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คํานํา 
  

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดทําหนาท่ีในการ
จัดการศึกษา เพื่อพัฒนานกัศึกษาใหเปนบัณฑิตท่ีมีความรูคูความดี มีความเช่ียวชาญในแตละ
วิชาชีพ สามารถนําความรูท่ีไดศึกษาและประสบการณตาง ๆ ท่ีคณะและภาควิชาไดจดัใหไปใช
ใหเกดิประโยชนตอการพัฒนาทองถ่ิน ชุมชน และประเทศชาติ เพื่อใหเปนไปตามวตัถุประสงค
และเปาหมายดังกลาว 
 การจัดใหมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายในของคณะจะชวยสรางความเช่ือม่ัน
ใหกับนักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนท่ัวไป ดังนั้น การวางระบบคุณภาพโดยคํานึงถึง
ปจจัยนําเขา กระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ กระบวนการในการพัฒนาคุณภาพ กระบวนการใน
การติดตามประเมินผลภายใน ตลอดจนการสรางความตระหนักของอาจารย เจาหนาท่ีใหทุก
ฝายไดรวมกันคิด ชวยกันทํา มีความเขาใจในทิศทางและเปาหมายเดียวกัน เปนส่ิงท่ีคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดพยายามดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 สําหรับการประเมินตนเองของคณะ ซ่ึงไดสรุปขอมูล ผลการดําเนินการ โดยใช
มาตรฐานและตัวช้ีวัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเปนเกณฑประเมินใน 3 ระดับ ไดแก 
ปรับปรุง พอใช และดี  ในการจัดทําเอกสารรายงานประเมินตนเองของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีในคร้ังนี้ เปนผลการดําเนินงานปการศึกษา 2548 ของคณะและภาควิชา ซ่ึงจะเปน
ขอมูลเพื่อใหแตละภาควิชาและคณะไดปรับปรุงแกไขและพัฒนางานทุกภารกิจใหไดมาตรฐาน
ท่ีสูงข้ึนอยางตอเนื่องเพื่อสงผลใหการผลิตบัณฑิตมีคุณภาพตามท่ีสังคมและประเทศชาติ
ตองการ 
 
 
 
       (ผูชวยศาสตราจารยชเนศ  คงการคา) 
     คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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สวนที่ 1 
บทนํา 

 
 ประวัติความเปนมา 
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เปนคณะหน่ึงท่ีสังกัดอยูในสถาบันราชภัฏ
นครสวรรค ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการขอใหนําความบังคมทูลพระกรุณา วา วิทยาลัยครูเปน
สถาบันการศึกษาและวิจัยผลิตบัณฑิตในสาขาตาง ๆ  เพื่อประโยชนแกนักศึกษา จึงเห็นสมควร
พระราชทานช่ือวิทยาลัยครู วา สถาบันราชภัฏ   และตอมาไดรับการจัดต้ังใหเปนมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค  เม่ือวันท่ี 15  มิถุนายน  2547 
 ป พ.ศ. 2529  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดถูกจัดต้ังข้ึน  ตามประกาศ
 กระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติม
 พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2527 ประกอบดวย 8 ภาควิชา ไดแก 
 ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรท่ัวไป ภาควิชา
 คณิตศาสตรและสถิติ ภาควิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ภาควิชาเกษตรศาสตร ภาควิชา
 หัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป 
 ป พ.ศ. 2530 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ได เปด รับนักศึกษาสาขา
 วิทยาศาสตร  ท้ังในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี  ระดับอนุปริญญา
 วิทยาศาสตร (อ.วท.) เปดโปรแกรมวิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ําและโปรแกรมวิชาไฟฟา และ
 ระดับปริญญาตรี (วท.บ.) เปดโปรแกรมวิชาพืชศาสตรกับโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร 
 ป พ.ศ. 2532 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ได เปด ทําการสอนระดับ
 อนุปริญญาวิทยาศาสตร โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร 
 ป พ.ศ. 2533 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ได เปด ทําการสอนระดับ
 อนุปริญญาวิทยาศาสตร โปรแกรมวิชาเคมีปฏิบัติการและระดับปริญญาตรี 
 ป พ.ศ. 2534 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ได เปด ทําการสอนระดับ
 อนุปริญญาวิทยาศาสตร โปรแกรมวิชาเซรามิกส และเปดทําการสอนนักศึกษา ระดับ
 ปริญญาตรี (ค.บ. 4 ป) ในโครงการคุรุทายาท (ระดับมัธยม) จํานวน 3 โปรแกรมวิชา 
 ไดแก เกษตรกรรม ฟสิกส และชีววิทยา 
 ป พ.ศ. 2542 เปล่ียนแปลงการบริหารภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จาก 
 ภาควิชาซ่ึงเดิมเปนหนวยงานหนึ่งของคณะ ฯ เปนการบริหารแบบมีคณะกรรมการ
 โปรแกรมวิชาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับ
 ประกาศ ท่ัวไป เลมท่ี 116 ตอนพิเศษ 79 ง ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2542 มีหนาท่ีหลักคือ   
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 จัดการศึกษาสําหรับบุคลากรและหลังประจําการวิจัย การบริการวิชาการและการ    
 ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม มีหัวหนาคณะและคณบดีเปนผูบัญชาการ ต้ังแตอดีตถึง
 ปจจุบัน ดังนี้    
 2521 – 2524 นายมาโนชญ  ไวทยกุล 
 2525 – 2529  นายวิทยา  วาจาบัณฑิตย 
 2530 – 2533  ผูชวยศาสตราจารยประทีป  แกวเหล็ก 
 2534 – 2537  ผูชวยศาสตราจารยชเนศ  คงการคา 
 2538 – 2541 ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณ  คงมี 
 2542 – 2544 นายสมชาย  พลานนท 
 2545 – 2547  ผูชวยศาสตราจารยประทีป  แกวเหล็ก 
 2548 – ปจจุบัน   ผูชวยศาสตราจารยชเนศ  คงการคา 
 ป พ.ศ. 2547 รวมโปรแกรมวิชาชีววิทยาและโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร
 ส่ิงแวดลอมเขาดวยกัน กลายเปนโปรแกรมวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
 ป พ.ศ. 2548 เปล่ียนคํานําหนาสวนราชการในคณะ ฯ จากโปรแกรมวิชาเปน
 ภาควิชา และจัดโครงสรางการบริหารใหม ซ่ึงประกอบดวย คณบดีคณะวิทยาศาสตร
 และเทคโนโลยี รองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝายวิชาการ และรองคณบดีฝาย
 กิจการนักศึกษา 
 ป พ.ศ. 2548 จัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 10 หลักสูตร  ไดแก    
               คณิตศาสตร สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
              เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุขศาสตร เคมี ฟสิกสอุตสาหกรรม และวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
 
ปรัชญา 
 มุงม่ันพัฒนานกัศึกษา นําวชิาการและวิจยัสูชุมชน รวมมือกับมวลชนใหเขมแข็งและ
ยั่งยืน 
 
วิสัยทัศน 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนองคกรท่ีให
การศึกษา พัฒนาคุณภาพ ศักยภาพและเสริมสมรรถนะใหกับนักศึกษา ใหเปนบัณฑิตท่ีเปนผูใฝ
การเรียนรู  คูคุณธรรม สามารถพัฒนาตนเองใหเปนผูท่ีมีความเปนเลิศในทักษะวิชาการ ทักษะ
การทํางาน และทักษะชีวิตได 

จะรวมมือกับชุมชนทองถ่ิน พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาผลงานทางวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และภูมิปญญาทองถ่ิน ใหมีความเข็มแข็งและพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน 



 3 

 จะสงเสริม สนับสนุน พัฒนา และใหการบริการ ดวยศักยภาพและทรัพยากร ดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับชุมชนทองถ่ินในฐานะท่ีเปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนา
ทองถ่ินอยางเต็มความสามารถ 
 
พันธกิจ 

1. ผลิตบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2. สงเสริมการทําวิจัย 
3. บริการชุมชนและทองถ่ิน 
4. สนับสนุนการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. สนับสนุนการผลิตครูวิทยาศาสตรและบุคลากรทางการศึกษา 

 
วัตถุประสงค 

1. บัณฑิตและบุคลากรในทองถ่ินมีคุณภาพ  คุณธรรม  สอดคลองกับความตองการ
ของทองถ่ินและสังคม 

2. วิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยแีละสรางองคความรู 
3. บริการวิชาการท่ีมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย  พอเพียงแกทองถ่ินและสังคม 
4. ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีเพื่อพฒันาทองถ่ินและสังคม 
5. สงเสริมและทะนุบํารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ินและประยุกตศิลปะ

และวัฒนธรรมแขนงตาง ๆ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมของทองถ่ิน 
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โครงสรางการบริหารองคกร 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบด ี

รองคณบดี         
ฝายบริหาร  

หัวหนาสํานักงานคณบด ี คณะกรรมการภาควิชา 

รองคณบดี         
ฝายวิชาการ

รองคณบดี          
ฝายกิจการนักศึกษา

กลุมงาน 
บริหาร  

กลุมงาน 
วิชาการ

กลุมงาน 
กิจการนกัศึกษา
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บุคลากร/อาจารย/เจาหนาท่ี 
 
อาจารย 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีจํานวนอาจารยประจําและอาจารยอัตราจาง จําแนก
ไดดังตอไปนี ้
 

ตารางท่ี 1  แสดงจํานวนอาจารยประจําและอาจารยอัตราจาง  ปการศึกษา  2548 

สังกัด  อาจารยประจํา 
/คน 

อาจารยอัตราจาง  
/คน 

รวม 

ภาควิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรท่ัวไป 
ภาควิชาเคมี 
ภาควิชาคหกรรมศาสตร 
ภาควิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
ภาควิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ 
ภาควิชาคอมพวิเตอร 

7 
8 
3 
9 
5 
10 
12 

1 
1 
1 
8 
1 
3 
3 

8 
9 
4 
17 
7 
13 
15 

รวมจํานวนอาจารยท้ังหมด 54 18 72 

รอยละ 75 25 100 
 

ตารางท่ี 2 แสดงจํานวนอาจารยประจํา และจําแนกตามตาํแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 2548 

สังกัด อาจารย  ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  ศาสตราจารย 
ภาควิชาฟสิกสและ
วิทยาศาสตรท่ัวไป 
ภาควิชาเคมี 
ภาควิชาคหกรรมศาสตร 
ภาควิชาชีววิทยาและ
วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
ภาควิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
ภาควิชาคณิตศาสตรและ
สถิติ 
ภาควิชาคอมพวิเตอร 

4 
 
3 
1 
5 
 
3 
5 
 

12 

3 
 
5 
2 
4 
 
2 
5 
 
0 

0 
 
0 
0 
0 
 
0 
0 
 
0 

0 
 
0 
0 
0 
 
0 
0 
 
0 

รวม 33 21 0 0 
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ตารางท่ี 3  แสดงจํานวนอาจารยประจําและจําแนกตามวุฒิการศึกษา   ปการศึกษา  2548 

สังกัด  ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก  รวม 
ภาควิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรท่ัวไป 
ภาควิชาเคมี 
ภาควิชาคหกรรมศาสตร 
ภาควิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร
ส่ิงแวดลอม 
ภาควิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ 
ภาควิชาคอมพวิเตอร 

0 
1 
1 
0 
 
0 
1 
1 

6 
6 
2 
8 
 
5 
8 
11 

1 
1 
0 
1 
 
0 
1 
0 

7 
8 
3 
9 
 
5 
10 
12 

รวม 4 46 4 54 

 
ตารางท่ี 4  แสดงจํานวนอาจารยอัตราจางและจําแนกตามวุฒิการศึกษา   ปการศึกษา  2548 

สังกัด  ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก  รวม 
ภาควิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรท่ัวไป 
ภาควิชาเคมี 
ภาควิชาคหกรรมศาสตร 
ภาควิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร
ส่ิงแวดลอม 
ภาควิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ 
ภาควิชาคอมพวิเตอร 

0 
1 
0 
0 
 
1 
2 
2 

1 
0 
1 
8 
 
0 
1 
1 

0 
0 
0 
0 
 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
8 
 
1 
3 
3 

รวม 6 12 0 18 
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เจาหนาท่ี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีจํานวนเจาหนาท่ีประจําในแตละกลุมงาน จําแนก

ไดดังตอไปนี ้
 
ตารางท่ี 5  แสดงจํานวนเจาหนาท่ีประจํา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปการศึกษา  2548 

รายชื่อ ตําแหนง วุฒิการศึกษา   จํานวน 
1. นางเรณู  พงษรักษ 
2. นายอดิศร  รัชนี 
3. นายปราโมทย  ดีวนันะ 
4. นางอัมภรณ  โพธ์ิกรด 
5. นางอุดม  จนัทรัตน 

พนักงานพิมพดีดช้ัน 4 
พนักงานหองปฏิบัติการ 
พนักงานหองปฏิบัติการ 

คนงาน 
คนงาน 

มศ. 3 
ค.บ. (อุตสาหกรรมศิลป) 

วท.บ. (เคมี) 
ม. 6 
ป. 4 

1 
1 
1 
1 
1 

รวม   5 

 
จํานวนนักศึกษา 
ตารางท่ี 6 แสดงจํานวนนักศึกษาประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปการศึกษา 2548 

ประเภทนักศึกษา ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 ชั้นปท่ี 4  รวม 
นักศึกษาภาค  ปกติ 194 123 184 246 747 
นักศึกษาภาค  กศ.ยช. - 42 41 96 179 
นักศึกษาภาค  กศ.บป. 47 14 22 76 159 

รวม 241 179 247 418 1,085 

 
อาคาร สถานท่ี  หองปฏิบัตกิาร 
 หองพักอาจารย  จํานวน      9    หอง 
 หองปฏิบัติการ    จํานวน     12 หอง 
 รวมท้ังหมด     21   หอง   
 
วัสดุ อุปกรณ /ครุภัณฑ  
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีครุภัณฑท่ีใชดําเนนิการดังรายการดังตอไปนี ้

1. เคร่ืองไมโครคอมพิวเตอร 
2. เคร่ืองรวบรวมขอมูล 
3. อุปกรณเก็บขอมูล 
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4. เคร่ืองสแกนเนอร 
5. เคร่ืองฉายขามศีรษะ 
6. กลองถายรูปดิจิตอล 
7. เคร่ืองวัดความเขมขันของน้ําตาล  0-32 %  
8. เคร่ืองวัดความเขมขนของน้ําตาล  28-62 %  
9. ตูเหล็กกระจกบานเล่ือน 
10. โตะพรอมเกาอ้ี 
11. LCD  Projector 
12. ช้ันวางเอกสาร 
13. ตูเหล็ก 
14. ตูไมสองช้ัน  
15. Hard disk 
16. Disk Drive 
17. CK – ROM Drive 
18. ชุดทดลองหุนยนต 
19. เคร่ืองเลน DVD VCD MP 3 
20. คอมพิวเตอร Notebook 
21. เคร่ืองพิมพสี 
22. เคร่ืองสํารองไฟ 
23. เคร่ืองพิมพ ขาว- ดํา 
24. ชุดตรวจสอบคุณภาพอากาศ 

    
งบประมาณ  
 ในปการศึกษา  2548 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ได รับงบประมาณ                       
ในการดําเนินงานเปนจํานวนเงินท้ังหมด 6,793,573  บาท 
 งบประมาณแผนดิน     3,482,510 บาท 
 เงินนอกงบประมาณ    3,311,063 บาท 
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เปาหมายและภารกิจในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 การประกันคุณภาพของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีเปาหมายดังนี้ 

1. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในทุกดานใหเพิ่มข้ึน 
2. สงเสริมและพัฒนาภารกจิของอาจารยใหครบทุกดาน 
3. พัฒนาและใหบริการงานดานวิชาการและงานวิจยัใหแกชุมชนและทองถ่ิน 
4. สรางและพัฒนาเครือขายระหวางมหาวิทยาลัย  ชุมชน และสถาบันท่ีเกีย่วของ 
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สวนที่ 2 
ผลการดําเนินงานตามมาตรฐานและตัวบงชี้ 

 
มาตรฐานท่ี 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 
 
ผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี ้
 ตัวบงชี้ท่ี 1.1 นโยบายและแผนพฒันานักศึกษา  
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีการกําหนดนโยบาย/แผนงาน/โครงการพัฒนา
นักศึกษาโดยมีบุคลากรทุกฝายและทองถ่ินมีสวนรวมโดยมีบุคลากรทุกฝายของคณะ
วิทยาศาสตรฯ ผูปกครองของนักศึกษาและผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต
รวมกันกําหนดแผนพัฒนานักศึกษาท่ีครอบคลุมพันธกิจ  ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
โดยเนนใหนักศึกษาเปนผูเรียนดี วินัยดี มีคุณธรรม  เปนผูนําการวิจัย  ใสใจส่ิงแวดลอมและ
วัฒนธรรม  นอกจากนั้นทางคณะยังสงเสริมใหนักศึกษาทํากิจกรรมบําเพ็ญประโยชนตอสังคม
และกิจกรรมเสริมสรางความสามัคคีภายในหมูคณะของคณะศึกษา  จึงไดจัดทําแผนพัฒนา
นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ประจําปการศึกษา 2548  ดังนี้ 
 
โครงการ/กิจกรรม ชื่อโครงการ-กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) ผูรับผิดชอบ 
พัฒนาดานรางกาย 
และความสามัคค ี

-กีฬาภายในคณะ ม.ค. 49 10,000 ฝายกิจการนักศึกษา 

พัฒนาดานวิชาการ -การอบรมคอมพิวเตอรเพื่อ
สอบประกันคุณภาพทาง
การศึกษา 
-ศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
-การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เฉพาะสาขา 

มิ.ย.-ส.ค. 
 
