
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
คํานํา 
             

 
 รายงานประเมินตนเอง ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ฉบับป พ.ศ. 2549 จัดทําขึ้นตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
แกไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2 )พ.ศ. 2545 ที่กําหนดไวอยางชัดเจนถึงความมุงหมายและหลักการของการ
จัดการศึกษาที่ตองเนนคุณภาพและมาตรฐาน โดยกําหนดรายละเอียดไวในมาตรา 48  โดยให
หนวยงานและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยใหจัดทํารายงาน
เสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชนเปนประจําทุกป เพื่อ
นําไปสูการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก 
เพื่อใหคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทราบสัมฤทธิ์ผลในการดําเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็ง 
จุดที่ควรปรับปรุง สําหรับเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินงานในปตอไป ตลอดจนเพื่อให
หนวยงานตนสังกัดของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีขอมูลพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการ 
สงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทางที่เหมาะสม   
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีขอขอบคุณคณาจารยทุกทานที่ไดใหความรวมมือใน
การพัฒนาคณะใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น และเราตองทําตอไปอยางตอเนื่อง เพื่อพรอมรับการประเมิน
และรับรองจากภายนอกตอไป 

  
 
 
 

 (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชเนศ  คงการคา) 
 คณบดีคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 30  มิถุนายน  2550 
 

 
 
 
 
 
 



 

สารบัญ 
 

คํานํา หนา 
สวนที่ 1 ขอมูลเบื้องตนของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี    1 

• ประวัติความเปนมา    1 
• ปรัชญา    3 
• วิสัยทัศน    3 
• พันธกิจ    3 
• วัตถุประสงค    3  
• โครงสรางการบริหารจัดการ    4 
• บุคลากร/เจาหนาที่นักศกึษา    5 
• อาคารสถานที่  หองปฏิบัติการ  10 
• วัสดุอุปกรณ  ครุภัณฑ  11 
• งบประมาณ  12 
• เปาหมายและภารกิจในการประกันคณุภาพการศึกษา  16 
• สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมา  17 

สวนที่ 2 ผลการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน  25 
• องคประกอบที่ 1  25 
• องคประกอบที่ 2  26 
• องคประกอบที่ 3  41 
• องคประกอบที่ 4  45 
• องคประกอบที่ 5  52 
• องคประกอบที่ 6  60 
• องคประกอบที่ 7  61 
• องคประกอบที่ 8  69 
• องคประกอบที่ 9  72 

สวนที่ 3 สรุปการประเมินและแนวทางการพัฒนา  76 
• รายงานผลการประเมินตามตัวบงชี้ ตารางที่ ส1  76 
• รายงานผลการประเมินตามตัวบงชี้ ตารางที่ ส2  80 
• สรุปผลการประเมินรวมทั้งจดุแข็ง จุดที่ควรพัฒนา  82 
• เปาหมายการดําเนินการระยะสั้น และระยะยาวในอนาคต 114 

ภาคผนวก 
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ขอมูลขนพื้นฐาน ประจําปการศึกษา 2549 ( สถาบันทเนนผลิตบัณฑิตและวจัย)
(การรายงานขอมูลใหรายงานในรอบปการศึกษา ยกเวนเฉพาะทระบุใหใชรอบปงบประมาณโดยแยกรายงานระดับกลุมสาขาตามนิยามของ สมศ. และภาพรวมของสถาบัน)

รา ร หนวยยกา ขอมูลอางอิงสําหรบ PI คณะวทย
องคประกอบท 1(ใชรอบปงบประมาณ)

22 จานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัตงานประจําปงบประมาณ (ตวบงชี้) สกอ.1.2
23 จานวนตัวบงชี้ของแผนปฏิบัตงานประจําปที่บรรลุ (ตวบงชี้) สกอ.1.2

องคประกอบท 2
จํานวนหลักสูตร ทเปดสอนทงหมด

27 ระดับปรญญาตรี (หลักสูตร) สกอ.2.1 10
จํานวนหลักสูตรทมีจํานวนและคุณวุฒิ อาจารยเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน 
หลักสูตร พ.ศ.2548 และแนวปฏิบัติทเกี่ยวของ

33 ระดับปรญญาตรี (หลักสูตร) สกอ.2.1 8
45 จานวนบัณฑิตปรญญาตรีที่ไดงานทําตรงสาขาที่สําเรจการศึกษา (คน) สกอ.2.1 n/a

ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผูเรยนในเรื่องคุณภาพการสอน และสิ่งสนับ
สนนการเรียนร (เทยบจากคา 5 ระดับ) เฉลยทกหลักสูตร

49 ระดับปรญญาตรี (ภาคปกต) ( าเฉล 1-5) สกอ.2.2 ระดับ 4
50 ระดับปรญญาตรี (ภาคพิเศษ) ( าเฉล 1-5) สกอ.2.2 ระดับ 4

จํานวนหลักสูตรทจัดทาขนใหมหรือทปรบปรง และจํานวนหลักสูตร
ทยงไมมีการปรบปรง ซึ่งมีโครงการหรือกิจกรรมทบุคคล ชุมชน องคกร 
ภายนอกมีสวนรวม

57 ระดับปรญญาตรี (หลกสตร) สกอ.2.3 10
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รา ร หนวยยกา ขอมูลอางอิงสําหรบ PI คณะวทย
จํานวนนักศกษาปจจุบัน ทงหมดทกระดับการศกษา

63 ระดับปรญญาตรี (ภาคปกต) (คน) สกอ.2.12. 945
64 ระดับปรญญาตรี (ภาคพิเศษ) (คน) สกอ.2.12. 374

จํานวนนักศกษาเต็มเวลาเทยบเทา (FTES) รวมทกหลักสูตร
72 ระดับปรญญาตรี (ภาคปกต) (FTES) สกอ.2.4 2667
73 ระดับปรญญาตรี (ภาคพิเศษ) (FTES) สกอ.2.4 N/A

จํานวนนักศกษาเต็มเวลาเทยบเทา (FTES)ทงหมดเมื่อปรบคามาเปนปรญญาตรี
79 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ทั้งหมดเมื่อปรบคามาเปนปรญญาตรี (FTES) สกอ.2.4
80 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (ภาคปกต) (FTES) สกอ.2.4 2667
81 จานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (ภาคพิเศษ) (FTES) สกอ.2.4 N/A
83 จานวนอาจารยประจา รวมทั้งที่ปฏิบัตงานจริงและลาศึกษาตอ (คน) สกอ.2.4, 2.5, 2.6, 4.3, 4.4, 4.5,5.2, 72
84 จานวนอาจารยประจาที่ลาศึกษาตอ (คน) สกอ.5.3,7.7,2.4, 4.3, 4.4,5.3 1
86 จานวนอาจารยประจาทั้งหมดวุฒปรญญาตรีหรอเทียบเทา (คน) สกอ.2.5 8
87 จานวนอาจารยประจาทั้งหมดวุฒปรญญาโทหรือเทียบเทา (คน) สกอ.2.5 59
88 จานวนอาจารยประจาทั้งหมดวุฒปรญญาเอกหรือเทียบเทา (คน) สกอ.2.5 5
89 จานวนอาจารยประจาทั้งหมดที่ไมมีตาแหนงวชาการ (คน) สกอ.2.6 49
90 จานวนอาจารยประจาทั้งหมดที่ไมมีตาแหนง ผศ (คน) สกอ.2.6 23
91 จานวนอาจารยประจาทั้งหมดที่ไมมีตาแหนง รศ (คน) สกอ.2.6 0
92 จานวนอาจารยประจาทั้งหมดที่ไมมีตาแหนง ศ (คน) สกอ.2.6 0

104 จานวนผลงานวิจยและ/หรอนวัตกรรมการเรียนการสอนของคณาจารย (ชื่อเรื่อง) สกอ.2.8 3
105 จานวนบัณฑิตระดับปรญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจเรื่อง (คน) สกอ.2.9 N/A

