาบุคลากรของ

มหาวิทยาลัย/คณะ 

     ชนิดตัวชี วัด : ผลลัพธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เกณฑ์  
   ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา 
 

วิธีกำรค ำนวณวิธีกำรค ำนวณ 

ร้อยละ =
จ านวนบุคลากรที่ได้รบัการพัฒนา

จ านวนบุคลากรของคณะ/มหาวิทยาลัย
x 100 

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

1. คณะ 

2. มหาวิทยาลัย 

3. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

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

6.4 การบริหารจัดการความเสี่ยง 

 

          ชนิดตัวชี วัด : ผลลัพธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

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

1. ส านักงานอธิการบดี 

2 .  หน่ วยตรวจสอบ

ภายใน 

3. คณะ 

      แบบรายงานผลการด าเนินงานตาม    
พันธกิจของคณะประจ าปีงบประมาณ    
พ.ศ. 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. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

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

 

 

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. หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 

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

 

 

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 
แบบสอบถำมควำมคิดเห็นเกี่ยวกับภำวะผู้น ำ ธรรมำภิบำลและ 

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

ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 
ค ำชี แจง  
 แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น า ธรรมำภิบำลและ
ควำมพึงพอใจในกำรบริหำรของคณบดีจากผู้เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ได้ข้อมูลอันเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะ  
ดังนั้น จึงขอความกรุณาท่านตอบแบบสอบถามตามสภาพที่เป็นจริง 
 โปรดท ำเครื่องหมำย  ✓ ลงใน    ตามสภาพที่เป็นจริง 
           แบบสอบถำมมี 3 ตอน  คือ 
 ตอนที่ 1  ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

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

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

ยุทธศาสตร์ของคณะ 
     

1.2 ความสามารถในการสื่อสาร การถ่ายทอดวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และ
ยุทธศาสตร์ให้ประชาคมของคณะและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

     

1.3 ความสามารถในการบริหารงานได้ทันการเปลี่ยนแปลงของ 
สังคมโลก 

     

1.4 ทักษะในการตัดสินใจและแก้ปัญหาการบริหารงาน      
1.5 ทักษะในการคิดแสวงหาวิธีการหรือทางเลือกท่ีดีที่สุดส าหรับอนาคต

ของคณะ 
     

1.6 ความมุ่งม่ันและความทุ่มเทในการท างานให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามแผน
ยุทธศาสตร์ 

     

1.7 ความสามารถในการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อคณะ 

     

1.8 ความสามารถในการแสวงหาทรัพยากรมาสนับสนุนการบริหารงานของคณะ      
1.9 การสร้างทีมและใช้แนวทางในการท างานเป็นทีมในการบริหารงาน      
1.10 การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในคณะ      
1.11 การสร้างเครือข่ายความร่วมมือจากบุคคลและองค์การภายนอก      
1.12 การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ทางวิชาการในคณะ      

 
  



 

 

86 

 

รำยกำรประเมิน  
ระดับควำมคิดเห็น 

5 4 3 2 1 

2. ธรรมำภิบำลของคณบดี      

2.1 
หลักนิติธรรม : การใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับกติกาต่างๆ อย่างเป็น
ธรรมและเสมอภาค 

     

2.2 
หลักคุณธรรม : การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละ ความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความมี
ระเบียบวินัย 

     

2.3 
หลักความโปร่งใส : การท าให้คณะเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลอย่าง
ตรงไปตรงมา มีระบบและกลไกการท างานที่โปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องได้ 

     

2.4 

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

     

2.5 

หลักความรับผิดชอบ : แสดงความรับผิดชอบและตั้งใจปฏิบัติหน้าที่
ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์/เป้าหมายที่ก าหนดไว้ การแสดงถึง
ความส านึกในความรับผิดชอบต่อความบกพร่องและพร้อมที่จะ
ปรับปรุงแก้ไข 

     

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

2   หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อย 
1    หมายถึง  มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด 

 

รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
1. กำรบริหำร      
1.1  แผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในแต่ละด้าน  

1) การยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการผลิตบัณฑิตให้มี
คุณภาพสร้างสรรค์สังคมและประเทศชาติ 

2) การสร้างสรรค์การวิจัย พัฒนานวัตกรรมและพันธกิจ
สัมพันธ์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

3) การยกระดับมาตรฐานการผลิตและพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 

4) การพัฒนาประสิทธภาพของระบบบริหารจัดการให้เป็น
มหาวิทยาลัยแห่งนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 

5) การยกระดับมหาวิทยาลัยให้เป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการ
พัฒนาท้องถิ่นที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

     

1.2 แผนปฏิบัติการประจ าปีที่เกิดจากความร่วมมือของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทุกระดับ และสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย  

     

1.3 คณะมีกลไกในการก ากับ ติดตาม และประเมินผล ให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามแผน 

     

2. บทบำทหน้ำที่       
2.1 การก าหนดเป้าประสงค์ และผลสัมฤทธิ์ที่ต้องการโดยให้ผู้เกี่ยวข้องมี

ส่วนร่วมและอธิบายให้เข้าใจตรงกัน 
     

2.2 การเป็นผู้อ านวยการ (Facilitator) หรือส่งเสริมให้เกิดผลสัมฤทธิ์ใน
การด าเนินงาน  
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รำยกำรประเมิน 
ระดับควำมพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
3. กำรน ำเทคโนโลยีมำใช้ในคณะ      
3.1 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ

สอน 
     

3.2 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารและ
การปฏิบัติงาน 

     

3.3 การใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพ่ือการบริการ
นักศึกษาและศิษย์เก่า 

     

4. แนวทำงกำรท ำงำน      
4.1 มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคณาจารย์ บุคลากรภายในและภายนอก

หน่วยงาน และนักศึกษา 
     

4.2 การจัดหา การบริหารทรัพยากร และทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย
อย่างมีประสิทธิภาพ 
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