 
ตลอดปการศึกษา 2548 
ตลอดปการศึกษา 2548 
 

82,150 
 
 
งบประมาณของภาคฯ 
งบประมาณของภาคฯ 

ฝายกิจการนักศึกษา 
 
 
ภาควิชาท่ีนักศึกษาสังกัดอยู 
ภาควิชาท่ีนักศึกษาสักกัดอยู 

พัฒนาดานการวิจัย
ของนักศึกษา 

-สนับสนุนการทําวิจัยทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตลอดปการศึกษา 2548 งบประมาณของ
สํานักวิจัยและบริการ
วิชาการ 

ภาควิชาและสํานักวิจัยฯ 

อนุรักษสิ่งแวดลอม -คายส่ิงแวดลอม ม.ค. 49 งบประมาณของภาคฯ ภาควิชาชีววิทยาและ
สิ่งแวดลอม 

พัฒนาดานคุณธรรม
และจริยธรรม 

-โครงการอบรมคุณธรรม 
จริยธรรม  สําหรับนักศึกษา
ชั้นปที่ 1 

ก.ค. 48 101,200 ฝายกิจการนักศึกษา 

การบําเพ็ญ
ประโยชน 

-สนับสนุนกิจกรรมชุมนุม
ภายในคณะวิทยาศาสตรื
และเทคโนโลยี 

ตลอดปการศึกษา 40,000 ฝายกิจการนักศึกษา 
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โครงการ/กิจกรรม ชื่อโครงการ-กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ งบประมาณ(บาท) ผูรับผิดชอบ 
พัฒนาบุคลิกภาพ -โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ

และเตรียมความพรอมกอน
เปนบัณฑิต 

มี.ค. 49 34,200 ฝายกิจการนักศึกษา 

สงเสริม
ประชาธิปไตย 

-เลือกต้ังประธานสโมสร
นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

ธ.ค. 48 - ฝายกิจการนักศึกษา 

พัฒนาระบบดูแล
นักศึกษา 

-โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสําหรับ
ผูปกครองนักศึกษาช้ันปที่ 1 
-โครงการปฐมนิเทศ 
นักศึกษาช้ันปที่ 1 

มิ.ย. 48 
 
 
มิ.ย. 48 

9,800 
 
 
24,000 

ฝายกิจการนักศึกษา 

อนุรักษศิลปและ
วัฒนธรรม 

-สงเสริมการอนุรักษ
ศิลปวัฒนธรรม 

ตลอดปการศึกษา 2548 งบประมาณจากสํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 

รวมกับทีมสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม 

 
ตัวชี้วัดท่ี 1.2 ระบบการคัดเลือกนักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการกําหนดคุณลักษณะของนักศึกษาท่ีสอดคลอง

กับปรัชญา  วิสัยทัศน  วัตถุประสงค ของแตละหลักสูตรในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระบุไวในเอกสารมาตรฐานโปรแกรมวิชาและเอกสารหลักสูตรท่ีเปดสอน  ซ่ึงมีความ
สอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

ในการคัดเลือกนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีการแตงต้ัง
คณะกรรมการคัดเลือกนักศึกษาตามคําส่ังของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคซ่ึงมีหนาท่ีใน
การออกขอสอบ คัดเลือก สัมภาษณ และตัดสินตามเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
กําหนด  ท้ังนักศึกษา โควตาเรียนดี นักศึกษาที่สอบเขาตามระบบและนักศึกษาทุน เฉพาะท่ี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคและหนวยงานภายนอกสนับสนุนงบประมาณ(ทุนเพชรราชภัฏ,
ทุนวิทยาศาสตรราชภัฏและทุน สควค.)แตจํานวนนักศึกษาเขาใหมของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไมเปนไปตามเปาหมายท่ีทางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกําหนดไวและทาง
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกําลังดําเนินการสรางระบบประเมินผลการคัดเลือกนักศึกษา
ในสวนของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
 ตัวบงชี้ท่ี 1.3 องคกรรับผดิชอบการพัฒนานักศึกษา 
                คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(ตามคําส่ังของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคท่ี 
018/2549)โดยมีคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนประธานท่ีปรึกษาและมีทีมอาจารย
ทํางานรวมกับทีมนักศึกษาไดแก   ประธานนักศึกษา กรรมการฝายตางๆ รวมกันวางแผนและ
จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีตลอดจนไดมีการพัฒนา
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บุคลากรให มีความเขาใจในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาโดยเขารวมประชุมกับ
คณะอนุกรรมการกิจการนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคและองคการนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคและทางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกําลังดําเนินการ
สรางระบบติดตามผลประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรรับผิดชอบการพัฒนานักศึกษาเพื่อ
นําผลมาปรับปรุงแผนงานพัฒนานักศึกษาตอไป 
 

ตัวบงชี้ท่ี 1.4 การจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
 ในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเปดโอกาสให
ตัวแทนนักศึกษา มีสวนรวมในการวางแผนการจัดกิจกรรม โดยมีการประชุมเตรียมการของ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา และในการจัดกิจกรรม ไดมีการสํารวจจํานวนผูเขารวม
กิจกรรมทุกคร้ัง ซ่ึงในป พ.ศ. 2548  พบวา มีนักศึกษาเขารวมกิจกรรมมากกวารอยละ 80 
นอกจากนี้ยังมีการสํารวจความพึงพอใจของนักศึกษา ท่ีเขารวมกิจกรรมเพื่อนําผลมาวิเคราะห
ปรับปรุงแกไข 
 การจัดกิจกรรมตามแผนพัฒนานักศึกษา ประจําปการศึกษา 2548 มีดังนี้ 

1.     โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ และ กศ. ยช. ของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีประจําปการศึกษาปการศึกษา 2548 ซ่ึงมีกิจกรรมใหนักศึกษาใหมได
พบปะกับอาจารยท่ีปรึกษา ผูบริหารของคณะ และรุนพี่จากสโมสรนักศึกษามีการ
แนะแนวเกี่ยวกับวิธีเรียนและการปรับตัวใหเขากับสังคมในสถานศึกษาใหม 
ตลอดจดมีการทํากิจกรรมกลุมสัมพันธ  เพื่อสรางมนุษยสัมพันธอันดีและ
เสริมสรางความสามัคคีของหมูคณะ ระหวางนักศึกษาใหมดวยตนเองและกับรุนพี่ 
ดําเนินการเม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 2548 

2.     โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสําหรับผูปกครองนักศึกษาใหมประจําปการศึกษา 
2548 มีการระดมความคิดของผูปกครองในการสรางระบบดูแลนักศึกษารวมกัน 
ตลอดจนทางคณะไดเปดโอกาสใหผูปกครองไดพบปะกับผูบริหารและอาจารยท่ี
ปรึกษาเพื่อรับฟงปญหาดานตางๆ ของตัวนักศึกษาเพื่อทางฝายกิจการนักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะไดนํามาใชเปนแผนกําหนดกิจกรรมพัฒนา 

3.   โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม สําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ประจําป
การศึกษา 2548 ณ วัดคีรีวงศ จ. นครสวรรค ไดจัดใหนักศึกษาของคณะปฏิบัติ
ธรรม ถือศีล 8 ฟงการบรรยายธรรม สมาธิ เดินจงกลม ฝกจิตภาวนา และ
นอกจากนั้น ทางวิทยากรไดสอดแทรกความรูในพิธีกรรมทางศาสนาพุทธ ใน
ทองถ่ินจังหวัดนครสวรรคท่ีนักศึกษาควรทราบดวยตลอดจนเนนการนําธรรมะไป
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ประยุกตใชในการเรียนและการปกครองตน  เปนลูกท่ีดีและนักศึกษาท่ีดี 
ดําเนินการในระหวางวันท่ี 1-3 กรกฎาคม 2548 

4.    โครงการจัดการแขงจันกีฬาภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําป 2548 
“ Scientist sport day game 2549 ” ทางผูบริหารของคณะและสโมสรนักศึกษา ได
รวมกันจัดการแขงขันกีฬา 4 ประเภท ไดแก ฟุตซอล เปตอง วอลเลยบอล และ
บาสเกตบอล เพื่อพัฒนาดานรางกาย ความสามัคคีในหมูคณะ และเปนการ
หลีกเล่ียงปญหายาเสพติด โดยจัดใหมีการแขงขันนอกรอบในชวง 16.00 – 18.00 
น. ในระหวางวันท่ี 5-12 มกราคม 2549 และแขงรอบตัดสินในวันพุธท่ี 18 
มกราคม 2549 ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

5.    โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพรอมกอนเปน
บัณฑิตสําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 4 ภาคปกติและกศ.ยช. ของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มีกิจกรรมอบรมมารยาทในการแตงกายท่ีเหมาะสม เทคนิคการพูดจา 
มารยาทในการเขาสังคม เทคนิคการสัมภาษณงาน และเทคนิคการกรอกใบสมัคร
งานเปนภาษาอังกฤษ โดยวิทยากรท่ีมีความเช่ียวชาญทางดานบุคลิกภาพ และการ
สัมภาษณงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดแก ผศ.อาภรณ วงษสกุล 
และ ผศ.ปรีดา กล่ันแกว โดยดําเนินการเม่ือวันท่ี 5 มีนาคม 2549 

6.   โครงการอบรมคอมพิวเตอรเพื่อสอบประกันคุณภาพทางการศึกษา เพื่อให
นักศึกษาชั้นปท่ี 2 และช้ันปท่ี 3 ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี สามารถ
ผานการสอบประกันคุณภาพทางการศึกษาในวิชาคอมพิวเตอรตามเกณฑท่ี
มหาวิทยาลัยฯกําหนด ดําเนินการระหวางเดือน มิถุนายน– กันยาย 2548 

7.   กิจกรรมเลือกต้ังประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ประจําปการศึกษา 2548 ดําเนินการในวันท่ี 21 ธันวาคม 2548 

 ภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในระดับภาค
โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1.    ศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ณ โรงงานผลิตซอสและซีอ้ิว 3 แมครัวฉลากทอง            
จ. ชลบุรี ในวันท่ี 24 มกราคม 2549 

2.     กิจกรรมออกคายอาสาของชมรมแบกเปพัฒนา อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค ใน
เดือนกุมภาพันธ 

3.     การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะหและตรวจสอบจุลินทรียท่ีกอใหโรค ใน
เดือนธันวาคม 2548 

 4.     การแสดงสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติประจําป พ.ศ. 2548 
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5.     การรวมประชุมวิชาการดานวิทยาศาสตรสําหรับนักศึกษาสควค. (ประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร- คณิตศาสตรในโรงเรียนคร้ังท่ี 6) ระหวางวันท่ี 20-23 มกราคม 2549 
ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

6.     การศึกษาดูงานดานการจัดการเรียนการสอน วิทยาศาสตรและคณิตสาสตรของ
นักศึกษาสควค. ณ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ อ.ศาลายา จ.นครปฐม และอุทยาน
วิทยาศาสตรพระจอมเกลา จ. ประจวบคีรีขันธ ระหวางวันท่ี 12 – 13 มกราคม 
2549 

7.    การอบรมผลิตส่ือการสอนมัลติมี เดียสําหรับนักศึกษา  สควค . ของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระหวางวันท่ี 18 –20 ตุลาคม 2548 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฎนครสวรรค 

8.     การออกคายบําเพ็ญประโยชนของชมรม conductor ณ โรงเรียนนิคมเขาบอแกว 
ต. นิคมเขาบอแกว อ.พยุหคีรี จ.นครสวรรค  ในวันท่ี 21 ธันวาคม 2548 

9.   กิจกรรมอุนไอรักจากพี่สูนองเพื่อนําเส้ือกันหนาวส่ิงของอุปกรณการเรียน
อุปกรณเสริมทักษะมอบให  ณ  ศุนยพัฒนาเด็กเล็ก  ต .ทองหลาง อ .หวยคต             
จ.อุทัยธานี ดําเนินการระหวางวันท่ี 21 –30 ธันวาคม 2548 

10.  การออกคายอนามัยส่ิงแวดลอม คร้ังท่ี 4 ณ บานตะหลุกขอย ต.เขาชนกัน            
อ.แมวงก จังหวัดนครสวรรค ระหวางวันท่ี 12 – 16 มกราคม 2549 

11.  การศึกษาดูงานของนักศึกษาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร ส่ิงแวดลอม  ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เขาใหญ ไรสุวรรณวาจก และวัคพระพุทธบาท 
จังหวัดสระบุรี ระหวางวันท่ี 2 – 4 กันยายน 2548 

12.  การศึกษาดูงาน ณ ประปาเทศบาล จังหวัดนครสวรรค และบอฝงกลบขยะเทศบาล
นครสวรรค ของนักศึกษา โปรแกรมวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม วันท่ี 14 ธันวาคม 
2548 

13.  การศึกษาดูงานโรงงานนํ้าตาลเกษตรไทย และโรงงานเยื่อกระดาษ ณ บานหนอง-
โพ อําเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค วันท่ี 8 กุมภาพันธ 2548 