การมีงานทํา (ใหวงเล็บจานวนบัณฑิตทั้งหมดดวย )
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รา ร หนวยยกา ขอมูลอางอิงสําหรบ PI คณะวทย
106 N/A
107 จานวนบัณฑิตระดับปรญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษา (คน) สกอ.2.9 N/A
108 จานวนบัณฑิตปรญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา (คน) สกอ.2.9 N/A
109 จานวนบัณฑิตปรญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดงานทําและ (คน) สกอ.2.9,2.10 N/A

ประกอบอาชีพอสระหลังสําเรจการศึกษา
110 จานวนบัณฑิตปรญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดรบเงินเดือน (คน) สกอ.2.10 N/A

เรมตนเปนไปตามเกณฑหลังสําเรจการศึกษา
111 จานวนบัณฑิตปรญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดรบเงินเดือน (คน) สกอ.2.10 N/A

เรมตนสูงกวาเกณฑหลังสําเรจการศึกษา
112 จานวนบัณฑิตปรญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขาศึกษาและไดรบเงินเดือน (คน) สกอ.2.10 N/A

เรมตนต่ํากวาเกณฑหลังสําเรจการศึกษา
113 ระดับความพึงพอใจของนายจางผูประกอบการและผูใชบัณฑิต (คาเฉลี่ย1-5) สกอ.2.11 N/A

 (เทียบจากคา 5 ระดับ )
จํานวนนักศกษาปจจุบันและศษยเกาทสําเรจการศกษาในรอบ 5 ปทผานมา
ทงหมดทกระดับการศกษาทไดรบรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติ
หรือนานาชาติ

115 ดานวิชาการวิชาชีพ (คน) สกอ.2.12 6
116 ดานคุณธรรม จรยธรรม (คน) สกอ.2.12 -
117 ดานกีฬา สุขภาพ (คน) สกอ.2.12 -
118 ดานศิลปะและวัฒนธรรม (คน) สกอ.2.12 -
119 ดานสิ่งแวดลอม (คน) สกอ.2.12 -
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รา ร หนวยยกา ขอมูลอางอิงสําหรบ PI คณะวทย
จํานวนนักศกษาปจจุบันและศษยเการะดับบัณฑิตศกษาทสําเรจการศกษาในรอบ
5 ปทผานมาทงหมดทไดรบ รางวัลประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติหรือ
นานาชาติ จากผลงานวิจัยและ/หรือวิทยานิพนธ

131 ระดับปรญญาตรี (คน) สกอ.2.12 2250
จํานวนนักศกษาปจจุบันและศษยเกาทงหมด ทกระดับการศกษาทไดรบรางวัล
ประกาศเกียรติคุณยกยองระดับชาติแลนานาชาติ

135 ดานวิชาการวิชาชีพ (คน) เฉพาะ สมศ.1.5 6
136 ดานคุณธรรม จรยธรรม (คน) เฉพาะ สมศ.1.5
137 ดานกีฬา สุขภาพ (คน) เฉพาะ สมศ.1.5
138 จํานวนรางวัลประกาศเกียรติคุณยกยอง ทนกศกษาปจจุบันและศษยเกาทงหมด

ทกระดับการศกษาทไดรบในระดับชาติหรือนานาชาติ
139 ดานวิชาการวิชาชีพ (รางวัล) เฉพาะ สมศ.1.6 2
140 ดานคุณธรรม จรยธรรม (รางวัล) เฉพาะ สมศ.1.6 -
141 ดานกีฬา สุขภาพ (รางวัล) เฉพาะ สมศ.1.6 -
142 ดานศิลปะและวัฒนธรรม (รางวัล) เฉพาะ สมศ.1.6 -
143 ดานสิ่งแวดลอม (รางวัล) เฉพาะ สมศ.1.6 -

องคประกอบท 3 
145 ผลการประเมินคุณภาพการใหบรการนักศกษา (เทยบจากคา 5 ระดับ ) (คาเฉลี่ย1-5) สกอ.3.1
146 จานวนโครงการกิจกรรมนักศึกษาแยกตามประเภท (โครงการ/กิจกรรม) สกอ.3.2 14
147 จานวนกิจกรรมวิชาการ (โครงการ/กิจกรรม) สกอ.3.2 4
148 จานวนนักศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรมวิชาการ (คน) สกอ.3.2 520
149 จานวนกิจกรรมกีฬาและการสงเสรมสุขภาพ (โครงการ/กิจกรรม) สกอ.3.2 3
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รา ร หนวยยกา ขอมูลอางอิงสําหรบ PI คณะวทย
150 จํานวนนักศกษาทเขารวมทกกิจกรรมกีฬาและการสงเสรมสุขภาพ (คน) สกอ.3.2 1070
151 จานวนกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรกษาสิ่งแวดลอม (โครงการ/กิจกรรม) สกอ.3.2 5
152 จํานวนนักศกษาทเขารวมทกกิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรกษาสิ่งแวดลอม (คน) สกอ.3.2 450
153 จานวนกิจกรรมนันทนาการ (โครงการ/กิจกรรม) สกอ.3.2 1
154 จํานวนนักศกษาทเขารวมทกกิจกรรมนันทนาการ (คน) สกอ.3.2 950
155 จานวนกิจกรรมสงเสรมศิลปวฒนธรรม (โครงการ/กิจกรรม) สกอ.3.2 13
156 จํานวนนักศกษาทเขารวมทกกิจกรรมสงเสรมศลปวัฒนธรรม (คน) สกอ.3.2 1926

องคประกอบท 4
158 จํานวนเงินสนับสนุนการวิจัยและงานสรางสรรค (บาท) สกอ.4.3
159 จานวนเงินสนับสนนจากภายนอกสถาบัน (บาท) สกอ.4.3 1,530,000
160 จานวนเงินสนับสนนจากภายในสถาบัน (บาท) สกอ.4.3 0
161 จานวนอาจารยประจาที่ไดรบทุนวิจย (คน)
162 จานวนอาจารยที่ไดรบทุนจากภายนอกสถาบัน (คน) เฉพาะ สมศ.2.5 10
163 จานวนอาจารยที่ไดรบทุนจากภายในสถาบัน (คน) เฉพาะ สมศ.2.4 0
164 จํานวนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค (ชื่อเรื่อง) สกอ.4.4
165 จานวนผลงานที่ตพิมพเผยแพรระดับชาต (ชื่อเรื่อง) สกอ.4.4 3
166 จานวนผลงานที่ตพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ (ชื่อเรื่อง) สกอ.4.4 0
167 จานวนผลงานที่จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร (ชื่อเรื่อง) สกอ.4.4 0
168 จานวนผลงานที่นาไปใชประโยชนระดับชาตหรอนานาชาติ (ชื่อเรื่อง) สกอ.4.4
169 จานวนบทความวิจยทไดรบอางองใน refereed journal หรอในฐานขอมูล (ชื่อเรื่อง) สกอ.4.5 0
170 จานวนบุคลากร สายสนบสนนที่เปนนักวจย (คน) สกอ.4.3,4.4,4.5,7.7 170
171 จานวนนักวจยทลาศึกษาตอ (คน) สกอ.4.3,4.4
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รา ร หนวยยกา ขอมูลอางอิงสําหรบ PI คณะวทย
องคประกอบท 5

173 จํานวนอาจารยประจําทมีสวนรวมในการบริการวิชาการ (คน) สกอ.5.2 38
174 จานวนกิจกรรมหรือโครงการบริการวชาการ (โครงการ/กิจกรรม) สกอ.5.3 15
175 จานวนแหลงใหบรการวชาการและวิชาชีพระดบชาตหรอนานาชาติ (แหลง/ศูนย) สกอ.5.5 1
176 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรบบรการ(จากผลสํารวจ (รอยละ) สกอ.5.4 N/A

ของก.พ.ร.กรณสถาบันอดมศึกษาของรฐ)
องคประกอบท 6

178 จํานวนโครงการ/กิจกรรมอนุรกษศลปวัฒนธรรม (โครงการ/กิจกรรม) สกอ.6.1 13
179 จานวนผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรและสรางมาตรฐานศิลปวฒนธรรม (ชื่อเรื่อง) สกอ.6.2 -