14.  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีการเผยแพรโครงการพัฒนานักศึกษาใหแก
ผูปกครองของนักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคได
ทราบอยางท่ัวถึงและมีการประเมิณผลโครงการพัฒนานักศึกษาทุกโครงการใน
ระดับคณะเพ่ือนําผลวิเคราะหมาปรับปรุงการดําเนินงานจัดโครงการพัฒนา
นักศึกษาในปการศึกษา 2549 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.5  การติดตามประเมินคุณภาพบัณฑิต 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรมกับสํานักวิจัยและบริการประเมินคุณภาพ
บัณฑิต เกี่ยวกับความพึงพอใจของนายจางในการปฏิบัติหนาท่ีของบัณฑิตและสํารวจติดตาม
การไดงานทําภายในระยะเวลา 1 ป รวมถึงการประกอบอาชีพอิสระ การศึกษาตอของบัณฑิต
เพื่อนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและใชเปนแนวทางปรัปรุงการผลิตบัณฑิตของคณะตอไป  ซ่ึง
พบวาในป พ.ศ. 2548 บัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีงานทํารอยละ 68.9 ศึกษาตอ
รอยละ 12.1 รวมท้ังส้ินเปนรอยละ 81 โดยมีการเผยแพรขอมูลดังกลาวในรูปแบบของ
เอกสารรายงานการวิจัย 
 
 จุดเดนในการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2548 มีจุดเดนโดยสรุปดงันี้ 

1.     คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีแผนพัฒนานักศึกษาท่ีสอดคลองกับแผนยุทธ 

 ศาสตรของมหาวิทยาลัย 
2.     มีการจัดกิจกรรมใหผูปกครอง มีสวนรวมในการกาํหนดแผนพัฒนานักศึกษา 
3.     มีการประเมินผลกิจกรรม ทุกกิจกรรมเพ่ือนํามาวเิคราะหปรับปรุง ในการจดั

กิจกรรม ป พ.ศ . 2549  
4.   มีองคกรรับผิดชอบการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษา โดยการจดัต้ังสโมสรนักศึกษา

ซ่ึงประกอบไปดวยทีมอาจารยท่ีปรึกษา และตัวแทนนักศึกษา 
5.     มีการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา โดยเปดโอกาสใหตัวแทนนกัศึกษา มีสวนรวม

ในการวางแผนการจัดกิจกรรม 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
ในการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2548 มีจุดท่ีควรนําไปพัฒนามีดังนี้ 

1.    จํานวนนกัศึกษาเขาใหมของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมเปนไปตาม
เปาหมายท่ีทางคณะฯ กําหนดไว 

2.     มีการประชาสัมพันธการรับนักศึกษาในเชิงรุกตามโรงเรียนมัธยมตางๆ ไมมาก
เทาท่ีควร 

3.     มีการจักกิจกรรมท่ีมีสวนรวมกับทองถ่ินไมมากเทาท่ีควร 
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 แนวทางการพฒันา  
 ในการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2548 มีแนวทางการพัฒนาในอนาคตดังนี ้

1.     จัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรหลักสูตรและศักยภาพของคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ไปยังโรงเรียนมัธยมตาง ๆ ใหมากข้ึน 

 2.     จัดกิจกรรมท่ีสนับสนุนใหคณะฯ มีสวนรวมกับทองถ่ิน 
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มาตรฐานท่ี 2 มาตรฐานดานการเรียนรู 
 

ผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี ้
 ตัวบงชี้ท่ี 2.1  การสรางหลักสูตร     
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดมีการกําหนดนโยบาย/แผนงาน/โครงการพัฒนา
หลักสูตรโดยมีบุคลากรทุกฝาย และทองถ่ินมีสวนรวม โดยมีการสรางหลักสูตรใหม 3 
หลักสูตร ตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) คือ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟสิกสอุตสาหกรรม 
กระบวนการในการสรางหลักสูตรใหมนั้น ไดมีการรับฟงความคิดเห็นของผูมีสวนได

เสีย คือผูปกครอง ผูประกอบการตาง ๆ นําความคิดเห็นนั้นมาวิเคราะหเพื่อกําหนดโครงสราง
หลักสูตรและรายวิชา แลวจัดใหมีการวิพากยหลักสูตรโดยเชิญผูทรงคุณวุฒิในแตละสาขาวิชา
และอาจารยในภาควิชารวมกันใหความเห็น 
 การสรางหลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(วิทยาศาสตรศึกษา) คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีการต้ังคณะกรรมการสรางหลักสูตร มีการรับฟงความคิดเห็น
ของผูมีสวนไดเสีย นํามาวิเคราะห และอยูระหวางการรางหลักสูตรและรายวิชา เพื่อมีการวิ
พากยหลักสูตรโดยผูทรงคุณวุฒิในลําดับตอไป 
 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.2  การปรับปรุงหลักสูตร 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรจากหลักสูตรเดิมท่ีเปน
หลักสูตรของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ เปนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
จํานวน 6 หลักสูตร ตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)  คือ 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ 
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร 
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
หลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค สาขาวิทยาศาสตรยึดหลักมาตรฐานสากล

ดานวิชาการและวิชาชีพระดับอุดมศึกษา มุงผลิตกําลังคนใหสอดคลองกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ท่ีสามารถนําไปพัฒนาทองถ่ิน สรางบัณฑิตใหมีความสามารถในดาน
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ความรูความสามารถดานวิชาชีพ และความสามารถในการดําเนินชีวิต เปนหลักสูตรท่ีมีความ
ยืดหยุน สามารถปรับเปล่ียนใหเหมาะสมกับสภาพการเปล่ียนแปลงดานเศรษฐกิจ สังคม 
ส่ิงแวดลอม และบริบทของสังคม เปดโอกาสใหผูเรียนเลือกเรียนไดอยางกวางขวาง 
 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.3 การบริหารหลักสูตร 
 ในปการศึกษา 2548 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนโดยใช
หลักสูตรของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ ซ่ึงไดมีการเผยแพรใหอาจารยทุกทานทราบ และมี
รูปเลมเอกสารหลักสูตรท่ีใชเปนเอกสารอางอิงท่ีสํานักสงเสริมวิชาการและสํานักงานคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเร่ิมดําเนินการ
พัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินและผูเรียนจํานวน 9 
หลักสูตรตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) เพื่อใชในป
การศึกษา 2549  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได
สนับสนุนใหผูสอนจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู (Active Learning) ตลอดจนใหพยายาม
จัดการเรียนการสอนโดยเนนการปฏิบัติและผูเรียนเปนศูนยกลาง 
 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.4  ระบบการพัฒนาอาจารย 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีอาจารยประจํา จํานวน 72 คน ซ่ึงมีคุณวุฒิตรงตาม
ศักยภาพของสาขาวิชาท่ีเปดสอน  และทางคณะฯไดมีนโยบายดานการพัฒนาอาจารยดังนี้ 

1. สงเสริมใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการและงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
และการวิจัยเพื่อพัฒนาทองถ่ินมากข้ึน  โดยในปการศึกษา 2548 อาจารยคณะ
วิทยาศาสตรฯ ไดรับตําแหนงทางวิชาการในระดับผูชวยศาสตราจารยเพิ่มข้ึน
จํานวน 3 คน  ไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากภายในสถาบันจํานวน 6 คน และ
ไดรับทุนสนับสนุนงานวิจัยจากหนวยงานภายนอกจํานวน 5 คน 

2. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึนโดยมีทุนสนับสนุน
จากสถาบันท้ังในและนอกประเทศ   

3. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยเขารวมการอบรม สัมมนา ในหัวขอตางๆเพื่อ
เพิ่มพูนศักยภาพ ท้ังในและตางประเทศ  ซ่ึงสามารถนําความรูท่ีไดจากเขารับการ
อบรมมาพัฒนาการเรียนการสอน และงานวิจัยได 
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 ตัวบงชี้ท่ี 2.5  กิจกรรมการเรียนการสอน 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยคณาจารยใน
คณะฯและนักวิชาการจากหนวยงานอ่ืนๆท่ีมีคุณวุฒิตรงกับรายวิชาท่ีเปดสอนในแตละภาค
การศึกษา ท้ังยังมีหองเรียนและหองปฏิบัติการที่มีอุปกรณซ่ึงอํานวยความสะดวกในการจัดการ
สอนท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ อาทิเชน อาคาร 7 และอาคารศูนยวิทยาศาสตร นอกจากนี้ 
ยังมีการดําเนินกิจกรรมการเรียนการสอนภายใตนโยบายดานการปฏิรูปการเรียนรูของนักศึกษา 
โดยเนนกระบวนการเรียนการสอนจากการปฏิบัติ (Laboratory Approach) สรางทีมการสอน 
(Team Teaching) ในรายวิชาการศึกษาท่ัวไป และสงเสริมใหมีการจัดทําโครงการสอนแบบใฝรู 
(Active Learning) เพื่อใหนักศึกษาเปนศูนยกลางการเรียนรู เนนการคิดและฝกปฏิบัติ มีสวน
รวมในการระดมสมอง นําเสนอและสรางองคความรูรวมกัน มีรูปแบบการเรียนรูผานความ
สนุกสนาน (Edutainment) และสนับสนุนการเรียนรูจากประสบการณตรงของนักศึกษาจาก
การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี การอบรม/สัมมนาระยะส้ัน และการฝกประสบการณวิชาชีพ จาก
หนวยงานภาครัฐและเอกชน ซ่ึงทําใหการเรียนรูมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดยมีองคประกอบการ
เรียนรูท่ีสําคัญ 4 ประการ คือ การแลกเปล่ียนประสบการณ การนําเสนอความรู การสรางองค
ความรู และการประยุกตความรูสําหรับฝกประสบการณวิชาชีพ ซ่ึงคณะกรรมการของภาควิชา
จะจัดทําคูมือฝกประสบการณวิชาชีพท่ีเปนมาตรฐาน และจัดใหมีการปฐมนิเทศ การอบรม 
หรือการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทั้งกอนและหลังนักศึกษาออกฝกประสบการณวิชาชีพ และมีการ
นิเทศนักศึกษาโดยอาจารยประจําภาควิชานั้นๆ  ในดานผูสอน ทางสํานักงานมาตรฐาน
การศึกษารวมกับคณะฯ จัดใหมีการติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอน และความพึง
พอใจของนักศึกษา เพื่อแจงใหอาจารยประจําวิชาทราบและดําเนินการปรับปรุงแกไข หรือ
พัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป  
 

ตัวบงชี้ท่ี 2.6 การวัดผลประเมินผลการเรียน 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีเอกสารระเบียบปฏิบัติวาดวยการวัดและ
ประเมินผลการเรียนรูของนักศึกษาโดยยึดหลักตามระเบียบการวัดผลและประเมินผลการเรียน
ของสถาบันราชภัฏและพิมพเผยแพรอาจารยอยางชัดเจน และกําหนดใหคณาจารยมีโครงการ
สอนท่ีระบุวัตถุประสงค เนื้อหารายวิชา ตลอดจนกิจกรรมการเรียนการสอน และวิธีการวัด 
และประเมินผลการเรียนรูท่ีนําไปสูการปฏิบัติท่ีมีมาตรฐานเปนระบบและสอดคลองกับ
กิจกรรม เชน การทดสอบกอนเรียน และหลังเรียน (Pre-test และ Post-test) การทดสอบ
ระหวางเรียนแบบฝกหัด รายงานกลุมและเดี่ยว การนําเสนอหนาช้ัน การเสนอผลงานในรูป
อิเลคทรอนิกส เชน แผนดิสก Power point การทําวิจัย การสอบปฏิบัติ การสอบกลางภาค และ
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ปลายภาค เปนตน ในการจัดสอบมีคําส่ังแตงต้ังอาจารยผูควบคุมการสอบ โดยระบุการปฏิบัติ
หนาท่ี บทลงโทษนักศึกษาท่ีเขาสอบสายเกินเวลาท่ีกําหนด และทุจริตในการสอบ  
 ในการสงผลการเรียนมีคําส่ังช้ีแจงระยะเวลาการเรียนการสอน การสงผลการเรียน ตาม
เวลาท่ีกําหนด โดยใหอาจารยประจําวิชา คณะกรรมการประจําภาควิชาประชุมพิจารณาการ
ประเมินผลกอนนําสงคณะฯและฝายทะเบียนในลําดับตอไป 
 
 ตัวบงชี้ท่ี 2.7  ระบบการฝกประสบการณวิชาชพี 

การฝกประสบการณวิชาชีพ ในแตละโปรแกรมวิชาจะทําการบริหารวิชาตามลักษณะ
วิชาชีพ สวนทางคณะทําหนาท่ีประสานงานการฝกประสบการณวิชาชีพ จัดทําคูมือการฝก
ประสบการณวิชาชีพแจกนักศึกษา มีกระบวนการเตรียมความพรอม โดยกําหนดใหมีการเรียน
รายวิชาเตรียมฝกประสบการณวิชาชีพ มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงานและการ
ปฐมนิเทศกอน  ในระหวางการฝกประสบการณวิชาชีพไดกําหนดใหนักศึกษารายงานผลการ
ดําเนินงานเปนระยะ  มีการติดตามและประเมินผลโดยมีอาจารยนิเทศเปนระยะ  หลังการฝก
ประสบการณวิชาชีพแลว จัดใหมีการสัมมนาแลกเปล่ียนประสบการณ มีการวิเคราะหปญหา
และอุปสรรคตาง  ๆ   เพื่อจะไดนํามาแกไข  ปรับปรุงและเตรียมตัวนักศึกษาที่จะฝก
ประสบการณในรุนตอไป 

 
จุดเดน 

 ในการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2548 มีจุดเดนโดยสรุปดังนี้ 
1. มีหลักสูตรท่ีสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินและผูเรียนจํานวน 9 หลักสูตร 
2. มีการสนับสนุนใหมีการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู (Active Learning) ในทุก

รายวิชา โดยมีนักศึกษาเปนศูนยกลางการเรียนรู เนนการคิดและฝกปฏิบัติ มีสวน
รวมในการระดมสมอง นําเสนอและสรางองคความรูรวมกัน มีรูปแบบการเรียนรู
ผานความสนุกสนาน (Edutainment) 

3. นักศึกษาไดรับความรูและประสบการณตรงจากการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี และ
การฝกประสบการณวิชาชีพ 

4. มีการสงเสริมและสนับสนุนอาจารยใหศึกษาตอ อบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูน
ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 

5. เนนกระบวนการเรียนการสอนจากการปฏิบัติ (Laboratory Approach) การสราง
ทีมการสอน (Team Teaching) ในรายวิชาการศึกษาท่ัวไป 

6. มีการวัดผลและประเมินผลการเรียนท่ีชัดเจน ไดมาตรฐาน และสามารถตรวจสอบได 
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จุดท่ีควรพัฒนา 
 ในการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2548 มีจุดท่ีควรนําไปพัฒนามีดังนี้ 

1. ทุนสนับสนุนการศึกษาตอท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมถึงงบประมาณใน
การอบรม/สัมมนาของอาจารยและนักศึกษาไมเพียงพอตอความตองการ 

2. ในหองเรียนยังมีอุปกรณท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู (Active 
Learning) ไมเพียงพอ 

 แนวทางการพัฒนา  
 ในการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2548 มีแนวทางการพัฒนาในอนาคตดังนี้ 

1. ควรมีงบประมาณในการจัดซ้ืออุปกรณการเรียนการสอน รวมถึงวัสดุอุปกรณและ
เคร่ืองมือปฏิบัติการ และทําวิจัย 

2. ควรจัดสรรทุนการศึกษาตอท้ังในประเทศและตางประเทศ รวมถึงงบประมาณใน
การอบรม/สัมมนาทางวิชาการ ใหแกอาจารยและนักศึกษา 

3. ควรจัดใหมีหองเรียนท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู (Active learning) 
ใหเพียงพอ 

4. ควรจัดใหมีหองศึกษาคนควาดวยตนเองใหแกนักศึกษา 
5. ควรสง เสริมให มีบริการวิชาการแกทอง ถ่ิน  ตามแนวพระราชดํ า ริของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 22