องคประกอบท 7
181 จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทงหมด (คน) สกอ.7.4 8
182 จานวนอาจารยประจาที่เขารวมประชุมวชาการหรอนําเสนอผลงานวิชาการ (คน) สกอ.7.4
183 ในประเทศ (คน) สกอ.7.4 27
184 ตางประเทศ (คน) สกอ.7.4 0

จํานวนบุคลากร ประจําสายสนับสนุนทไดรบการพัฒนาความร และทกษะวชาชีพ
185 จานวนบุคลากรประจําสายสนบสนนที่ไดรบการพัฒนาความรูและทักษะวชาชีพ (คน) สกอ.7.4
186 ในประเทศ (คน) สกอ.7.4 0
187 ตางประเทศ (คน) สกอ.7.4 0
188 จํานวนอาจารยประจํา(รวมนกวิจัย)ทไดรบรางวัลผลงานทางวิชาการ (คน) สกอ.7.7

หรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ (คน) สกอ.7.7
189 ดานการวิจย (คน) สกอ.7.7 0
190 ดานศิลปและวฒนธรรม (คน) สกอ.7.7 0
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รา ร หนวยยกา ขอมูลอางอิงสําหรบ PI คณะวทย
191 ดานอนๆ (คน) สกอ.7.7 0

องคประกอบท 8 
195 รายรับทงหมดของสถาบัน (ปงบประมาณ) (บาท) สกอ.8.1 5,912,006                  
196 รายรบจากการบริการวชาการและวิชาชีพ (บาท) สกอ.8.1 40,000                       
197 คาใชจายทั้งหมดโดยไมรวมครภณฑ อาคารสถานที่และที่ดน(ปการศึกษา) (บาท) สกอ.8.1 7,288,300                  
198 คาใชจายทั้งหมดโดยไมรวมครภณฑ อาคารสถานที่และที่ดน(ปงบประมาณ) (บาท) สกอ.8.1 4,748,227                  
199 คาใชจายดานครภณฑ อาคารสถานที่และที่ดน(ปงบประมาณ) (บาท) สกอ.8.1 1,051,000                  
200 คาใชจายและมูลคาในการบริการวชาการและวิชาชีพ (บาท) สกอ.8.1 34,003.75                  
201 คาใชจายและมูลคาในการทํานบํารงศิลปวฒนธรรม (บาท) สกอ.8.1 131,200                     
202 คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย (บาท) สกอ.8.1 384,960                     
203 คาใชจายที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร และศูนยสารสนเทศ(ปงบประมาณ) (บาท สกอ.8.1 100,000                     
204 เงินเหลือจายสุทธิ(ปงบประมาณ) (บาท) สกอ.8.1 112,779                     
205 สินทรพยถาวร(ปงบประมาณ) (บาท) สกอ.8.1

องคประกอบท 9
207 ระดับความสําเรจของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (ระดบของ สกอ) สกอ.9.3 3

ตามเกณฑ 5 ระดับของ สกอ.



สวนที่ 1 

ขอมูลเบือ้งตนของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

 
 

 

  
นค
สถ
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ภัฏ
ประวัติความเปนมา
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนคณะหนึ่งที่สังกัดอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏ
รสวรรค ตามที่กระทรวงศึกษาธิการขอใหนําความบังคมทูลพระกรุณา วา วิทยาลัยครูเปน
าบันการศึกษาและวิจัยผลิตบัณฑิตในสาขาตาง ๆ  เพื่อประโยชนแกนักศึกษา จึงเห็นสมควร
ะราชทานชื่อวิทยาลัยครู วา สถาบันราชภัฏ   และตอมาไดรับการจัดตั้งใหเปนมหาวิทยาลัยราช
นครสวรรค  เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน  2547 

• ป พ.ศ. 2529  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดถูกจัดตั้งขึ้น ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ประกอบดวย 8 ภาควิชา ไดแก 
ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป ภาควิชา
คณิตศาสตรและสถิติ ภาควิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ ภาควิชาเกษตรศาสตร ภาควิชา
หัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป 

• ป พ.ศ. 2530 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเปดรับนักศึกษาสาขา
วิทยาศาสตร ทั้งในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ระดับอนุปริญญา
วิทยาศาสตร (อ.วท.) เปดโปรแกรมวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและโปรแกรมวิชาไฟฟา 
และ ระดับปริญญาตรี (วท.บ.) เปดโปรแกรมวิชาพืชศาสตรกับโปรแกรมวิชา
เกษตรศาสตร 

• ป พ.ศ. 2532 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเปดทําการสอนระดับ
อนุปริญญาวิทยาศาสตร โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร ป  พ .ศ .  2533 คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเปดทําการสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร 
โปรแกรมวิชาเคมีปฏิบัติการและระดับปริญญาตรี 

• ป พ.ศ. 2534 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเปดทําการสอนระดับ
อนุปริญญาวิทยาศาสตร โปรแกรมวิชาเซรามิกส และเปดทําการสอนนักศึกษา 
ระดับ ปริญญาตรี (ค.บ. 4 ป) ในโครงการคุรุทายาท (ระดับมัธยม) จํานวน 3 
โปรแกรมวิชา  ไดแก เกษตรกรรม ฟสิกส และชีววิทยา 

• ป พ.ศ. 2542 เปลี่ยนแปลงการบริหารภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
จาก  ภาควิชาซึ่งเดิมเปนหนวยงานหนึ่งของคณะ  ฯ  เปนการบริหารแบบมี
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คณะกรรมการ โปรแกรมวิชาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงประกาศราช
กิจจานุเบกษา ประกาศทั่วไป เลมที่ 116 ตอนพิเศษ 79  ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2542 มี
หนาที่หลักคือ   จัดการศึกษาสําหรับบุคลากรและหลังประจําการวิจัย การบริการ
วิชาการและการทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม มีหัวหนาคณะและคณบดีเปนผู
บัญชาการ ตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ดังนี้    

  พ.ศ.  2521 – 2524 นายมาโนชญ  ไวทยกุล 
  พ.ศ.  2525 – 2529  นายวิทยา  วาจาบัณฑิตย 
  พ.ศ.  2530 – 2533  ผูชวยศาสตราจารยประทีป  แกวเหล็ก 
  พ.ศ.  2534 – 2537  ผูชวยศาสตราจารยชเนศ  คงการคา 
  พ.ศ.  2538 – 2541 ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณ  คงมี 
  พ.ศ.  2542 – 2544 นายสมชาย  พลานนท 
  พ.ศ.  2545 – 2547  ผูชวยศาสตราจารยประทีป  แกวเหล็ก 
  พ.ศ.  2548 – ปจจุบัน   ผูชวยศาสตราจารยชเนศ  คงการคา 

• ป พ.ศ. 2547 รวมโปรแกรมวิชาชีววิทยาและโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร
ส่ิงแวดลอมเขาดวยกัน  กลายเปนโปรแกรมวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร
ส่ิงแวดลอม 

• ป พ.ศ. 2548 เปลี่ยนคํานําหนาสวนราชการในคณะ ฯ จากโปรแกรมวิชาเปน
ภาควิชา  และจัดโครงสรางการบริหารใหม  ซ่ึงประกอบดวย  คณบดีคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝายวิชาการ และ
รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

- จัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 10 หลักสูตร  ไดแก    
คณิตศาสตร สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร              
เทคโนโลยี ชีวภาพ  สาธารณสุขศาสตร  เคมี  ฟสิกส อุตสาหกรรม  และ
วิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

• ป พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดประกาศใหมีการแบงสวนราชการ
หรือหนวยงานของมหาวิทยาลัย ลงวันที่  27 ธันวาคม  พ.ศ. 2549 ซ่ึงคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดแบงหนวยงาน ดังนี้ 

1. สํานักงานคณบดี 
2. ภาควิชาวิทยาศาสตร 
3. ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต 
4. ศูนยวิทยาศาสตร 
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ปรัชญา
มุงมั่นพัฒนานกัศึกษา นําวิชาการและวิจัยสูชุมชน รวมมือกับมวลชนใหเขมแข็งและยั่งยืน 

 
วิสัยทัศน
 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนองคกรที่ให
ารศึกษา พัฒนาคุณภาพ ศักยภาพและเสริมสมรรถนะใหกับนักศึกษา ใหเปนบัณฑิตที่เปนผูใฝการ
ียนรู  คูคุณธรรม สามารถพัฒนาตนเองใหเปนผูที่มีความเปนเลิศในทักษะวิชาการ ทักษะการ
ํางาน และทักษะชีวิตได 

จะรวมมือกับชุมชนทองถ่ิน พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาผลงานทางวิทยาศาสตร 
คโนโลยี และภูมิปญญาทองถ่ิน ใหมีความเข็มแข็งและพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน 

จะสงเสริม สนับสนุน พัฒนา และใหการบริการ ดวยศักยภาพและทรัพยากร ดาน
ิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับชุมชนทองถ่ินในฐานะที่เปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน
ยางเต็มความสามารถ 

 
พันธกิจ
 

1. ผลิตบัณฑิตทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2. สงเสริมการทําวิจัย 
3. บริการชุมชนและทองถ่ิน 
4. สนับสนุนการทะนุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
5. สนับสนุนการผลิตครูวิทยาศาสตรและบุคลากรทางการศึกษา 
วัตถุประสงค 
1. บัณฑิตและบคุลากรในทองถ่ินมีคุณภาพ  คุณธรรม  สอดคลองกับความตองการของ
ทองถ่ินและสังคม 

2. วิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยแีละสรางองคความรู 
3. บริการวิชาการที่มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย  พอเพียงแกทองถ่ินและสังคม 
4. ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีเพื่อพฒันาทองถ่ินและสังคม 
5. สงเสริมและทะนุบํารุงศาสนาศิลปะและวฒันธรรมทองถ่ินและประยกุตศิลปะและ

วัฒนธรรมแขนงตาง ๆ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและทนุทางสังคมของทองถ่ิน 
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โครงสรางการบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
 
 

- 

- 
- 

- 
            

 
 

ด ี

 

 
 

 
 

 

  
ด ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบ
 

 
 รองคณบดี        
ฝายบริหาร  
 

 
กิจ

  
 หัวหนาสํานักงานคณบ
 คณะกรรมการภาควิชา
วิทยาศาสตร 
รองคณบดี        
ฝายวิชาการ
ส
วิท
ส
ส
เท
ส  

   แ

- สา
เท

- สา
- สา

ส่ิง
- สา

สุข
รองคณบดี        
ฝายกิจการ
 
 
กลุมงาน
บริหาร 
กลุมงาน
วิชาการ
ค

กลุมงาน 
การนกัศึกษา
คณะกรรมการภาควิชา
วิทยาศาสตรประยุกต 
 
าขาวิชาฟสิกสและ
ยาศาสตรทัว่ไป 
าขาวิชาเคมี 
าขาวิชาชีววทิยาและ
คโนโลยีชีวภาพ 
าขาวิชาคณิตศาสตร
ละสถิติ 
ขาวิชาคอมพิวเตอรและ
โนโลยีสารสนเทศ 
ขาวิชาคหกรรมศาสตร
ขาวิชาวิทยาศาสตร
แวดลอม 
ขาวิชาวิทยาศาสตร
ภาพ 
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ี่ 
 บุคลากร/อาจารย/เจาหนาท

 

• อาจารย 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีจํานวนอาจารยประจําและอาจารยอัตราจาง จําแนกได
ดังตอไปนี ้
 

ตารางที่ 1  แสดงจํานวนอาจารยประจําและอาจารยอัตราจาง  ปการศึกษา  2549 
 

สังกัด  อาจารยประจํา 
/คน 

อาจารยอัตราจาง  
/คน 

รวม 

สาขาวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป 
สาขาวิชาเคมี 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
สาขาวิชาชีววทิยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

7 
8 
2 
8 
2 
5 
9 
12 

3 
1 
1 
3 
2 
0 
5 
5 

10 
9 
3 
11 
4 
5 
14 
17 

รวมจํานวนอาจารยท้ังหมด 53 20 73 
รอยละ 72.6 27.3 100 

 
ตารางที่ 2  แสดงจํานวนอาจารยประจําและอาจารยอัตราจาง  ปการศึกษา  2549  

     จําแนกตามภาควชิา 

สังกัดภาควชิาวิทยาศาสตร  อาจารยประจํา 
/คน 

อาจารยอัตราจาง  
/คน 

รวม 

สาขาวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป 
สาขาวิชาเคมี 
สาขาวิชาชีววทิยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ 

7 
8 
8 
9 

3 
1 
3 
5 

10 
9 
11 
14 

รวมจํานวนอาจารยท้ังหมด 32 12 44 
รอยละ 72.7 27.2 100 
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สังกัดภาควชิาวิทยาศาสตรประยุกต 
 อาจารยประจํา 

/คน 
อาจารยอัตราจาง  

/คน 
รวม 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2 
2 
5 
12 

1 
2 
0 
5 

3 
4 
5 
17 

รวมจํานวนอาจารยท้ังหมด 21 8 29 
รอยละ 72.4 27.5 100 

 
ตารางที่ 3 แสดงจํานวนอาจารยประจํา และจําแนกตามตาํแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 2549 
 

สังกัด อาจารย  ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  ศาสตราจารย 
สาขาวิชาฟสิกสและ
วิทยาศาสตรทัว่ไป 
สาขาวิชาเคมี 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
สาขาวิชาชีววทิยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาขาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4 
 
2 
1 
2 
 
2 
3 
5 
11 

3 
 
5 
2 
5 
 
0 
2 
4 
1 

0 
 
0 
0 
0 
 
0 
0 
0 
0 

0 
 
0 
0 
0 
 
0 
0 
0 
0 

รวม 30 22 0 0 
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ตารางที่ 4 แสดงจํานวนอาจารยประจํา และจําแนกตามตาํแหนงทางวิชาการตามรายภาควชิา 
                  ปการศึกษา 2549 

 
สังกัดภาควชิาวิทยาศาสตร อาจารย  ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  ศาสตราจารย 

สาขาวิชาฟสิกสและ
วิทยาศาสตรทัว่ไป 
สาขาวิชาเคมี 
สาขาวิชาชีววทิยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ 

4 
 

2 
2 
 
5 

3 
 
5 
5 
 
4 

0 
 
0 
0 
 
0 

0 
 
0 
0 
 
0 

รวม 13 17 0 0 
สังกัดภาควชิาวิทยาศาสตร

ประยุกต 
อาจารย  ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย  ศาสตราจารย 

สาขาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 
1 
3 
11 

0 
2 
2 
1 

0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 

รวม 17 5 0 0 
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ตารางที่ 5  แสดงจํานวนอาจารยประจําและจําแนกตามวฒุิการศึกษา   ปการศึกษา  2549 
 

สังกัด  ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก  รวม 
สาขาวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป 
สาขาวิชาเคมี 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
สาขาวิชาชีววทิยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาขาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

0 
0 
0 
0 
 
0 
0 
0 
0 

6 
5 
3 
6 
 
2 
5 
8 
12 

1 
2 
0 
1 
 
0 
0 
1 
0 

7 
7 
3 
7 
 
2 
5 
9 
12 

รวม 0 46 5 52 
 
ตารางที่ 6  แสดงจํานวนอาจารยประจําและจําแนกตามวฒุิการศึกษาตามรายภาควิชา 
                ปการศึกษา  2549 

สังกัดภาควชิาวิทยาศาสตร  ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก  รวม 
สาขาวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป 
สาขาวิชาเคมี 
สาขาวิชาชีววทิยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ 

0 
0 
0 
 
0 

6 
6 
7 
 
8 

1 
2 
1 
 
1 

7 
8 
8 
 
9 

รวม 0 27 5 32 
สังกัดภาควชิาวิทยาศาสตรประยุกต  ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก  รวม 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
สาขาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

0 
0 
0 
0 
 

2 
2 
5 
12 

0 
0 
0 
0 

2 
2 
5 
12 

รวม 0 21 0 21 
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ตารางที่ 7  แสดงจํานวนอาจารยอัตราจางและจําแนกตามวุฒิการศึกษา   ปการศึกษา  2549 
 

สังกัด  ปริญญา
ตรี 

ปริญญาโท ปริญญาเอก  รวม 

สาขาวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป 
สาขาวิชาเคมี 
สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
สาขาวิชาชีววทิยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 
สาขาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
2 