มาตรฐานท่ี 3 มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู 
  

ผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี ้
 ตัวบงชี้ท่ี 3.1  หองเรียน  หองปฏบัิติการ 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดมีการจัด
หองเรียน และหองปฏิบัติการ เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนดานวิทยาศาสตรโดยกระจายอยู
ตามอาคารเรียนตางๆ ดังนี้ 
 

ภาควิชา อาคาร จํานวนหองเรียน 
หองปฏิบัติการ 

คหกรรมศาสตร อาคาร 6 4 
วิทยาศาสตรสุขภาพ อาคาร 7 ช้ัน 4 

อาคารศูนยวิทยาศาสตร ช้ัน 1 
2 
1 

ฟสิกส อาคาร 7 ช้ัน 2 
อาคารศูนยวิทยาศาสตร ช้ัน 2 

4 
8 

เคมี อาคาร 7 ช้ัน 1 
อาคารศูนยวิทยาศาสตร ช้ัน 3 

1 
8 

ชีววิทยาและ
วิทยาศาสตร
ส่ิงแวดลอม 

อาคาร 7 ช้ัน 3 
อาคารศูนยวิทยาศาสตร ช้ัน 3 
และ4 

3 
7 

คอมพิวเตอร อาคาร 4 ช้ัน 3 และ 4 6 
  
 ไดมีการจัดแสดงตารางการใชหองเรียน และหองปฏิบัติการแตละหอง รวมท้ังสมุด
บันทึกการใชอุปกรณและเคร่ืองมือตางๆ (Log Book) เพื่อใชเปนหลักฐานและขอมูลในกรณีท่ี
อุปกรณแตละอยางเกิดการชํารุดเสียหาย 

สําหรับภาควิชาคณิตศาสตรไมมีหองในการจัดการเรียนการสอนประจํา แตใช
หองเรียนพื้นฐานสวนกลางของมหาวิทยาลัยในการัดการเรียนการสอน และมีหองปฏิบัติการ
ประจําภาควิชาจํานวน 1 หอง ซ่ึงมีเคร่ืองคอมพิวเตอรอยูจํานวน 10 เคร่ือง นอกจากนี้ยังใช
พื้นท่ีบางสวนภายในอาคารศูนยวิทยาศาสตร ช้ัน 1 เปนสํานักงานคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 
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 ตัวบงชี้ท่ี 3.2  ระบบสารสนเทศ 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริการแก
นักศึกษาและคณาจารย สําหรับสืบคนขอมูลมาใชในการพัฒนาการเรียน การสอน และการวิจัย 
ในปจจุบัน ทางคณะมีแหลงสืบคนขอมูลสารสนเทศสําหรับนักศึกษาอยู 2 แหง คือ ท่ีอาคาร
ศูนยวิทยาศาสตร ช้ัน 1 (จํานวน 2 หอง) และท่ีอาคาร 4 ช้ัน 3 และช้ัน 4 (จํานวน 9 หอง) ซ่ึง
นักศึกษาสามารถสืบคนขอมูลทางอินเตอรเน็ตได นอกจากนี้ ในแตละภาควิชายังมีเคร่ือง
คอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ตบริการอาจารยและนักศึกษาสําหรับสืบคนขอมูลอีกดวย ทางคณะ
วิทยาศาสตรยังไดเร่ิมจัดทําส่ืออิเลคทรอนิกสออนไลน เชน E-Learning ในบางรายวิชา และจะ
สนับสนุนใหคณาจารยจัดทําบทเรียน E-Learning ใหมากข้ึนตอไป 
 
 ตัวบงชี้ท่ี 3.3  ส่ือและวัสดุการสอน 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดมีนโยบายสนับสนุนการพัฒนาส่ือและวัสดุการ
สอน โดยทางคณะฯไดรับการสนับสนุนเครื่องมือทางวิทยาศาสตรท่ีทันสมัยจากโครงการ 
พวส. อยางเพียงพอกับความตองการ นอกจากนี้ เคร่ืองมือบางสวนยังไดรับการสนับสนุน
งบประมาณจากมหาวิทยาลัย ซ่ึงเปนการชวยสงเสริมการเรียนการสอนอีกทางหนึ่งดวย 
ปจจุบัน ทางคณะมีหองเรียนท่ีไดมาตรฐานและมีเคร่ืองมือท่ีทันสมัย เชน เคร่ืองฉายทึบแสง 
เคร่ืองฉาย LCD เปนตน จํานวน 2 หอง ไดแก หอง 13101 และ หอง 732 
 

จุดเดน 
 ในการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2548 มีจุดเดนโดยสรุปดังนี้ 

1. ทางคณะฯไดรับงบประมาณในการสนับสนุนการเรียนการสอน และพัฒนาส่ือ
การเรียนการสอนเปนอยางด ี

2. อาคารศูนยวิทยาศาสตรมีเคร่ืองมือและอุปกรณทางวิทยาศาสตรท่ีทันสมัย สําหรับ
ใชในการเรียนการสอน 
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จุดท่ีควรพัฒนา 
 ในการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2548 มีจุดท่ีควรนําไปพัฒนามีดังนี ้

1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับปรับปรุง และซอมแซมหองเรียน 
หองปฏิบัติการ ตลอดจนเคร่ืองมือและอุปกรณตางๆใหอยูในสภาพท่ีใชงานได
ปกติตลอดเวลา 

2. ควรจัดใหมีหองเรียนมาตรฐานท่ีมีส่ือการเรียนการสอนท่ีทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3. ภาควิชาสวนใหญมีหองเรียนสําหรับวิชาบรรยายไมเพยีงพอตอการจดัการเรียนการสอน 
 
แนวทางการพฒันา   
ในการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2548 มีแนวทางการพัฒนาในอนาคตดังนี ้  
1.   จัดสรรงบประมาณในการจัดซ้ือและซอมแซมวัสดุอุปกรณท่ีใชในการเรียนการสอน      
      ใหเพยีงพอตอความตองการ 
2.    สรางหองเรียนมาตรฐาน และหองปฏิบัติการที่ไดมาตรฐานเพิ่มมากข้ึน 
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มาตรฐานท่ี  4 มาตรฐานดานการวิจัย 
  

ผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี ้
 ตัวบงชี้ท่ี 4.1 นโยบายแผนงานดานการวิจัย  
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค  ไดมีการกําหนด
นโยบายเพ่ือการสงเสริมและพัฒนางานวิจัย เพื่อการเรียนการสอนและการแกปญหาทองถ่ิน  
โดยไดวางมาตรฐานเพ่ือสงเสริมใหอาจารยและนักศึกษาทําวิจัย ดานวิทยาศาสตร และ
วิทยาศาสตรประยุกต จัดใหมีเครือขายรวมมือทําวิจัยในระดับทองถ่ิน และหนวยงานตางๆ ท้ัง
ภาครัฐและเอกชน  สนับสนุนเผยแพรงานวิจัยท้ังภายในและตางประเทศ 
 

ตัวบงชี้ท่ี 4.2  การสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีนโยบายและแผนงานสนับสนุนใหนักศึกษา โดย
กําหนดใหแตละหลักสูตร นักศึกษาจะตองทํางานวิจัยกอนสําเร็จการศึกษา  และสนับสนุนให
ทําวิจัยเพิ่มโดยรวมมือกับสํานักวิจัยในการใหทุนสนับสนุน 
 ในสวนงานวิจัยของอาจารย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีนโยบายสนับสนุน ให
ทํางานวิจัยโดยสงอาจารยเขารับการอบรมเก่ียวกับการทํางานวิจัยอยางตอเนื่อง และสนับสนุน
ใหพัฒนางานวิจัย มุงเนนนวัตกรรมใหม โดยประสานกับสํานักวิจัยเพื่อใหไดทุนสนับสนุนใน
การทําวิจัยท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
 ในการพิจารณาหัวของานวิจัยใหคณะกรรมการบริหารคณะเปนผูพิจารณางานวิจัยท่ีจะ
ไดรับทุนสนับสนุน 
 
 ตัวบงชี้ท่ี 4.3  ทุน 
 ในปงบประมาณ 2548 อาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรับการจัดสรรทุน
วิจัยท้ังส้ิน จํานวน 13 ทุน โดยแบงเปน จากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จํานวน 6 ทุน 
จํานวน  270,000 บาท   และจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัย  (สกอ.   สวทช . และ 
งบประมาณเครือขายงานวิจัยภาคเหนือตอนลาง) จํานวน 7 ทุน จํานวน 1,267,500 บาท รวม
เปนเงินท้ังส้ิน  1,537,000  บาท   

แหลงทุนภายใน  ไดแก 
1. การศึกษาปจจัยท่ีเกี่ยวของและปริมาณสารกอมะเร็งอะคริลาไมดในอาหาร

ประจําวันของคนไทยในทองท่ีอําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค จํานวนเงิน  50,000 
บาท 
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2. ระบบศูนยกลางขอมูลสินคา OTOP จังหวัดนครสวรรค บนเครือขายอินเตอรเน็ต 
จํานวนเงิน 50,000 บาท 

3. การพัฒนาเคร่ืองมือส่ือการเรียนการสอนแบบออนไลน จํานวนเงิน 40,000 บาท 
4. ระบบสารสนเทศรายงานผลการเรียนผานโทรศัพทมือถือ จํานวนเงิน 40,000 บาท 
5. การศึกษาผลของอุณหภูมิและความดันท่ีมีตอประสิทธิภาพการค้ันน้ํามันจากเมล็ด

สบูดํา จํานวนเงิน 50,000 บาท 
6. การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอรชวยสอน รายวิชาคอมพิวเตอรเพื่อการเรียนรู 

จํานวนเงิน 40,000 บาท 
แหลงทุนภายนอก ไดแก 
1. การวิจัยแบบมีสวนรวมในการพัฒนาขาวเมาหม่ีปากนํ้าโพท่ีไดมาตรฐาน

การตลาด จํานวนเงิน 210,000 บาท (แหลงทุน : สกอ) 
2. บทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน เร่ืองการอนุรักษและการใชประโยชนจากระบบ

นิเวศเขาชอนเดื่อ จันเสน และบึงกระจังงาม จังหวัดนครสวรรค เพื่อการทองเท่ียง
เชิงนิเวศ จํานวนเงิน 300,000 บาท (แหลงทุน : สกอ) 

3. การอนุรักษและการใชประโยชนจากระบบนิเวศและแหลงภูมิปญญาทองถ่ินใน
เขตภาคเหนือตอนลาง จํานวนเงิน 108,000 บาท (แหลงทุน : สกอ) 

4. การอนุรักษและการใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพจากปาชุมชนเขาดิน 
อ.ไพศาลี จ. นครสวรรค จํานวนเงิน 150,000 บาท (แหลงทุน : สกอ) 

5. การอนุรักษและการใชประโยชนบัวจากบึงบอระเพ็ด จํานวนเงิน 150,000 บาท 
(แหลงทุน : สกอ) 

6. การผลิตขาวเพื่อสุขภาพดวยการจัดการหวงโซอาหารในสหกรณการเกษตร จ.
อุทัยธานี จํานวนเงิน 150,000 บาท (แหลงทุน : งบประมาณเครือขายงานวิจัย
ภาคเหนือตอนลาง) 

7. การศึกษาการระบาดของเช้ือท่ีกอใหเกิดโรคปลาในกระชังเล้ียงปลาในแมน้ํา
สะแกกรัง และแนวทางการแกไขแบบมีสวนรวม จํานวนเงิน 199,500 บาท 
(แหลงทุน : สวทช) 

 
 ตัวบงชี้ท่ี 4.4  ผลงานวิจัย 
 ในปการศึกษา 2548 อาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีผลงานวิจัยท่ีเสร็จ
สมบูรณ จํานวน 6 เร่ือง ไดแก 

1. การวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนาขาวเมาหม่ีปากน้ําโพท่ีได
มาตรฐานการตลาด 
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2. บทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินเร่ืองการอนุรักษฟนฟูและการใชประโยชนจากระบบ
นิเวศเขาชอนเดื่อ จันเสน และบึงกระจังงาม จ. นครสวรรคเพื่อการทองเท่ียวเชิง
นิเวศ 

3. การอนุรักษและใชประโยชนความหลากหลายทางชีวภาพปาชุมชนบานเขาดิน อ.
ไพศาลี จ.นครสวรรค 

4. การอนุรักษและใชประโยชนบัวจากบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค 
5. ทัศนคติและพฤติกรรมเก่ียวกับเพศสัมพันธของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาใน จ. 

นครสวรรค 
6. ลักษณะพฤติกรรมสุขภาพและแนวทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
 

ตัวบงชี้ท่ี 4.5  การเผยแพรผลงานวิจัย 
 ในปการศึกษา 2548 อาจารย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดนําผลงานวิจัยไป
เผยแพรในการประชุมวิชาการในประดับประเทศจํานวน 4 เร่ือง  ไดแก 

1. ผลงานวิจัยเร่ือง Bacillus cereus and B. pumilus associated with epizootic ulcerative 

syndrome in Siamese tiger fish. ณรงคชัย ทองอยูและคณะ.  นําเสนอในรูปแบบ
โปสเตอร และบทความ ใน งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหง
ประเทศไทย คร้ังท่ี 31.18-20 ตุลาคม 2548.   

2. ผลงานวิจัยเร่ือง The conservation and utilization of the natural resources of chonduea 

mountain. สุภาวรรณ วงคคําจันทร และคณะ.  นําเสนอในรูปแบบโปสเตอรและ
บทความ ใน งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยีแหงประเทศไทย 
คร้ังท่ี 31. 18-20 ตุลาคม 2548. 

3. ผลงานวิจัยเร่ืองHabitat study of release site of green peafowl in Mae wong Natioanl Park.  

สุภาวรรณ วงคคําจันทร และคณะ.  นําเสนอในรูปแบบโปสเตอรและบทความ ใน
งานประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 31. 18-20 
ตุลาคม 2548.   