3 
1 
1 
3 
2 
0 
5 
3 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

3 
1 
1 
3 
2 
0 
5 
5 

รวม 2 18 0 20 
 

 
ตารางที่ 8  แสดงจํานวนอาจารยอัตราจางและจําแนกตามวุฒิการศึกษาตามรายภาควชิา 
                  ปการศึกษา  2549 

สังกัดภาควชิาวิทยาศาสตร  ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก  รวม 
สาขาวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป 
สาขาวิชาเคมี 
สาขาวิชาชีววทิยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ 

0 
0 
0 
 
0 

3 
1 
3 
 
5 

0 
0 
0 
 
0 

3 
1 
3 
 
5 

รวม 0 12 0 12 
สังกัดภาควชิาวิทยาศาสตรประยุกต  ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก  รวม 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
สาขาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

0 
0 
0 
2 
 

1 
2 
0 
3 

0 
0 
0 
0 

1 
2 
0 
5 

รวม 2 6 0 8 
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• เจาหนาท่ี 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีจํานวนเจาหนาที่ประจาํในแตละกลุมงาน จําแนกได

ดังตอไปนี ้
 

ตารางที่ 9  แสดงจํานวนเจาหนาท่ีประจํา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปการศกึษา  2549 
 

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

พนักงานพิมพดีดชั้น 4 
พนักงานหองปฏิบัติการ 

คนงาน 
คนงาน 

มศ. 3 
วท.บ. (เคมี) 

ม. 6 
ป. 4 

1 
1 
1 
1 

รวม - - 4 
 

• จํานวนนักศึกษา 
 
ตารางที่ 10 แสดงจํานวนนกัศึกษาประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปการศกึษา 2549 
 

ประเภทนักศึกษา ชั้นปท่ี 1 ชั้นปท่ี 2 ชั้นปท่ี 3 ชั้นปท่ี 4  รวม 
นักศึกษาภาค  ปกติ 155 166 118 176 615 
นักศึกษาภาค  กศ.ยช. - - 39 50 89 
นักศึกษาภาค  กศ.บป. 52 29 12 21 114 

รวม 207 195 169 247 818 
 

• อาคาร สถานที่  หองปฏิบตักิาร 
 
 หองพักอาจารย  จํานวน      9    หอง 
 หองปฏิบัติการ    จํานวน     12 หอง 
 รวมท้ังหมด     21   หอง   
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• วัสดุ อุปกรณ /ครุภัณฑ  
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีครุภัณฑที่ใชดําเนนิการดังรายการดังตอไปนี ้

1. เครื่องไมโครคอมพิวเตอร 
2. เครื่องรวบรวมขอมูล 
3. อุปกรณเก็บขอมูล 
4. เครื่องสแกนเนอร 
5. เครื่องฉายขามศีรษะ 
6. กลองถายรูปดิจิตอล 
7. เครื่องวัดความเขมขันของน้ําตาล  0-32 %  
8. เครื่องวัดความเขมขนของน้ําตาล  28-62 %  
9. ตูเหล็กกระจกบานเลื่อน 
10. โตะพรอมเกาอี้ 
11. LCD  Projector 
12. ช้ันวางเอกสาร 
13. ตูเหล็ก 
14. ตูไมสองชั้น  
15. Hard disk 
16. Disk Drive 
17. CD – ROM Drive 
18. ชุดทดลองหุนยนต 
19. เครื่องเลน DVD VCD MP 3 
20. คอมพิวเตอร Notebook 
21. เครื่องพิมพสี 
22. เครื่องสํารองไฟ 
23. เครื่องพิมพ ขาว- ดํา 
24. ชุดตรวจสอบคุณภาพอากาศ 
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งบประมาณ  
 
• งบประมาณแผนดนิป 2549   งบประมาณทั้งหมด  2,565,100.00 บาท 
 
สํานักงานคณบดี  
 Hard Diak 80 GB จํานวน 1 ตัวๆ ละ 3,000 บาท เปนเงิน 3,000 บาท 
 DVD-RW Double Layer 16x จํานวน 1 ตัวๆ ละ 2,100 บาท เปนเงิน  2,100 บาท 
 Flash Driver จาํนวน 2 ตัวๆ ละ 790 บาท เปนเงิน 1,580 บาท 
 Flash Driver 1 GB จํานวน 1 ตัวๆ ละ 1,100 บาท เปนเงิน  1,100 บาท 
 Hard Driver  200 GB จํานวน 1 ตัวๆ ละ 3,900 บาท เปนเงิน 3,900 บาท 
 ตูเย็น จาํนวน 1 เครื่องๆ ละ 4,090 บาท เปนเงิน 4,090 บาท 

Handy Drive 512 MB จํานวน 1 ตัวๆ ละ 800 บาท เปนเงนิ  800 บาท  
รถจักยาน จํานวน 1 คันๆ ละ 2,990 บาท เปนเงิน  2,990 บาท 
เครื่องไมโครเวฟ จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 4,360 บาท เปนเงนิ  4,360 บาท  
เครื่องดูดฝุน จาํนวน 1 เครื่องๆ ละ 4,950 บาท เปนเงิน 4,950 บาท 
Flash Driver จาํนวน 1 ตัวๆ ละ 800 บาท เปนเงิน 800 บาท 

 
ภาควชิาเคม ี
 - 
ภาควชิาฟสิกสและวิทยาศาสตรท่ัวไป 
 - 
ภาควชิาคหกรรมศาสตร 

Printer 1  เครื่อง ๆ ละ 2,200 บาท เปนเงนิ 2,200 บาท 
Hard Disk 80 GB  1 ตัว ๆ ละ 1,400 บาท  เปนเงิน 1,400 บาท 

 
ภาควชิาคณติศาสตรและสถิต ิ
 - 
ภาควชิาชีววิทยาและวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

ตูเย็น 1 เครื่อง ๆ ละ 4,990 บาท  เปนเงิน 4,990 บาท 
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ภาควชิาคอมพิวเตอร 
Flash Drive 256 MB  6 ตัว ๆ ละ 3,100 บาท เปนเงิน 19,080.00 บาท 
DDR-RAM 128 MB  1  ตัว ๆ ละ  750บาท เปนเงิน 750.00 
DDR-RAM 512 MB  2 ตัว ๆ ละ 2,450 บาท เปนเงิน 4,900.00 
Hard disk 80 GB  3 ตัว ๆ ละ = 2,690 บาท เปนเงิน 8,070.00 บาท 
เครื่องพิมพ Sumsung 2 เครื่อง ๆ ละ 3,990  บาท เปนเงิน 7,9800.00 บาท 

 
ภาควชิาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

Printer  HP All in One 1 ตัว ๆ ละ 3,490 บาท เปนเงิน 3,490 บาท 
Printer 1 ตัว ๆ ละ 4,490 บาท เปนเงิน 4,490 บาท 
DVD-RW Double  1 ตัว ๆ ละ 4,490 บาท เปนเงิน 4,490 บาท 
Flash Driver 1 GB 1 ตัว ๆ ละ 2,100 บาท  เปนเงิน 2,100 บาท 
Flash  Driver 1 GB 1 ตัว ๆ ละ  1,350 บาท เปนเงิน 1,350 บาท 
 

• งบประมาณแผนดนิป 2550 งบประมาณทัง้หมด 4,807,100  บาท 
 
สํานักงานคณบดี  
  เมมโมรี่ จํานวน 1 ตัวๆ ละ 2,700 บาท 
  Flash disk จํานวน 6 ตัวๆ ละ 750 บาท 
  Switch / Hub 5 Ports จํานวน 1 ตัวๆ ละ 650 บาท  
  Printer จํานวน 1 ตัวๆ ละ 3,288 บาท 
โปรแกรมวิชาเคมี  
 - 
โปรแกรมวิชาฟสิกส 
 - 
โปรแกรมวิชาชีววิทยา 
 - 
โปรแกรมคณติศาสตร 
 - 
โปรแกรมคหกรรมศาสตร 
 - 
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โปรแกรมวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 
 - 
โปรแกรมวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร 
  Hard disk 80 GB จํานวน 2 ตัวๆ ละ 2,250 บาท 
  DDR-RAM 256 MB จํานวน 15 ตัวๆ ละ 1,450 บาท 
  SD RAM 256 MB จํานวน 5 ตัวๆ ละ 1,650 บาท 
  Flash disk 1 GB  จํานวน 2 ตัวๆ ละ 850 บาท 
  DDR-RAM 512 MB จํานวน 15 ตัวๆ ละ 2,000 บาท 
  External Rack HDD จํานวน 1 ตัวๆ ละ 3.200 บาท 
  HDD 80 GB / 7200 rpm จํานวน 2 ตัวๆ ละ 6,000 บาท 
  USB Hub 1 ออก 4 จํานวน 1 ตัวๆ ละ 970 บาท 
  COMBO Drive External USB จํานวน 1 ตัวๆ ละ 3,150 บาท  
โปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรสขุภาพ 
  Hard disk  notebook จํานวน 1 ตัวๆ ละ 3,500 บาท 
  TV จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 4,590 บาท 
  เครื่องเลน DVD จํานวน 1 เครื่องๆ ละ 2,990 บาท  
ศูนยวิทยาศาสตร 
  เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ จํานวน 3 ตัวๆ ละ 3.280 บาท 
  เครื่องไมโครคอมพิวเตอร จํานวน 7 ชุดๆ ละ 28,000 บาท  
  เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร จํานวน 1 ชุดๆ ละ 64,500 บาท 
  Handy Drive 1 GB จํานวน 1 ตัวๆ ละ 1,980 บาท 
  ถังความดันสําหรับปมน้ํา จํานวน 1 ตัวๆ ละ 4,815 บาท 
  มอเตอรสําหรับปมน้ํา 1 ตัวๆ ละ 4,922 บาท 
  หัวปม จํานวน 1 ตัวๆ ละ 4,975.50 บาท 
  สวิตซ จํานวน 1 ตัวๆ ละ 2,942.50 บาท 
   UPS จํานวน 1 ตัวๆ ละ 2,100 บาท 
 
• เงินนอกงบประมาณ   2550   ไดรับ           3,045,300        บาท 

-  คาจางชั่วคราว           756,240    บาท 
-  คาวัสดุ         2,289,060       บาท 

 
 
 



 15

สาขาวิชาชีววิทยา     คอมพิวเตอร  1 เครื่อง   ๆ  ละ   17,000  บาท 
 
สาขาวิชาคณติศาสตรและสถิต ิ
    เครื่องคอมพิวเตอร  2 เครื่อง ๆ  ละ  30,000  บาท 
    เครื่องปริ้นเตอร   2  เครื่อง  17,500  บาท 
สาขาวิชาคหกรรม  
    เครื่องผสมอาหาร   5 เครื่อง  ๆ  ละ2690  บาท 
 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
    เครื่องคอมพิวเตอร  20  ชุด ๆ ละ  13840  บาท 
    DVD   RW  Drive  1   เครื่อง  ๆ  ละ  2,900  บาท 
    VGA CARD  จํานวน  7  ตัว  ๆ ละ  1,900  บาท 
    Flash  Drive 1  GB  จํานวน  2  ตัว ๆ  ละ  1100  บาท 
    Flash  Drive 1  GB  จํานวน  4 ตัว ๆ  ละ  1,350 บาท 
    Flash Drive 512  MB  จํานวน  1  ตวั ๆ ละ  700  บาท 
    Flash  Drive Voice ขนาด 1  GB จํานวน  1  ตัว ๆ 

 ละ  2,550  บาท 
    Handy Drive  1  GB  จํานวน  4 ตัว ๆ ละ  850 บาท  
    เครื่องบันทึกเสียง  2 ตัว ๆ ละ  2,990  บาท 
    เมนบอรด 1 ตวั  ๆ ละ  3,000  บาท 
    โปรเซสเซอร  1  ตัว    ละ  4,900  บาท 
    Hard disk 80 GB  1 ตัว ๆ  ละ  2,500  บาท 
    Hard disk 80 GB  4 ตัว ๆ  ละ  2,590 บาท 
    Hard disk 80 GB  1 ตัว ๆ  ละ  2,250 บาท 
    DDR-RAM 512  MB  จํานวน 2 ตวั ๆ  ละ  2,400 บาท 
    DDR-RAM 1  GB  จํานวน2 ตัว ๆ  ละ  4,650  บาท 
    ตูลําโพง  2 ชุด ๆ ละ  3,800  บาท 
    ไมโครโฟนพรอมสาย  จํานวน  6  ชุด ๆ  ละ  350 บาท   
    เครื่องเปาลม จํานวน  1 ตัว ๆ ละ  990  บาท 
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สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
    ชุดเครื่องออกกําลังกาย  จํานวน 1 ชุด ๆ  ละ  52400  บาท    
    เครื่องยิงแม็ก  จํานวน  1  หนวย ๆ ละ  1,350  บาท 
สาขาวิชาฟสิกส 
    เครื่องปรับอากาศ   1  ชุด  32,000  บาท 
    เครื่องคอมพิวเตอร  1  ชุด  31,400  บาท 
    เครื่องปริ้นเตอร  จํานวน  1 ชุด   6,300  บาท 
    โปรแกรม Interactive Physics ชุดละ  30,000  บาท  
 
สาขาเคม ี
    กระดานไวทบอรด  1  อัน 
  
เปาหมายและภารกิจในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 การประกันคณุภาพของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีเปาหมายดงันี้ 

1. พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาในทุกดานใหเพิ่มขึ้น 
2. สงเสริมและพัฒนาภารกจิของอาจารยใหครบทุกดาน 
3. พัฒนาและใหบริการงานดานวิชาการและงานวิจยัใหแกชุมชนและทองถ่ิน 
4. สรางและพัฒนาเครือขายระหวางมหาวิทยาลัย  ชุมชน และสถาบันที่เกีย่วของ 
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สรุปผลการปรับปรุงตามผลการประเมินในรอบปที่ผานมา 
 

ผลการดําเนนิงาน ปการศึกษา 2548  
 

มาตรฐาน 
ตัวบงชี ้

เปาหมาย 
ป 2548 

ผลการดําเนนิงาน  
ป 2548 

คะแนน 
ท่ีได หมายเหตุ  

มาตรฐานที่1 มาตรฐานดานคุณภาพบัณฑติ  ดี 83.2  
1.1 นโยบายและแผนพัฒนานักศึกษา  ดี 85  
1.2 ระบบการคัดเลือกนักศกึษา  พอใช 79  
1.3 องคกรรับผิดชอบการพฒันานักศกึษา  พอใช 78  
1.4 การจัดกจิกรรมพัฒนานกัศึกษา  ดีมาก 86  
1.5 การติดตามประเมินคุณภาพบณัฑิต  ดีมาก 88  
มาตรฐานที่ 2 มาตรฐานดานการเรียนรู  ดี 82  
2.1 การสรางหลักสูตร  ดี 85  
2.2 การปรับปรุงหลักสูตร  ดี 80  
2.3 การบริหารหลักสูตร  พอใช 79  
2.4 ระบบการพัฒนาอาจารย  ดี 85  
2.5 กิจกรรมการเรียนการสอน  ดี 83  
2.6 การวัดผลประเมินผลการเรียน  ดี 80  
2.7 ระบบการฝกประสบการณวิชาชีพ  ดี 82  
มาตรฐานที่ 3 มาตรฐานดานการสนับสนุน 
การเรียนรู 

 ดี 81  

3.1 หองเรียน หองปฏิบัติการ  ดี 83  
3.2 ระบบสารสนเทศ  พอใช 78  
3.3 ส่ือและวัสดุการสอน  พอใช 82  
มาตรฐานที่ 4 มาตรฐานดานการวิจัย  ดี 82.4  
4.1 นโยบายแผนงานวิจยั  ดี 84  
4.2 การสนับสนุนและพัฒนาแผนงานวิจัย  ดี 81  
4.3 ทุน  ดี 84  
4.4 ผลงานวิจยั  ดี 88  
4.5 การเผยแพรผลงานวิจัย  พอใช 75  
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ผลการดําเนนิงาน ปการศึกษา 2548  
 