4. Srisurichan S. et al Impact of lunar cycle and swell on the daily catch rate of western rock 
robster (Panurius Cygnus) using time series modeling. New Zealand Journal if Marine and 
Freshwater Reasearch, 2005. vol. 39 : 749-764 
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จุดเดน 
 ในการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2548 มีจุดเดนโดยสรุปดังนี้ 
 1.   อาจารยไดรับทุนวิจยัท้ังหมด 13 ทุน เปนจํานวนเงิน 1,537,000 บาท  
 2.   มีการเผยแพรผลงานวิจัยท้ังในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
 3.    อาจารยของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการรวมมือในการทําวิจัยกับ 
                    มหาวิทยาลัยในตางประเทศ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 ในการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2548 มีจุดท่ีควรนําไปพัฒนามีดังนี ้
 1.   ควรเนนงานวิจยัท่ีบูรณาการความรูจากหลายสาขาวชิาของอาจารยใน 
                    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 2.   ควรสงเสริมใหอาจารยมีความตระหนกัในการทํางานวิจยัมากข้ึน  
  
 แนวทางการพฒันา  
 ในการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2548 มีแนวทางการพัฒนาในอนาคตดังนี้ 
 1.   จัดหาแหลงทุนท้ังจากภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยใหมากข้ึน 
 2.   จัดประชุมเพื่อหาแนวทางการทําวิจัยแบบบูรณาการความรูของอาจารยในคณะฯ 
 3.   จัดเตรียมเคร่ืองมือในการวิจัยท่ีเหมาะสมตามศักยภาพของมหาวิทยาลัยฯ 
 4.   สงเสริมสนับสนุนใหอาจารยนําเสนอผลงานวิจัยมากข้ึน   
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มาตรฐานท่ี  5 มาตรฐานดานการบริการวชิาการ 
 

ผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี ้
 ตัวบงชี้ท่ี 5.1  นโยบายและแผนงานการบริการของวิชาการแกทองถ่ินและสังคม 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดกําหนดนโยบาย   แผนงาน และโครงการ
พัฒนาการบริการทางวิชาการแกทองถ่ินและสังคม โดยบุคลากรทุกฝายมีสวนรวม มีการจัดการ
ประชุมสัมมนาทางวิชาการ  การจัดอบรมใหความรูทางวิชาการแกชุมชน และบริการเผยแพร
ความรูและขาวสารทางวิชาการแกชุมชน  มีการจัดกิจกรรมเพื่อนําเสนอความรูและผลงานทาง
วิชาการตางๆ รวมท้ังการใหบริการรับตรวจวิเคราะหคาความรอนของถานหินและแกลบ และ
การจัดต้ังหนวยตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช) 
 
 ตัวบงชี้ท่ี 5.2  การดําเนินกิจกรรมและโครงการตามแผนงานและสรางความรวมมือกับ
เครือขายชุมชนเรียนรูการแกปญหาตามรอยยุคคลบาท 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีสวนรวมในการชวยชุมชนแกปญหาตามรอยยุคล
บาท โดยมีการดําเนินกิจกรรมตางๆ ท้ังการจัดกิจกรรมและโครงการอบรมใหแกหนวยงาน
ตางๆของชุมชน การเปนวิทยากรเผยแพรความรูใหกับชุมชน และสงเสริมใหอาจารยทํางาน
วิจัยแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาองคความรูใหกับชุมชน 
 
 ตัวบงชี้ท่ี 5.3  การประเมินและการพัฒนาการดําเนินการ 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีนโยบายในการบริการทางวิชาการ และมีการ
ดําเนินงานอยางมีข้ันตอน และมีระบบ เพื่อเผยแพรความรูทางวิชาการใหแกชุมชน ทองถ่ิน  
และมีการประเมินผลตามข้ันตอนทุกคร้ัง จากผลการประเมินพบวาไดรับความสนใจและพึง
พอใจจากผูเขารับการอบรม และผูเขารับการอบรมมีความรูความเขาใจในทางดานวิชาการเพิ่ม
มากข้ึน 
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จุดเดน 
 ในการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2548 มีจุดเดนโดยสรุปดังนี้ 
 1.     มีการจัดกิจกรรมการออกคายบริการชุมชนอยางเปนระบบ และสมํ่าเสมอทุกป  
 2.     มีการจัดเผยแพรผลงานทางวิชาการของคณาจารย และงานวิจัยใหกับทองถ่ิน 
 3.     คณาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรับเชิญเปนวิทยากรใหกับ  
                        หนวยงานตางๆ ในทองถ่ิน 

4. คณาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนคณะทํางานในการพัฒนาระบบ 
                        ใหกับหนวยงานภายนอก เชน จังหวัดนครสวรรค เทศบาลนครสวรรค ฯลฯ 
 

จุดดอย 
 ในการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2548 มีจุดท่ีควรนําไปพัฒนามีดังนี ้
 1.   ควรมีการจัดประชุมสัมมนาใหกับนักศึกษาและบุคลากร หนวยงานภายนอก เพิม่มากข้ึน 
 2.   มีคณาจารยเพยีงบางสวนเทานั้นท่ีเปนคณะทํางานในการบริการวชิาการใหแกทองถ่ิน 
 
 แนวทางการพฒันา  
 ในการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2548 มีแนวทางการพัฒนาในอนาคตดังนี้ 
 จัดทําโครงการบริการวิชาการใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน และชุมชน  
เปนระยะอยางสม่ําเสมอ และสงเสริมใหคณาจารยทุกคนมีสวนรวมในการบริการวิชาการแก
ทองถ่ิน  
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มาตรฐานท่ี 6 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 
ผลการดําเนนิงานตามตัวบงชี ้   

ตัวบงชี้ท่ี 6.1  นโยบายแผนงานและแผนยทุธศาสตร 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีนโยบายแผนงาน
และโครงการในดานทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของทองถ่ิน เปนพันธกิจท่ีผูกพัน
สอดคลองตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย โดยมีการดําเนินงานรวมกับสํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม  เพื่อดําเนินใหบรรลุตามเปาหมาย  รวมท้ังไดสงเสริมและจัดใหนักศึกษาของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีสวนรวมในกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมตาง ๆ 
อยางตอเนื่อง  ตามแผนงานจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมประจําปการศึกษา 2548 
ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ดังนี้ 
 
โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
รวมกิจกรรมในวัน
สําคัญของศาสนา 

-วันลอยกระทง 
-วันไหวครู 
-การแหเทียนพรรษา 
-พิธีถวายพระพร  5 
ธันวาคม  
-พิธีถวายพระพร 12 
สิงหาคม 

พ.ย. 2548 
มิ.ย. 2548 
ก.ค. 2548 
ธ.ค. 2548 
 
ส.ค. 2548 

รวมกับสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม 

กิจกรรมทํานบํุารุง
ศิลปะวัฒนธรรม 

-กิจกรรมวิชาการ 
อภิปราย”60 ป แหง
การครองแผนดินโดย
ธรรม” 
-พิธีถวายพระพรชัย
มงคลพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวัภูมิพล 
อดุลยเดชมหาราชใน
วโรกาสทรงครองศิริ
ราชสมบัติครบ 60 ป 
-งานอบรมวิชาการ
เพื่อทํานุบํารุง

 
 
 
 
 
 
มิ.ย. 2549 
 
 
 
 
 

รวมกับสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 
 
รวมกับสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 
 
 
 
รวมกับสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม 
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โครงการ/กิจกรรม ช่ือโครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ผูรับผิดชอบ 
ศิลปวัฒนธรรม 
-การสรางฐานขอมูล
เพื่อการจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมใน
ทองถ่ิน 
-โครงการจัดอบรม
พัฒนาบุคลิกภาพและ
เตรียมความพรอม
กอนเปนบัณฑติของ
นักศึกษาช้ันปท่ี 4 
ประจําปการศกึษา 
2458 
-โครงการจัดอบรม
พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและการ
เรียนรู 
ขนบธรรมเนียม
ประเพณีทาง
พระพุทธศาสนา
สําหรับนักศึกษาช้ันป
ท่ี 1 ประจําป
การศึกษา 2548 

 
ปงบประมาณ 2548 
 
 
 
มี.ค. 2549 
 
 
 
 
 
 
ก.ค.2548 
 
 
 

 
รวมกับสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม 
 
 
คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี
 
 
 
 
 
คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี
 
 
 

ดานวจิัย สงเสริมงานวิจัยดาน
ทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 

ปงบประมาณ 2548 คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี

 
 ตัวบงชี้ท่ี 6.2  การดําเนินกิจกรรม 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรครวมกับสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรมและสวนราชการภายในมหาวิทยาลัยตางๆ ดําเนินกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมไทย ประจําปการศึกษา 2548 ดังนี้ 
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1. กิจกรรมตามวันสําคัญของศาสนาและทางราชการ  
               1.1  วันลอยกระทง 

1.2  วันไหวครู 
1.3   การแหเทียนพรรษา 
1.4   พิธีถวายพระพร 5 ธันวาคม 
1.5   พิธีถวายพระพร 12 สิงหาคม 
1.6   และวันสําคัญอ่ืนๆ 

2. กิจกรรมเสริมเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
2.1   กิจกรรมวิชาการ อภิปราย “60 ป แหงการครองแผนดินโดยธรรม” 
2.2   พิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช  
          มหาราช ในวโรกาสรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ป 
2.3   งานอบรมวิชาการเพื่อทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรม 
2.4   การศึกษาและวิจัยเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมในทองถ่ิน 
2.5   การสรางฐานขอมูลเพื่อการจัดการศิลปวัฒนธรรมในทองถ่ิน 

                           2.6   โครงการจัดอบรมพฒันาบุคลิกภาพและเตรียมความพรอมกอนเปน  
                                    บัณฑติของนักศึกษาช้ันปท่ี 4 ประจําปการศกึษา 2548 (วันท่ี 5 มี.ค. 2549) 
                         2.7  โครงการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและการเรียนรู  
                                   ขนบธรรมเนียมประเพณีทางพระพทุธศาสนา สําหรับนักศึกษาชั้นปท่ี 1  
                                   ประจําปการศึกษา 2548 (วันท่ี 2 ก.ค. 2548) 
                     2.8  การวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมในการพัฒนาขาวเมาหม่ีปากนํ้าโพ 
                                   ท่ีไดมาตรฐานการตลาด 
                           2.9  การสรางบทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ิน เร่ืองการอนุรักษฟนฟูและการใช 
                                  ประโยชนจากระบบนิเวศเขาชอนเดื่อ จันเสน และบึงกระจังงาม 
                                  จ.  นครสวรรค เพื่อการทองเท่ียวเชิงนิเวศและวฒันธรรม 
                           2.10  การอนุรักษและการใชประโยชนจากบึงบอระเพด็ จ. นครสรรค  
                           2.11  การอนุรักษฟนฟแูละการใชประโยชนจากระบบนิเวศแหลงภมิูปญญา 
                                    ทองถ่ินในภาคเหนือ 

กิจกรรมเหลานี้ทุกฝายไดมีสวนรวมในกจิกรรมตางๆอยางเทาเทียมกนั ชวยใหทุกคน 
มีจิตสํานึกถึงความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมในทองถ่ิน  
 
 
 



 34

 ตัวบงชี้ท่ี 6.3  การประเมินผล 
 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมไดดําเนินกจิกรรมโดยใหบุคคลท้ังภายในและภายนอก
เขามีสวนรวมและสวนใหญมีหนวยงานตางๆ ท้ังภายในและภายนอกใหความรวมมือจน
ประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคของโครงการ และมีการประเมินและติดตามผลการ
ดําเนินการ รวมท้ังเผยแพรโครงการออกสูสาธารณะ 
 

จุดเดน 
 ในการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2548 มีจุดเดนโดยสรุปดังนี้ 

1. งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในปการศึกษานี้มีการจัดงานในโอกาสตางๆ 
เพิ่มข้ึนจากปการศึกษาท่ีแลว 

2. ผูมีสวนไดสวนเสียกับมหาวิทยาลัยไดมีสวนรวม 
3. มีการประเมินผลการดําเนินงานเพื่อเปนขอมูลการปรับปรุงงานในคร้ังตอๆ ไป 

 
จุดท่ีควรพัฒนา 
ในการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2548 มีจุดท่ีควรนําไปพัฒนาดังนี้ 
1. ควรริเร่ิมใหนักศึกษาจัดกิจกรรมทางดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหมากข้ึน 
2. รณรงค ให ผู มีส วนไดส วน เ สียตระหนัก ถึง คุณค าของงงานทํานุ บํ า รุ ง

ศิลปวัฒนธรรมและการมีสวนรวมมากยิ่งข้ึน 
3. งานศึกษาและวิจัยเพื่อทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมยังมีนอยควรสงเสริมทางดานนี้ให 

มากข้ึน 
 
แนวทางการพฒันา  

 ในการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2548 มีแนวทางการพัฒนาในอนาคต ดังนี้ 
1. จัดกลุมนักศึกษาแกนนําจัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมพรอมท้ังเผยแพร 

เชิญชวนนักศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเขารวมกิจกรรมเพ่ิมมากข้ึน 
2. จัดกิจกรรมทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมใหผูมีสวนไดสวนเสียไดทํางานรวมกัน

พรอมท้ังจัดสัมมนาคุณคาของศิลปวัฒนธรรมควบคูไปกับการทํากิจกรรม 
3. รวบรวมงานวิจัยดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมและสงเสริมใหมีงานวิจัยใน

ดานนี้เพิ่มมากข้ึน 
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มาตรฐานท่ี 7   มาตรฐานดานการบริหารจัดการ 
 
ผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ 
 ตัวบงชี้ท่ี  7.1 การกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดกําหนดปรัชญา  วิสัยทัศนและพันธกิจไวเปนลาย
ลักษณอักษร (คูมือประกันคุณภาพคณะ)  โดยเช่ือมโยงและมีความสอดคลองกับนโยบายของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  โดยสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ในขอท่ี 2 เร่ืองเสริมสราง
การพัฒนาท่ียั่งยืน โดยใหทองถ่ินมีความเข็มแข็งทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีซ่ึงกลุม
ผูบริหาร  หัวหนาภาควิชา มีสวนรวมในการกําหนดและไดทําการเผยแพรโดยจัดทําเอกสาร
เอกสารแนะนําคณะและภาควิชาตาง ๆ 
 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.2 นโยบายแผนยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการ 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีแผนปฏิบัติการ โดยทุกภาควิชามีสวนรวมในการ
จัดทําโครงการ  แผนงบประมาณ  และมีแผนปฏิบัติงานท่ีชัดเจน โดยมีโครงการท้ังส้ิน  45 
โครงการ  (แผนการจัดเ งินตามรหัสงบประมาณ)  ซ่ึงมีจํานวนโครงการเพ่ิมข้ึน  จาก
ปงบประมาณ 2547 จํานวน 3 โครงการ โดยโครงการท่ีเพิ่มข้ึนดังกลาวจัดข้ึนเพื่อใหสอดคลอง
กับปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ และวัตถุประสงค ของคณะ  รวมท้ังมีคณะผูบริหาร  ตัวแทน
ภาควิชาของคณะ รวมประชุมและพิจารณา ปรับปรุงแกไขแลวแจงใหหนวยงานตางๆ ทราบ 
 
 ตัวบงชี้ท่ี  7.3 โครงสรางระบบขององคกรและรูปแบบการบริหารจัดการ 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีการกําหนดโครงสรางการบริหารและรูปแบบ
การบริหารจัดการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไวอยางชัดเจน  ในคูมือการประกัน
คุณภาพของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   โดยในปการศึกษา 2548 มีนโยบายปรับ
โครงสรางการบริหารจัดการของคณะ  ใหสอดคลองกับ  ปรัชญา  วิ สัยทัศน  พันธกิจ 
วัตถุประสงค และนโยบายการอุดมศึกษาแหงชาติ โดยยุบรวมภาควิชาตางๆในคณะ ใหเหลือ 2 
ภาควิชา คือ ภาควิชาวิทยาศาสตร และภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต 
 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.4 การสรรหาบุคลากรและระบบการคัดเลือก 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีการสรรหาบุคลากรและระบบการคัดเลือกอยาง
โปรงใสและยุติธรรม  ไมเคยไดรับการรองเรียนเร่ืองดังกลาวเพราะปฏิบัติตามข้ันตอนระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  นอกจากน้ียังมีการประเมินอาจารยตามแบบประเมินของ
มหาวิทยาลัยอยางเปดเผยและมีการแจงผลการประเมินทุกคร้ัง  มีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีเปด
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สอน และมีจํานวนบุคลากรเพิ่มข้ึน โดยในป 2547 มีจํานวนบุคลากร 63 คน และในป 2548 มี
จํานวนบุคลากร 72 คน (เอกสารประวัติบุคลากรแตละภาควิชา) 
 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.5 การกําหนดภาระงานของอาจารยและบุคลากรในหนวยงาน 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีการกําหนดภาระงานของอาจารยและบุคลากรใน
หนวยงานไวชัดเจนอยางนอยคนละ 35 ภาระงาน (ใบสรุปภาระงาน ป 2547) ประกอบดวย
ภาระงานดานงานสอน  งานบริการวิชาการ  และงานวิจัย   ซ่ึงตรงตามระเบียบของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค  (แฟมสะสมงานของอาจารยแตละภาควิชา) เชน อาจารยตองสอนอยางนอย  
12 คาบคิดเปน  24 ภาระงาน 

 
 ตัวบงชี้ท่ี 7.6 การพัฒนาบุคลากร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง  โดยมีอาจารยท่ี
กําลังศึกษาตอระดับปริญญาเอกจํานวน  4 คน และมีการสงอาจารยและบุคลากรไปศึกษาดูงาน
ท้ังในและตางประเทศ ตลอดจนมีการประชุม  อบรม  สัมนา  ตลอดปการศึกษา  2548  และมี
แผนพัฒนาอาจารยอยางตอเนื่องและชัดเจน (แผนพัฒนาการศึกษาคณะวิทยาศาสตร) 
 
 ตัวบงชี้ท่ี  7.7 แหลงเงินทุนและงบประมาณ 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีแหลงเงินและงบประมาณ  2 สวน คือจาก
งบประมาณแผนดินและเงินนอกงบประมาณแผนดิน โดยปการศึกษา 2548 ไดรับงบประมาณ
แผนดินเปนเงิน 2,505,100 บาท เงินนอกงบประมาณแผนดินเปนเงิน 2,289,060 บาท  และมี
การจัดทําแผนปฏิบัติการงบประมาณแผนดินและแผนปฏิบัติการบริหารเงินนอกงบประมาณ
แผนดิน  นอกจากนี้ยังไดรับเงินสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืนๆ เชน โครงการ สควค. (แผนการ
ดําเนินกิจกรรมสควค. 2548) โครงการนักรบส่ิงแวดลอม (หนังสือสัญญาความรวมมือ 
โครงการนักรบส่ิงแวดลอม) และมีการเปดใหบริการตรวจวัดผลิตภัณฑชุมชน ใหแกทองถ่ิน 
(หนังสือตอบรับการเปนหนวยตรวจวัดผลิตภัณฑชุมชน)  โดยมีระเบียบขอบังคับการจัดเก็บคา
ทําเนียมอยางชัดเจน   
 
 ตัวบงชี้ท่ี  7.8 การจัดสรรงบประมาณ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีการจัดสรรงบประมาณเปนธรรมและมีข้ันตอน  
โดยมีการประชุมคณะผูบริหารของคณะและหัวหนาภาควิชา  และมีการจัดทําแผนปฏิบัติ
การงบประมาณแผนดินและแผนปฏิบัติการบริหารเงินนอกงบประมาณแผนดิน   
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 ตัวบงชี้ท่ี  7.9 ระบบบัญชีและการตรวจสอบ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีการจัดทําระบบบัญชีและการตรวจสอบท้ังเงิน

งบประมาณแผนดินและเงินนอกงบประมาณแผนดินอยางถูกตอง  โดยมีการต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
ภายใน)  และมีการตรวจสอบการซ้ือจาง  วัสดุ  ครุภัณฑ 
 
 ตัวบงชี้ท่ี  7.10 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร  ท่ีพัฒนาข้ึนโดย
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  เพื่อใชในการบริหารจัดการภายใน  โดยมีระบบตางๆ 
ดังตอไปนี้   

- ระบบสํานักงานอิเล็กทรอนิกส (http://e-office.nsru.ac.th)   
- ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส (http://www.nsru.ac.th/oldnsru/e-meeting) 
- ระบบวาระงานผูบริหาร (http://intra.nsru.ac.th/es) 
- ระบบบริหารงบประมาณ (http://intra.nsru.ac.th/budget) 
 

 ตัวบงชี้ท่ี  7.11 การติดตามและประเมินผลระบบการบริหารการจัดการ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีคณะกรรมการประกันคุณภาพภายในของ

มหาวิทยาลัยและคณะ  โดยมีการตรวจสอบการดําเนินงานเปนระยะโดยมีรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการรอบ  6 เดือน  9 เดือน  และ 12 เดือน รวมทั้งมีการจัดประชุม  วางแผน  ตรวจสอบ
ตารางปฏิบัติงานและสรุปผล  พรอมขอเสนอแนะในการบริหารจัดการ  มีแผนปฏิบัติ
การงบประมาณ ทุกหนวยงานของคณะและมีการติดตามประเมินผลโดยมีรายงานการประชุม
ประจําเดือนของคณะ (รายงานการประชุมประจําเดือนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี) 
 
 ตัวบงชี้ท่ี  7.12  การจัดการประชาสัมพันธ 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีการจัดการประชาสัมพันธของทุกภาควิชาโดย
จั ด ทํ า เ ป น แ ผ น พั บ   แ ล ะ โ ป ส เ ต อ ร   น อ ก จ า ก นี้ ค ณ ะ ไ ด จั ด ทํ า  website 
(http://www.nsru.ac.th/science) และมีการออกประชาสัมพันธตามโรงเรียนเกี่ยวกับหลักสูตรท่ี
เปดสอน   
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 ตัวบงชี้ท่ี 7.13  การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการตาม
กรอบของสํานักงานก.พ.ร. 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีแผนยุทธศาสตรและคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ประจําปงบประมาณของมหาวิทยาลัยและหนวยงานระดับคณะ  โดยมีรายงานผลการปฏิบัติ
ราชการรอบ  6 เดือน  9 เดือน  และ 12 เดือน  ตรงตามกําหนดเวลา (SAR คณะและภาควิชา) 
 
 ตัวบงชี้ท่ี  7.14  การจัดการความรูในองคกร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดวางแผนการจัดการความรูในองคกรโดยเชิญ
วิทยากรใหความรูเร่ืองการจัดการความรู แกบุคลากรในคณะ (เอกสารประกอบการประชุม
คณะวิทยาศาสตร) 
 
 จุดเดน 
 ในการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2548 มีจุดเดนโดยสรุปดังนี้ 

1. มีการแบงหนาท่ีการรับผิดชอบของบุคลากรในองคกรอยางชัดเจนและสามารถ
ประสานการทํางานรวมกันไดเปนอยางดี 

2. มีแผนงานในการจัดทําโครงการตางๆท่ีสอดคลองกับปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ 
และวัตถุประสงคของคณะ และเปนรูปธรรม สามารถตรวจสอบได 

3. ในดานงบประมาณ มีการไดรับเงินทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก ซ่ึงชวย
ใหการดําเนินกิจกรรมภายในคณะ ซ่ึงมีผลตอการพัฒนานักศึกษาไดครบทุกดาน 

4. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในดานการบริหารการจัดการไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพดีข้ึน 
5. บุคลากรมีจํานวนเพียงพอ และมีคุณวุฒิตรงตามสาขาวิชาท่ีเปดสอน 

 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
 ในการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2548 มีจุดท่ีควรนําไปพัฒนามีดังนี้  

1. งบประมาณท่ีไดจากมหาวิทยาลัยไมเพียงพอตอกิจกรรมตางๆท่ีคณะไดกําหนดไว 
2. ควรมีการประชาสัมพันธท่ีเกี่ยวกับหลักสูตรท่ีเปดสอนของคณะ ในเวลาท่ี

เหมาะสมไปสูโรงเรียนในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ ไดแก จังหวัดนครสวรรค อุทัยธานี 
และชัยนาท เพิ่มมากข้ึน  

3. ใหความรูเพิ่มเติม และนําเร่ืองการจัดการความรู ไปปฏิบัติการจริง 
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 แนวทางในการพัฒนา 
 ในการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2548 มีแนวทางการพัฒนาในอนาคตมีดังนี้ 

1. กําหนดแนวทางในการหางบประมาณจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยมา
สนับสนุน 

2. มีการจัดบุคลากรในการไปประชาสัมพันธท่ีเกี่ยวกับหลักสูตรท่ีเปดสอนในคณะ
ใหมากข้ึน 

3. นําการจัดการความรู ไปปฏิบัติการจริง 
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มาตรฐานท่ี 8 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพภายใน 
 
ผลการดําเนนิงาน ตามตัวบงชี ้
 ตัวบงชี้ท่ี 8.1 นโยบายและแผน 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดจัดใหมีการประชุมอาจารยในคณะเพ่ือจัดทํา
เอกสารคูมือประกันคุณภาพของคณะ เพื่อใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานดานประกันคุณภาพ
ทางการศึกษาของภาควิชาตางๆใหเปนทิศทางเดียวกัน และมีการจัดสรรงบประมาณให
สอดคลองกับภารกิจท่ีตองปฏิบัติในการประกันคุณภาพทางการศึกษาซ่ึงจะสรางระบบกลไก
ประกันคุณภาพทางการศึกษา ใหเปนวัฒนธรรมในการทํางานของอาจารย และใชผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษานํามาปรับปรุงการทํางาน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
คณาจารยและบุคลากรสนับสนุน โดยมีการประเมินทุกปการศึกษา (แบบประเมินการ
ปฏิบัติงานของขาราชการของมหาวิทยาลัย   ราชภัฏนครสวรรค) 

 
 ตัวบงชี้ท่ี 8.2 ระบบและกลไกการดําเนินงาน 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการจัดต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ โดยทําการ
ประเมินทุกปการศึกษา (คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ) 
 
 ตัวบงชี้ท่ี 8.3 การประกันคณุภาพภายใน 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการจัดทําเอกสาร โดยมีคณะกรรมการบริหารคณะ
และมีการประชุมติดตาม การจัดทําเอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพทางการศึกษาของ
ภาควิชาเปนระยะ มีการประชุมรวมกันแกไขปรับปรุงเอกสารประกันคุณภาพ รวมทั้งในระดับ
ภาควิชาและคณะ  
 
 ตัวบงชี้ 8.4 การประกันคุณภาพภายนอก 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีการเตรียมพรอมสําหรับรับการประเมินภายนอก
อยางตอเนื่อง และมีการแตงต้ังคณะกรรมการรับผิดชอบ การเตรียมความพรอมของขอมูล โดย
มีการติดตามใหภาควิชาตางๆ ดําเนินตามนโยบายท่ีกําหนดไวในดานการประกันคุณภาพทาง
การศึกษาโดยภาพรวมของคณะ และทางคณะเตรียมท่ีจะประมวลผลการประกันคุณภาพทาง
การศึกษาของภาควิชาตางๆ เพื่อนํามาใชในการรับการประเมินคุณภาพจากภายนอก (คําส่ัง
แตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ) 
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 ตัวบงชี้ท่ี 8.5 การประชาสัมพันธการประกันคุณภาพ 
 ทางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการประชาสัมพันธการประกันคุณภาพทาง
การศึกษาโดยอาศัยส่ือตางๆ เชน วารสารของมหาวิทยาลัย ( NSRU NEWS) วารสารภายใน
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (จดหมายขาว  คณะวิทยาศาสตร  และเทคโนโลยี)
ประชาสัมพันธสอดแทรกในการประชุมสัมมนาท่ีคณะจัดข้ึน เชนการประชุมผูปกครอง การ
ประชุมเชิงวิชาการสาขาตางๆ และใชส่ือออนไลน โดยการประชาสัมพันธผาน Web site ของ
มหาวิทยาลัย  
 
 จุดเดน 
 ในการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2548 มีจุดเดนโดยสรุปดังนี้ 

1. มีการประชุมช้ีแจง อบรม และฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพใหกับ
บุคลากร 

2. จัดทําคูมือ เอกสารเกี่ยวกับการประกันคุณภาพใหแกบุคลากร 
3. มีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพ 

 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
 ในการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2548 มีจุดท่ีควรนําไปพัฒนามีดังนี้ 

ขาดการวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของการประกันคุณภาพรวมกัน 
 
 แนวทางในการพัฒนา 
 ในการดําเนินงานประจําปการศึกษา 2548 มีแนวทางการพัฒนาในอนาคตมีดังนี้ 

มีการจัดประชุม ช้ีแจงการวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของการประกันคุณภาพรวมกัน 
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สวนท่ี 3 
ผลการประเมินตนเอง 

 
จากการศึกษาตนเองในสวนท่ี 2 ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดนําผล

การศึกษาตนเองมาวิเคราะหและประเมินตนเองตามมาตรฐานตัวช้ีวัดไดผลสรุปดังนี้ 
 
มาตรฐานท่ี 1  มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต 

 
ท่ี มาตรฐาน/ตัวบงชี ้
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ระดับคุณภาพ 

1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิต    83.2 ดี 
 1.1 นโยบายและแผนพัฒนานักศึกษา    85 ดี 
 1.2 ระบบการคัดเลือกนักศึกษา    79 พอใช 
 1.3 องคกรรับผิดชอบการพฒันานักศึกษา    78 พอใช 
 1.4 การจัดกจิกรรมพัฒนานกัศึกษา    86 ดีมาก 
 1.5 การติดตามประเมินคุณภาพบัณฑิต    88 ดีมาก 
 

มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดสรางความตระหนัก
และมีความพยายามในการจัดกิจกรรมดําเนินการจนเกิดผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงาน ดาน
นโยบายและแผนพัฒนานักศึกษารอยละ 85  ดานระบบการคัดเลือกนักศึกษารอยละ 79 ดาน
องคกรรับผิดชอบของการพัฒนานักศึกษารอยละ 78  ดานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษารอย
ละ 86 และดานการติดตามประเมินคุณภาพบัณฑิตรอยละ 88  

 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพตามตัวช้ีวัดดานนโยบายและแผนพัฒนานักศึกษา
คุณภาพอยูในระดับดี ดานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและดานการติดตามประเมินคุณภาพ
บัณฑิตมีคุณภาพอยูในระดับดีมาก สวนการดานระบบคัดเลือกนักศึกษาและดานองคกร
รับผิดชอบของการพัฒนานักศึกษามีคุณภาพอยูในระดับพอใช 
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สรุปผลการประเมินตามรายงานมาตรฐานคุณภาพบัณฑิตนี้พบวามีผลทําใหบัณฑิตมี
คุณภาพ  คิดเปน  มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได รวมท้ังสามารถประกอบอาชีพ
และอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข  จึงประเมินผลสัมฤทธ์ิ  การดําเนินงานในภาพรวมได
รอยละ 83.2 มาตรฐานน้ีมีคุณภาพอยูในระดับดี 
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มาตรฐานท่ี 2 มาตรฐานดานการเรียนรู 
 

ท่ี   มาตรฐาน/ตัวบงชี ้
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ระดับ
คุณภาพ 

 

2 มาตรฐานดานการเรียนรู    82 ดี 

 2.1    การสรางหลักสูตร    85 ดี  

 2.2  การปรับปรุงหลักสูตร    80 ดี 

 2.3  การบริหารหลักสูตร    79  พอใช 

 2.4 ระบบการพัฒนาอาจารย    85 ดี 
 2.5   กิจกรรมการเรียนการสอน    83 ดี 
 2.6   การวัดผลประเมินผลการเรียน    80 ดี 

 2.7 ระบบการฝกประสบการณวิชาชีพ    82 ดี 
  
 มาตรฐานดานการเรียนรู คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดสรุปผลการดําเนินงาน
แตละตัวบงช้ีมาจากสวนท่ี 2 และนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑเพื่อประเมินผลที่ได พบวา 
มาตรฐานดานการเรียนรู คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดสรางความตระหนัก และมีความ
พยายามในการจัดกิจกรรมดําเนินการ จนเกิดผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงาน ดานการสราง
หลักสูตร รอยละ 85 ดานการปรับปรุงหลักสูตร รอยละ 80  ดานการบริหารหลักสูตร รอยละ 
79 ดานระบบการพัฒนาอาจารย รอยละ 85  ดานกิจกรรมการเรียนการสอน รอยละ 83  ดาน
การวัดผลประเมินผลการเรียน รอยละ 80   ดานระบบการฝกประสบการณวิชาชีพ รอยละ 82 
  