มาตรฐาน 
ตัวบงชี ้

เปาหมาย 
ป 2548 

ผลการดําเนนิงาน  
ป 2548 

คะแนน 
ท่ีได หมายเหตุ  

มาตรฐานที่ 5 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ  ดี 83  
5.1 นโยบายและแผนงานการบริการของ
วิชาการแกทองถ่ินและสังคม 

 ดีมาก 86  

5.2 การดําเนินกิจกรรมและโครงการตาม
แผนงานและสรางความรวมมือกับเครือขาย
ชุมชนเรียนรูการแกปญหาตามรอยยุคลบาท 

 ดี 80  

5.3 การประเมนิผลและการพัฒนาการ
ดําเนินงาน 

 ดี 82  

มาตรฐานที่ 6 มาตรฐานดานการบริการวิชาการ  ดี 80.7  
6.1 นโยบายแผนงานและแผนยุทธศาสตร  ดี 82  
6.2 การดําเนินกิจกรรม  ดี 80  
6.3 การประเมนิผล  ดี 80  
มาตรฐานที่ 7 มาตรฐานดานบริหารจัดการ   ดี 80.5  
7.1 การกําหนดปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจและ
วัตถุประสงค 

 ดี 87  

7.2 นโยบายแผนยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการ  ดี 85  
7.3 โครงสรางระบบขององคกรและรูปแบบ
การบริหารจัดการ 

 ดีมาก 88  

7.4 การสรรหาบุคคลากรและระบบการ
คัดเลือก 

 ดีเยีย่ม 92  

7.5 การกําหนดภาระงานของอาจารยและ
บุคลากรในหนวยงาน 

 ดี 82  

7.6 การพัฒนาบุคลากร  ดีเยีย่ม 90  
7.7 แหลงเงินและงบประมาณ  พอใช 77  
7.8 การจัดสรรงบประมาณ  พอใช 79  
7.9 ระบบบัญชี 
และการตรวจสอบ 

 พอใช 67  
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ผลการดําเนนิงาน ปการศึกษา 2548  
 

มาตรฐาน 
ตัวบงชี ้

เปาหมาย 
ป 2548 

ผลการดําเนนิงาน  
ป 2548 

คะแนน 
ท่ีได หมายเหตุ  

7.10 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร  ดี 83  
7.11 การติดตามประเมินผลระบบการบริหาร
การจัดการ 

 ดี 82  

7.12 การจัดประชาสัมพันธ  พอใช 78  
7.13 การรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคํา
รับรองการปฏิบัติราชการ ตามกรอบของ
สํานักงาน ก.พ.ร. 

 พอใช 75  

7.14 การจัดการความรูในองคกร  พอใช 92  
มาตรฐานที่ 8 มาตรฐานดานระบบการประกัน
คุณภาพภายใน 

 ดี 80.8  

8.1 นโยบายและแผน  ดี 80  
8.2 ระบบและกลไกการดําเนินการ  พอใช 78  
8.3 การประกนัคุณภาพภายใน  ดี 86  
8.4 การประกนัคุณภาพภายนอก  ดี 80  
8.5 การประชาสัมพันธการประกันคณุภาพ  ดี 80  
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เปาหมายสําคัญในปปจจุบัน 
 

ผลการดําเนนิงาน  ป การศึกษา 2549  
มาตรฐาน 
ตัวบงชี ้

เปาหมาย 
ป 2549 

ผลการ
ดําเนินงาน  
ป 2549 

คะแนน 
ท่ีได 

หมาย
เหตุ  

องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค  
                           และแผนดําเนินการ  

    

1.1มีการกําหนดปรัชญาหรอืปณิธาน ตลอดจนมี
กระบวนการพัฒนากลยุทธ แผน ดําเนินงานและ
มีการกําหนดตัวบงชี้หลักเพือ่วัดความสําเร็จของ
การดําเนินงาน ตามแผนใหครบทุกภารกิจ 
1.2  รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตวับงชี้
ของการปฏิบัติงานที่กําหนด 

6 ขอ 
 
 
 

90% 

5 ขอ 
 
 
 

84.6% 

2 คะแนน 
 
 
 

2 คะแนน 

 

องคประกอบท่ี 2 การเรียนการสอน     
2.1 มีระบบและกลไลการพฒันาบริหารหลักสูตร ขอ 6 5 ขอ 2 คะแนน  
2.2 มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 7 ขอ  7 ขอ 3 คะแนน  
2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการ
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล 
องคกร และชมุชนภายนอกมีสวนรวม 

 5 ขอ  5 ขอ 3 คะแนน  

2.4 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวน
อาจารยประจํา 

6 – 9.99 % 85% 1 คะแนน  

2.5 สัดสวนของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒปิริญญา
ตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา 
 
 
 
 
 

อาจารยประจํา
วุฒิปริญญาเอก > 

10 % 
อาจารยประจํา
วุฒิปริญญาตรี < 

5 % 
 
 
 

อาจารยประจํา
วุฒิปริญญาเอก  

5 % 
อาจารยประจํา
วุฒิปริญญาตรี 

11 % 

1 คะแนน  
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ผลการดําเนนิงาน  ป การศึกษา 2549  
มาตรฐาน 
ตัวบงชี ้

เปาหมาย 
ป 2549 

ผลการ
ดําเนินงาน  
ป 2549 

คะแนน 
ท่ีได 

หมาย
เหตุ  

2.6 สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนง
อาจารย   ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย 

รวมผูดํารง
ตําแหนง ผศ. รศ. 
และ ศ. > 30 % 
ผูดํารงตําแหนง
ระดับ รศ. ขึ้นไป  

> 5 % 

รวมผูดํารง
ตําแหนง ผศ. 
รศ. และ ศ. > 

32 % 
ผูดํารงตําแหนง
ระดับ รศ. ขึ้น

ไป  = 0 

1 คะแนน  

2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวชิาชีพของคณาจารย 

 4 ขอ 3 ขอ 2 คะแนน  

2.8 มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจํา
ทําการวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

3 ขอ 2 ขอ 1 คะแนน  

2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงาน
ทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป 

> 80 % N/A N/A  

2.10 รอยละของบัณฑิตระดบัปริญญาตรีที่ไดรับ
เงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ 

75 – 99% N/A N/A  

2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง 
ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 

2.5-3.49% N/A N/A  

2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่
สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมา ที่ไดรับ
การประกาศเกยีรติคุณยกยองในดานวิชาการ 
วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะ
และวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอม ใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ 

> 0.03% 0.187 3 คะแนน  

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิต 
                           นักศึกษา 

    

3.1 มีการจัดบริการแกนกัศึกษาและศษิยเกา 
 

7 ขอ  7 ขอ 2 คะแนน  
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ผลการดําเนนิงาน  ป การศึกษา 2549  
มาตรฐาน 
ตัวบงชี ้

เปาหมาย 
ป 2549 

ผลการ
ดําเนินงาน  
ป 2549 

คะแนน 
ท่ีได 

หมาย
เหตุ  

3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนกัศึกษาที่ครบถวน
และสอดคลองกับคุณลักษณะของบณัฑติที่พึง
ประสงค 

3 ขอ 3 ขอ 3 คะแนน  

องคประกอบท่ี 4 การวิจยั     
4.1 มีการพัฒนาระบบและกลไลการสนับสนุน
การผลิตงานวจิัยและงานสรางสรรค 

มีการดําเนินงาน 
4 ขอ 

3 ขอ 2 คะแนน  

4.2 มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวจิัยและ
งานสรางสรรค 

มีการดําเนินงาน 
3 ขอ 

 3 ขอ 1 คะแนน  

4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสรางสรรคจาก
ภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารย
ประจํา 

30,000 บาท 21,250 2 คะแนน  

4.4 รอยละของงานวิจยัและงานสรางสรรคที่
ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสิน
ทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใช
ประโยชนทั้งในระดับชาตแิละระดับนานาชาติตอ
จํานวนอาจารยประจํา 

10 % 5.55 % 1 คะแนน  

องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม     
5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการ
แกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน 