 ผลการประเมินระดับคุณภาพตามตัวบงช้ี  ดําเนินงานดานการสรางหลักสูตรและดาน
การปรับปรุงหลักสูตร ดานระบบการพัฒนาอาจารย ดานกิจกรรมการเรียนการสอน ดานการ
วัดผลประเมินผลการเรียน และดานระบบการฝกประสบการณวิชาชีพ อยูในระดับดี  ดานการ
บริหารหลักสูตร  อยูในระดับพอใช 

 
สรุปผลสัมฤทธ์ิในการดําเนนิงานในภาพรวมเฉล่ียรอยละ 82 จึงประเมินตนเองใน

ระดับคุณภาพของมาตรฐานน้ีอยูในระดับ ดี และระดับคะแนนท่ีไดเทากับ 3 
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มาตรฐานท่ี 3 มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู 
 

ท่ี   มาตรฐาน/ตัวบงชี ้
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ระดับ
คุณภาพ 

 
 

3 มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู    81   ด ี

 3.1    หองเรียน หองปฏิบัติการ    83  ดี 

 3.2  ระบบสารสนเทศ     78 พอใช 

 3.3  ส่ือและวัสดุการสอน     82 ดี 
 

  
 มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู คณะคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ได
สรุปผลการดําเนินงานแตละตัวบงช้ีมาจากสวนท่ี2 และนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑเพื่อ
ประเมินผลท่ีได พบวา มาตรฐานดานการสนับสนุนการเรียนรู คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไดสรางความตระหนัก และมีความพยายามในการจัดกิจกรรมดําเนินการจนเกิดผล
สัมฤทธ์ิในการดําเนินงาน ดานหองเรียน ดานหองปฏิบัติการ รอยละ 83  ดานระบบสารสนเทศ
รอยละ 78 ดานส่ือและวัสดุการสอนรอยละ 82 

 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพตามตัวบงช้ี  ดําเนินงานดานหองเรียน หองปฏิบัติการ  
และ ดานส่ือและวัสดุการสอน อยูในระดับ ดี ดานระบบสารสนเทศ อยูในระดับ พอใช 

 
สรุปผลสัมฤทธ์ิในการดําเนนิงานในภาพรวมเฉล่ียรอยละ 81 จึงประเมินตนเองใน

ระดับคุณภาพของมาตรฐานน้ีอยูในระดับ ดี และ ระดับคะแนนท่ีไดเทากับ 3 
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มาตรฐานท่ี 4 มาตรฐานดานการวิจัย 
 

ท่ี   มาตรฐาน/ตัวบงชี ้
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ระดับ
คุณภาพ 

 
 

4 มาตรฐานดานการวิจัย     82.4  ดี 

 4.1    นโยบายแผนงานดานการวจิัย     84 ดี  

 4.2  การสนับสนุนและพัฒนางานวิจยั     81 ดี  

 4.3  ทุน     84  ดี 

 4.4 ผลงานวิจัย    88 ดี 

 4.5 การเผยแพรผลงานวิจยั    75 พอใช 
 

  
 มาตรฐานดานการวิจัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดสรุปผลการดําเนินงานแต
ละตัวบงช้ีมาจากสวนท่ี 2 และนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑเพื่อประเมินผลที่ได พบวา มาตรฐาน
ดานการวิจัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดสรางความตระหนัก และมีความพยายามใน
การจัดกิจกรรมดําเนินการ จนเกิดผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงาน ดานนโยบายแผนงานดานการ
วิจัยรอยละ 84 ดานการสนับสนุนและพัฒนางานวิจัยรอยละ 81 ดานทุนรอยละ 84  ดานการ
ผลงานวิจัยรอยละ 83 และ ดานการเผยแพรผลงานวิจัย รอยละ 75 
 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพตามตัวบงช้ี  ดําเนินงาน ดานนโยบายแผนงาน ดานการ
วิจัยดานการสนับสนุนและพัฒนางานวิจัย ดานทุน และดานผลงานวิจัย อยูในระดับ ดี ดานการ
เผยแพรผลงานวิจัย อยูในระดับพอใช 
 

สรุปผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงานในภาพรวมเฉล่ียรอยละ 82.4 จึงประเมินตนเองใน
ระดับคุณภาพของมาตรฐานนี้อยูในระดับ ดี และ ระดับคะแนนท่ีไดเทากับ 3 
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มาตรฐานท่ี 5 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ 
 

ท่ี   มาตรฐาน/ตัวบงชี ้
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คุณภาพ 

 
 

5 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ    83  ดี  

 5.1   นโยบายและแผนงานการบริการของวิชาการ
แกทองถ่ินและสังคม 

   86  ดีมาก 

 5.2  การดําเนินกิจกรรมและโครงการตามแผนงาน
และสรางความรวมมือกับเครือขายชุมชนเรียนรู
การแกปญหาตามรอยยุคคลบาท 

   80  ดี 

 5.3  การประเมินและการพัฒนาการดําเนินการ    82  ดี 
 

 
 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดสรุปผลการ
ดําเนินงานแตละตัวบงช้ีมาจากสวนท่ี 2 และนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑเพื่อประเมินผลท่ีได 
พบวา มาตรฐานดานการวิจัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดสรางความตระหนัก และมี
ความพยายามในการจัดกิจกรรมดําเนินการ จนเกิดผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงาน ดานนโยบาย
และแผนงานการบริการของวิชาการแกทองถ่ินและสังคมรอยละ 86 ดานการดําเนินกิจกรรม
และโครงการตามแผนงานและสรางความรวมมือกับเครือขายชุมชนเรียนรูการแกปญหาตาม
รอยยุคคลบาทรอยละ 80  ดานการประเมินและการพัฒนาการดําเนินการรอยละ 82 
 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพตามตัวบงช้ี   ดานนโยบายและแผนงานการบริการของ
วิชาการแกทองถ่ินและสังคม อยูในระดับดีมาก ดานการดําเนินกิจกรรมและโครงการตาม
แผนงานและสรางความรวมมือกับเครือขายชุมชนเรียนรูการแกปญหาตามรอยยุคคลบาทและ
ดานการประเมินและการพัฒนาการดําเนินการอยูในระดับดี 

 
สรุปผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงานในภาพรวมเฉล่ียรอยละ 83 จึงประเมินตนเองใน

ระดับคุณภาพของมาตรฐานนี้อยูในระดับ ดี และ ระดับคะแนนท่ีไดเทากับ 3 
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มาตรฐานท่ี 6 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ท่ี มาตรฐาน/ตัวบงชี ้
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คุณภาพ 

6 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม    80.7 ดี 
 6.1   นโยบายแผนงานและแผนยุทธศาสตร    82 ดี 
 6.2   การดําเนินกิจกรรม    80 ดี 
 6.3   การประเมินผล    80 ดี 
  
 มาตรฐานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีได
มองเห็นคุณคาและมีความพยายามในการดําเนินการจัดกิจกรรมจนเกิดผลสัมฤทธ์ิในการ
ดําเนินงานดานนโยบายแผนงานและแผนยุทธศาสตร รอยละ 82 ดานการดําเนินกิจกรรมรอย
ละ 80 และดานการประเมินผล รอยละ 80 เชนเดียวกัน 
 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพตามตัวบงช้ี ดานนโยบายแผนงานและแผนยุทธศาสตร 
ดานการดําเนินกิจกรรม และการประเมินผลมีคุณภาพอยูในระดับดี 
 
 สรุปผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงานในภาพรวมเฉล่ียรอยละ 80.7 จึงประเมินตนเองอยูใน
ระดับคุณภาพของมาตรฐานนี้อยูในระดับ ดี 
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มาตรฐานท่ี 7 มาตรฐานดานการบริหารจัดการ 
  

ท่ี   มาตรฐาน/ตัวบงชี ้
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ระดับ
คุณภาพ 

 

7 มาตรฐานดานการบริหารจัดการ     80.5 ดี 

 7.1  การกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจและ
วัตถุประสงค 

    87 ดี  

 7.2  นโยบายแผนยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการ     85 ดี 

 7.3  โครงสรางระบบขององคกรและรูปแบบการบริหาร  
  จัดการ 

    88 ดีมาก  

 7.4 การสรรหาบุคลากรและระบบการคัดเลือก    92 ดีเยีย่ม 

 7.5 การกําหนดภาระงานของอาจารยและบุคลากรใน
หนวยงาน 

   82 ดี 

 7.6 การพัฒนาบุคลากร    90 ดีเยีย่ม 

 7.7 แหลงเงินและงบประมาณ    77 พอใช 

 7.8 การจัดสรรงบประมาณ    79 พอใช 

 7.9 ระบบบัญชีและการตรวจสอบ    67 พอใช 

 7.10 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร    83 ดี 

 7.11 การติดตามประเมินผลระบบการบริหารการจัดการ    82 ดี 

 7.12  การจัดประชาสัมพันธ     78 พอใช 

 7.13 การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ ตามกรอบของสํานักงาน ก.พ.ร. 

   75 พอใช 

 7.14  การจัดการความรูในองคกร    62 พอใช 
 
 

 
 มาตรฐานดานดานการบริหารจัดการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดสรุปผล
การดําเนินงานแตละตัวบงช้ีมาจากสวนท่ี 2 และนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑเพื่อประเมินผลท่ี
ได มาตรฐานดานการบริหารจัดการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดสรางความตระหนัก 
และมีความพยายามในการจัดกิจกรรมดําเนินการ จนเกิดผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงาน ดานการ
กําหนดปรัชญา วิสัยทัศน   พันธกิจและวัตถุประสงค รอยละ 87 ดานนโยบายแผนยุทธศาสตร
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แผนปฏิบัติการ รอยละ 85  ดานโครงสรางระบบขององคกรและรูปแบบการบริหารจัดการ   
รอยละ 88 ดานการสรรหาบุคลากรและระบบการคัดเลือก รอยละ 92 ดานการกําหนดภาระงาน
ของอาจารยและบุคลากรในหนวยงาน รอยละ 82 ดานการพัฒนาบุคลากร รอยละ 90 ดานแหลง
เงินและงบประมาณรอยละ 77 ดานการจัดสรรงบประมาณ รอยละ 77 ดานระบบบัญชีและการ
ตรวจสอบ รอยละ 67  ดานระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร รอยละ 83 ดานการติดตาม
ประเมินผลระบบการบริหารการจัดการ รอยละ 82 ดานการจัดประชาสัมพันธ รอยละ 78     
ดานการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํารับรองการปฏิบัติราชการ ตามกรอบของสํานักงาน 
ก.พ.ร. รอยละ 75 แหลงเงินและดานการจัดการความรูในองคกรรอยละ 62 
 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพตามตัวบงช้ี  ดําเนินงานดานการสรรหาบุคลากรและ
ระบบการคัดเลือก และการพัฒนาบุคลากรอยูในระดับดีเยี่ยม    โครงสรางระบบขององคกร
และรูปแบบการบริหาร จัดการอยูในระดับดีมาก   การกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจและ
วัตถุประสงค  นโยบายแผนยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการ การกําหนดภาระงานของอาจารยและ
บุคลากรในหนวยงาน  ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  การติดตามประเมินผลระบบการ
บริหารการจัดการ  อยูในระดับดี  แหลงเงินและงบประมาณ  การจัดสรรงบประมาณ  ระบบ
บัญชีและการตรวจสอบ  การจัดประชาสัมพันธ  การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ ตามกรอบของสํานักงาน ก.พ.ร.  การจัดการความรูในองคกร อยูใน
ระดับพอใช 
 

สรุปผลสัมฤทธ์ิในการดําเนนิงานในภาพรวมเฉล่ียรอย 80.5 จึงประเมินตนเองใน
ระดับคุณภาพของมาตรฐานน้ีอยูในระดับ พอใช และ ระดับคะแนนท่ีไดเทากับ 3 
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มาตรฐานท่ี 8 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพภายใน  
 

ท่ี 
  มาตรฐาน/ตัวบงชี ้
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8 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพภายใน      80.8 ดี  

 8.1   นโยบายและแผน     80 ดี  

 8.2  ระบบและกลไกการดําเนินการ     78  พอใช 

 8.3  การประกันคุณภาพภายใน     86 ดี 

 8.4 การประกันคุณภาพภายนอก    80 ดี 

 8.5 การประชาสัมพันธการประกันคุณภาพ    80 ดี 
 

 
 มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพภายใน ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ไดสรุปผลการดําเนินงานแตละตัวบงช้ีมาจากสวนท่ี 2 และนําไปเปรียบเทียบกบัเกณฑเพื่อ
ประเมินผลที่ได มาตรฐานดานระบบการประกันคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไดสรางความตระหนัก และมีความพยายามในการจดักิจกรรมดําเนินการ จนเกิด
ผลสัมฤทธ์ิในการดําเนินงาน ดานนโยบายและแผน รอยละ 80  ดานระบบและกลไกการ
ดําเนินการ รอยละ 78  ดานการประกนัคุณภาพภายใน รอยละ 85  ดานการประกันคุณภาพ
ภายนอก รอยละ 80  ดานการประชาสัมพันธการประกนัคุณภาพ รอยละ 80 
 
 ผลการประเมินระดับคุณภาพตามตัวบงช้ี  ดําเนินงานดานนโยบายและแผน  ระบบ
และกลไกการดําเนินการ  การประกันคุณภาพภายใน  การประกันคุณภาพภายนอก  การ
ประชาสัมพันธการประกันคุณภาพ อยูในระดับพอใช 

 
สรุปผลสัมฤทธ์ิในการดําเนนิงานในภาพรวมเฉล่ียรอยละ 80.8 จึงประเมินตนเองใน

ระดับคุณภาพของมาตรฐานน้ีอยูในระดับ พอใช และ ระดับคะแนนท่ีไดเทากับ 3 
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สรุปผลการประเมินโดยภาพรวม 
จากการประเมินตนเองของ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นํามาสรุปเปนภาพรวมไดดังนี ้

มาตรฐาน 

Aw
ar

en
ess

 

At
tem

pt
 

Ac
hie

ve
me

nt
 

รอ
ยล
ะ 

คะ
แน

นที่
ได
 

ระดับ
คุณภาพ 

มาตรฐานท่ี 1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑติ    83.2 3 ดี 

มาตรฐานท่ี 2 มาตรฐานดานการเรียนรู    82 3 ดี 

มาตรฐานท่ี 3 มาตรฐานดานการสนับสนุนการ  
                     เรียนรู 

   81 3 ดี 

มาตรฐานท่ี 4 มาตรฐานดานการวิจยั    82.4 3 ดี 

มาตรฐานท่ี 5 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ    83 3 ดี 

มาตรฐานท่ี 6 มาตรฐานดานการทําน ุ
                      บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

   80.7 3 ดี 

มาตรฐานท่ี 7 มาตรฐานดานการบริหารจัดการ    80.5 3 ดี 

มาตรฐานท่ี 8 มาตรฐานดานระบบการประกัน 
                      คุณภาพภายใน 

   80.8 3 ดี 

  
จากการประเมินตนเองของ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พบวาการดําเนินงาน             

มีคุณภาพระดับดี ในทุกมาตรฐาน 
 

จุดเดน  จุดท่ีควรพัฒนา  และแนวทางพัฒนา 
 

 จากการประเมินตนเองของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  นํามาเสนอจุดเดน  จดุท่ี
ควรพัฒนาและแนวทางการพัฒนาในภาพรวมไดดังตอไปน้ี  (หมายเหตุ  ไมแยกรายมาตรฐาน
และอาจจะไมตองนําเสนอทุกรายมาตรฐาน  เสนอเฉพาะประเด็นท่ีสําคัญ  จุดเดนท่ีมีอยูและท่ี
จะตองสงเสริมตอไป  จุดท่ีควรพัฒนาแกไข  และแนวทางพัฒนาใหดียิ่ง ๆ ข้ึนไป)   
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จุดเดน 
1. มีหลักสูตรใหมท่ีสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินและผูเรียนและหลักสูตร

เดิมท่ีไดรับการปรับปรุง รวมท้ังส้ิน  9  หลักสูตร 
2. มีผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง 
3. มีการสงเสริมและสนับสนนุอาจารยใหศึกษาตอ อบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูน        

ศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน 
4. เนนกระบวนการเรียนการสอนจากการปฏิบัติ(Laboratory Approach) การสอน         

แบบทีมสอน (Team Teaching) และการเรียนการสอนแบบใฝรู (Active learning) 
5. มีแผนพัฒนานกัศึกษาท่ีสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 
6. มีการประเมินผลกิจกรรม เกือบทุกกจิกรรม เพื่อนํามาวิเคราะหปรับปรุง การจัด

กิจกรรมในปการศึกษา  2549 
7. ในดานงบประมาณ มีการไดรับเงินทุนสนับสนุนจากหนวยงานภายนอก ซ่ึงชวย

ใหการดําเนินกิจกรรมภายในคณะ ซ่ึงมีผลตอการพัฒนานักศึกษาไดครบทุกดาน 
8. มีการนําเทคโนโลยีมาใชในดานการบริหารการจัดการไดรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ดีข้ึน 
9. มีการประชุมช้ีแจง อบรม และฝกปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพใหกับ

บุคลากร และมีการแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินงานการประกันคุณภาพ 
                      

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ทุนการสนับสนุนการศึกษาตอท้ังภายในและตางประเทศ 
2. งบประมาณในการอบรม สัมมนา ของอาจารยและนักศึกษา 
3. การพัฒนาหองเรียนท่ีมีอุปกรณโสตทัศนูปกรณท่ีเอ้ือตอการจัดการเรียนรูแบบใฝรู

(Active learning) 
4. จํานวนนักศึกษาใหมของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมเปนไปตามเปาหมายที่

ทางคณะกําหนดไว   
5. มีการประชาสัมพันธ การรับนักศึกษาในเชิงรุกนอยเกินไป 
6. กิจกรรมทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรมยังมีนอยกวาเกณฑท่ีกําหนด 
7. งบประมาณท่ีไดจากมหาวิทยาลัยไมเพียงพอตอกิจกรรมตางๆท่ีคณะไดกําหนดไว 
8. ควรมีการประชาสัมพันธท่ีเกี่ยวกับหลักสูตรท่ีเปดสอนของคณะ ในเวลาท่ี

เหมาะสมไปสูโรงเรียนในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ ไดแก จังหวัดนครสวรรค อุทัยธานี 
และชัยนาท เพิ่มมากข้ึน 

9. ขาดการวิเคราะหจดุออน จดุแข็งของการประกันคุณภาพรวมกัน 
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       แนวทางการพฒันา 
1. ควรมีการจัดสรรงบประมาณในการจดัซ้ือวสัดุอุปกรณ เคร่ืองมือปฏิบัติการ ท่ีเอ้ือ

ตอการเรียนการสอน 
2. ควรจัดสรรทุนการศึกษาตอท้ังในและตางประเทศ รวมถึงงบประมาณในการ

อบรมสัมมนา เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการเรียนการสอนของอาจารยและนักศึกษา 
3. ควรสง เสริมการบริการวิชาการแกทอง ถ่ิน  ตามแนวพระราชดํ า ริของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
4. จัดใหมีการประชาสัมพันธเผยแพรหลักสูตรและศักยภาพของคณะวิทยาศาสตรฯ    

ไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษาใหมากข้ึน 
5. จัดกิจกรรมท่ีสนับสนุนใหทองถ่ินและคณะวิทยาศาสตรมีสวนรวมกันพัฒนา

นักศึกษาใหมากข้ึน 
6. สงเสริมการทํากิจกรรมทํานบํุารุงศิลปวัฒนธรรมใหมากข้ึนในปการศกึษา 2549 
7. กําหนดแนวทางในการหางบประมาณจากหนวยงานภายนอกมหาวิทยาลัยมา

สนับสนุน 
8. มีการจัดบุคลากรในการไปประชาสัมพันธท่ีเกี่ยวกับหลักสูตรท่ีเปดสอนในคณะ

ใหมากข้ึน 
9. มีการจัดประชุม ช้ีแจงการวิเคราะหจุดออน จุดแข็งของการประกันคุณภาพ

รวมกัน 
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หลักฐานอางอิง 
หลักฐานประกอบการประเมินตนเอง 

มาตรฐาน หลักฐาน 

 มาตรฐานท่ี  1  มาตรฐานคณุภาพบัณฑิต - แผนกลยุทธคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
- เอกสารโครงการพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ปการศึกษา 2548 
- เอกสารแผนปฏิบัติการงบประมาณท่ีเกี่ยวกับการ

อนุมัติวงเงินสําหรับพัฒนานกัศึกษา คณะวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยี ปงบประมาณ 2548 

- ประมวลภาพกิจกรรม การพัฒนานักศึกษา ปการศึกษา 
2548 

- เอกสารคําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษารายกจิกรรม 

- คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ี 018/2549 
เร่ืองการแตงต้ังคณะกรรมการสโมสรนักศึกษาของ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

- เอกสารรายงานการติดตามผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจากมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค            
ปการศึกษา 2547-2548 

- เอกสารรายงานความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต 
ประจําปการศกึษา 2547-2548 

- เอกสารรายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนานกัศึกษาราย
กิจกรรมจํานวน 6 กิจกรรม โดยฝายกจิการนักศึกษา  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

- แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานกัศึกษา สควค.                 
ปการศกึษา 2548 

 มาตรฐานท่ี  2  มาตรฐานดานการเรียนรู - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เทคโนโลยีชีวภาพ (หลักสูตรใหม) 

- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน (หลักสูตรใหม) 
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มาตรฐาน หลักฐาน 
 - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาฟสิกส

อุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม) 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาสถิติ 

(ปรับปรุง) 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการส่ือสาร (ปรับปรุง) 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคณิตศาสตร 

(ปรับปรุง) 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวทิยาการ

คอมพิวเตอร (ปรับปรุง) 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเคมี 

(ปรับปรุง) 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวทิยาศาสตร

ส่ิงแวดลอม (ปรับปรุง) 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิา

วิทยาศาสตรศึกษา (หลักสูตรใหม) 
- การประชุมปฏิบัติงานวิพากษหลักสูตร ระหวางวันท่ี 

8-9 กันยายน 2548 ณ หวยปาปกรีสอรท อ. บานไร      
จ. อุทัยธาน ี

- หลักสูตรของสํานักงานสภาสถาสถาบันราชภัฏ 
- ระเบียบการวดัผลและประเมินผล 
- คูมือการฝกประสบการณวิชาชีพของภาควชิา 
- การจัดการเรียนรูแบบ Active Learning 
- ขอมูลการใชหองเรียนและหองปฏิบัติการ 
- สมุดบันทึกการใชเคร่ืองมือ 

 มาตรฐานท่ี  3 มาตรฐานดานการสนับสนนุ
การเรียนรู 

- หองเรียน และหองปฏิบัติการอาคารศูนยวทิยาศาสตร 
- หองเรียน และหองปฏิบัติการประจําของแตละภาควิชา 
- หองสืบคนขอมูลระบบสารสนเทศ 
- หองเรียนมาตรฐาน (หอง 13101 และหอง 732) 
- เคร่ืองมือวิทยาศาสตรท่ีอาคารศูนยวิทยาศาสตร 
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มาตรฐาน หลักฐาน 

 มาตรฐานท่ี  4  มาตรฐานดานการวิจัย - ผลงานวิจัย และการศึกษาเอกเทศของนักศึกษาช้ันปท่ี 
4 ของแตละภาควิชา   

- ผลงานวิจัยเร่ือง การวิจยัปฏิบัติการแบบมีสวนรวมใน
การพัฒนาขาวเมาหม่ีปากนํ้าโพท่ีไดมาตรฐาน
การตลาด 

- บทเรียนวิทยาศาสตรทองถ่ินเร่ือง การอนรัุกษฟนฟู 
และการใชประโยชนจากระบบนิเวศเขาชอนเดื่อ      
จันเสน และบึงกระจังงาม จ. นครสวรรค เพื่อการ
ทองเท่ียวเชิงนเิวศ 

- ผลงานวิจัยเร่ือง การอนุรักษและการใชประโยชน
ความหลากหลายทางชีวภาพปาชุมชนบานเขาดิน       
อ. ไพศาลี จ. นครสวรรค 

- ผลงานวิจัยเร่ือง การอนุรักษและใชประโยชนบัวจาก    
บึงบอระเพ็ด จ. นครสวรรค 

- ผลงานวิจัยเร่ือง ทัศนคติและพฤติกรรมเกี่ยวกับเพศ
สัมพันธุของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาใน                  จ. 
นครสวรรค 

- ผลงานวิจัยเร่ือง ลักษณะพฤติกรรมสุขภาพและแนว
ทางการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพของ     นักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

- งานวิจัยเร่ืองการผลิตขาวเพื่อสุขภาพดวยการจัดการ
หวงโซอาหารในสหกรณการเกษตร จ.อุทัยธานี  

- การศึกษาการระบาดของเชื้อท่ีกอใหเกิดโรคปลาใน
กระชังเล้ียงปลาในแมน้ําสะแกกรัง และแนวทางการ
แกไขแบบมีสวนรวม  

- ผลงานวิจัยเร่ือง Bacillus cereus and B. pumilus 
associated with epizootic ulcerative syndrome in 
Siamese tiger fish (Datnioides microlepsis) นําเสนอ
ในรูปโปสเตอรในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 31 ระหวาง
วันท่ี 18-20 ตุลาคม 2548 ณ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 
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มาตรฐาน หลักฐาน 

 - ผลงานวิจัยเร่ือง The conservation and utilization of 
the natural resources of chonduea mountain นําเสนอ
ในรูปแบบโปสเตอรในงานประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 31 
ระหวางวันท่ี 18-20 ตุลาคม 2548 ณ เทคโนธานี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 

- ผลงานวิจัยเร่ือง Habitat study of release site of green 
peafowl in Mae Wong National Park นําเสนอใน
รูปแบบโปสเตอรในงานประชุมวิชาการวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย คร้ังท่ี 31 ระหวาง
วันท่ี 18-20 ตุลาคม 2548 ณ เทคโนธานี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี 

 มาตรฐานท่ี  5  มาตรฐานดานการบริการ      
วิชาการ 

- ใหอาจารยในคณะฯ เปนอาจารยพิเศษ กรรมการสอบ
วิทยานพินธ และผูทรงคุณวฒิุใหแกหนวยงานภายนอก 

- หนวยตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) 
- จัดอบรมครูการศึกษาพื้นฐานทางดานเคมี 
- จัดกิจกรรมงานสัปดาหวิทยาศาสตร 
- บริการวิเคราะหคาความรอนและความช้ืนในถานหิน 

ใหแกงานวิจยัและหนวยงานทองถ่ิน 
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง การใชและบํารุงรักษา

เคร่ืองมือวิเคราะหช้ันสูงแกอาจารยท่ีทํางาน 
- วิจัยและผูสนใจในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
- จัดอบรมโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตรและสถิติ 
- จัดอบรมเนื้อหาและการสอนคณิตศาสตรระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาใหแกครู 
- จัดอบรมดานคอมพิวเตอรใหแกเจาหนาท่ีโรงพยาบาล

สวรรคประชารักษ ตํารวจ วทิยาลัยพยาบาล
นครสวรรค 
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มาตรฐาน หลักฐาน 
 - รวมโรงการความรวมมือเปนเครือขายในการ

พัฒนาการเรียนการสอนและการจัดการศึกษา 
คณิตศาสตร วทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ระดับ
โรงเรียน รวมกับสถาบันสงเสริมการสอน     
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (สสวท.) 

 มาตรฐานท่ี  6  มาตรฐานดานการทําน ุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม 

- เอกสารรายงานการจัดอบรมพัฒนาคุณธรรม จิรยธรรม
และเรียนรูขนบธรรมเนียมประเพณีทางพุทธศาสนา 
สําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 1   ประจําปการศกึษา 2548 

- เอกสารรายงานการจัดอบรม พัฒนาบุคลิกภาพและ
เตรียมความพรอมกอนเปนบัณฑิต ของนักศึกษาช้ันป
ท่ี 4 ประจําปการศึกษา 2548 

- เอกสารการสรางฐานขอมูลเพื่อการจัดการ
ศิลปวัฒนธรรมในทองถ่ิน 

- ประมวลภาพการทํากิจกรรม การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2548 

- เอกสารโครงการวิจัยการวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวน
รวมในการพฒันาขาวเมาหม่ีปากนํ้าโพท่ีไดมาตรฐาน
การตลาด 

- เอกสารโครงการวิจัยการสรางบทเรียนวิทยาศาสตร
ทองถ่ิน เร่ืองการอนุรักษฟนฟูและการใชประโยชน
จากระบบนเิวศเขาชอนเดื่อ จันเสน และบึงกระจังงาม 
จ. นครสวรรค เพื่อการทองเที่ยวเชิงนิเวศและ
วัฒนธรรม 

- เอกสารโครงการวิจัยการอนรัุกษและการใชประโยชน
จากบึงบอระเพ็ด จ. นครสรรค 

- เอกสารโครงการวิจัยการอนรัุกษฟนฟูและการใช
ประโยชนจากระบบนิเวศแหลงภูมิปญญาทองถ่ินใน
ภาคเหนือ   
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มาตรฐาน หลักฐาน 

 มาตรฐานท่ี 7 มาตรฐานดานการบริหารจัดการ - นโยบายการบริหารคณะวิทยาศาสตรจากหนังสือคูมือ
ประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร 

- แผนปฏิบัติงานป 2548 คณะวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี 

- โครงสรางการบริหารคณะวทิยาศาสตร และ
เทคโนโลยี 

- คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการบริหารคณะวทิยาศาสตร 
และเทคโนโลย ี

- แผนการจัดเงินตามรหัสงบประมาณ 
- รายงานผลการดําเนินงานประจําป 2547 คณะ

วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
- นโยบาย และแผนบริหารทรัพยากรบุคคล อยูในกล

ยุทธคณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
- ขอมูลอัตรากําลังในคณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
- สําเนาคําส่ัง บุคลากรในคณะวิทยาศาสตร และ

เทคโนโลยี 
  มาตรฐานท่ี 8 มาตรฐานดานระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 

- แบบประเมินการปฏิบัติงานของขาราชการของ
มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค 

- แผนพัฒนาการศึกษาคณะวทิยาศาสตร 
- แฟมสะสมงานอาจารย แตละภาควิชา 
- โครงการสควค.   
- หนังสือสัญญาความรวมมือ โครงการนักรบ

ส่ิงแวดลอม 
- โครงการตรวจวัดผลิตภณัฑชุมชนตามโครงการ 
- แผนการดําเนนิกิจกรรมสควค. 2548 
- หนังสือตอบรับการเปนหนวยตรวจวัดผลิตภัณฑ

ชุมชน   
- คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
- รายงานการประชุมประจําเดือนคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
- http://e-office.nsru.ac.th 
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มาตรฐาน หลักฐาน 

 - http://www.nsru.ac.th/oldnsru/e-meeting 
- http://intra.nsru.ac.th/es 
- http://intra.nsru.ac.th/budget 
- http://www.nsru.ac.th/science 
- แผนพับ  หลักสูตร 
- โปสเตอร  หลักสูตร 
- เอกสารประกอบการประชุมคณะวิทยาศาสตร 
- คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
- วารสาร NSRU NEWS 
- จดหมายขาว คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
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