5 ขอ 6 ขอ 3 คะแนน  

5.2 รอยละของอาจารยประจาํที่มีสวนรวมในการ
ใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปน
กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปน
กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดบัชาติ
และระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 
 
 
 

40 % 52.78 %  3 คะแนน  
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ผลการดําเนนิงาน  ป การศึกษา 2549  
มาตรฐาน 
ตัวบงชี ้

เปาหมาย 
ป 2549 

ผลการ
ดําเนินงาน  
ป 2549 

คะแนน 
ท่ีได 

หมาย
เหตุ  

5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการ
วิชาการและวชิาชีพที่ตอบสนองความตองการ
พัฒนาแบะเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ตอจํานวน
อาจารยประจํา 

 20 % 20 % 2 คะแนน  

5.4รอยละของระดับความพึงพอใจของ
ผูรับบริการ 

n/a n/a n/a  

องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม     
6.1มีระบบและกลไกการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

3 ขอ 3 ขอ 2 คะแนน  

องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ      
7.1 กรรมการบริหารคณะวทิยาศาสตรฯใชหลัก
ธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการและสามารถ
ผลักดันคณะวทิยาศาสตรฯไดในระดับสากล 

มีการดําเนินการ
อยางนอย 5 ขอ 

 3 ขอ 1 คะแนน  

7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของคณะ
วิทยาศาสตรฯ 

4 ขอ 1 ขอ 1 คะแนน  

7.3 มีการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรฯสูองคการ
เรียนรู 
 
 

5 ขอ 1 ขอ 1 คะแนน  

7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากร
บุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไว ใหบุคลากร
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

6 ขอ 4 ขอ 2 คะแนน  

7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการ
บริหาร การเรียนการสอน และการวิจยั 

6 ขอ 2 ขอ 2 คะแนน  

7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสให
บุคคลภายนอกเขามามีสวนรวม 

5 ขอ 1 ขอ 1 คะแนน  
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ผลการดําเนนิงาน  ป การศึกษา 2549  
มาตรฐาน 
ตัวบงชี ้

เปาหมาย 
ป 2549 

ผลการ
ดําเนินงาน  
ป 2549 

คะแนน 
ท่ีได 

หมาย
เหตุ  

7.7 รอยละของอาจารยประจาํที่ไดรับรางวลั
ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ
หรือนานาชาต ิ 
 

- - -  

7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชใน
กระบวนการบริหารการศึกษา  

5 ขอ - -  

7.9 ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้
และเปาหมายของระดับ  

 8 ขอ  7 ขอ 2 คะแนน  

องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ     
8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะห
คาใชจาย การตรวจสอบ การเงิน และงบประมาณ
อยางมีประสิทธิภาพ  

 7 ขอ 7 ขอ 3 คะแนน  

8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกคณะ
วิทยาศาสตรฯรวมกัน 

 5 ขอ  2 ขอ 1 คะแนน  

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ  

    

9.1 มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพ
ภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ บริหาร
การศึกษา  

 7 ขอ 5 ขอ 3 คะแนน  

9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะ
ดานการประกนัคุณภาพแกนกัศึกษา  

7 ขอ 3 ขอ 1 คะแนน  

9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน 

5 ขอ 4 ขอ 3 คะแนน  
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สวนที่ 2 
 

ผลการดําเนินการประกันคุณภาพภายใน 
 

องคประกอบท่ี 1   ปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค และแผนการดําเนนิงาน 
ตัวบงชี้ท่ี  1.1  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยทุธ แผน
ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุก
ภาระกจิ 

จุดแข็ง 
 1.  มีการกําหนดปรัชญาหรอืปณิธาน 
 2.  มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปให
สอดคลองกันและกัน  และสอดคลองกับภารกิจหลักของคณะ  ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย 
 3.  มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน  และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี ้ เพื่อ
วัดความสําเร็จของการดําเนนิงาน 
 4.  มีการดําเนนิการตามแผนครบทุกภารกิจ 
 5.  มีการติดตาม  ตรวจสอบและประเมนิผลการดําเนินงานตามตัวบงชีอ้ยางนอยปละ  2  
คร้ัง  และรายงานผลตอผูบริหาร  และสภาสถาบัน 

จุดออน 
 1.  ไมมีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ  แผนการดําเนนิงาน  เปาประสงค  
เปาหมายกับยทุธศาสตร  และแผนพัฒนาของชาติ  ตลอดจนสภาพการณปจจุบนัและแนวโนมใน
อนาคตอยางสม่ําเสมอ 
 2.  ไมมีการนําผลการประเมิน  และผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธ  และแผนการ
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 

ผลการประเมิน 
จากเกณฑการประเมินมีการดําเนินการได 5 ขอแรก คิดเปนคะแนน 2 คะแนน 

แนวทางการพฒันาปรับปรงุสําหรับตัวบงชี้นี ้
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํากลยุทธ (strategy) เพื่อนําคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีไปสูความสําเร็จที่พึงประสงค ประกอบดวย วิสัยทัศน (vision) พันธกิจ (mission) 
เปาประสงค (goal) และวัตถุประสงค (objective) คณะกรรมการไดวิเคราะห จุดแข็ง (strength) 
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จุดออน (weakness) โอกาส (opportunity) และภยัคุกคาม (threats) เพื่อนํามาสูการ กําหนดกลยุทธที่
ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อันไดแก การเรียนการสอน 
การวิจยั การบริการ ทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม  

2.  เมื่อไดกลยทุธแลว คณะกรรมการนํากลยุทธมาจัดทําเปนแผนดําเนนิการในทกุระดับ 
โดยความรวมมือและ เขาใจรวมกันของบคุลากรทุกกลุมทั้งผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที ่
เพื่อใหมแีนวทางชัดเจนวาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจะพัฒนา ไปอยางไรตามชวงเวลาตางๆ 
จะรวมกันรับผิดชอบอยางไร 

3.  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและหนวยงานตางๆ จัดทําแผน ดําเนินงานตองมีความ
ชัดเจนวาจะทาํอะไร เมื่อใด โดยใคร ใชงบประมาณเทาใด และกําหนดตัวบงชี้หลัก (KPI) พรอม 
ทั้งเปาหมาย (target) ที่จะใชวัดความสําเร็จของการ ดําเนนิงานในแตระยะเวลา 
  

ตัวบงชี้ท่ี  1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชีข้องการปฏิบัติงานที่กําหนด  

จุดแข็ง 
  - 
จุดออน 
  - 

ผลการประเมิน 

จากเกณฑการประเมินมีการดําเนินการได 84.6 %  คิดเปนคะแนน 2 คะแนน 
 
แนวทางการพฒันาปรับปรงุสําหรับตัวบงชี้นี ้
 - 
 
องคประกอบท่ี 2   การเรียนการสอน 

ตัวบงชี้ท่ี  2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร      
 

ในปการศึกษา 2549 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดการเรียนการสอนโดยใช
หลักสูตรของสํานักงานสภาสถาบันราชภัฏ สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 2, 3 และ 4  และหลักสูตรใหม
รวมถึงหลักสูตรที่ปรับปรุงใหมตามมาตรฐานของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) 
จํานวน 7 หลักสูตร ซ่ึงจัดทําขึ้นเพื่อใชในปการศึกษา 2549 สําหรับนักศึกษาชั้นปที่ 1  ซ่ึงไดมีการ
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เผยแพรใหอาจารยทุกทานทราบ และมีรูปเลมเอกสารหลักสูตรที่ใชเปนเอกสารอางอิงที่สํานัก
สงเสริมวิชาการและงานทะเบียนและสํานักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

คณะวิทยาศาสตรฯไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลการดําเนินงานของแตละหลักสูตรเมื่อส้ิน
ปการศึกษา ดังนี้ 

1. คณะฯ ไดรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรใหม รวมถึงหลักสูตรที่ปรับปรุงใหม 
ไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา รวมถึงการแกไข ปรับปรุง อาจารยประจําหลักสูตรให
สอดคลองกับมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว  

2. คณะฯ ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลการดําเนินงานของหลักสูตรตางๆ โดยสํารวจจาก
รอยละของบัณทิตที่ไดงานทําตรงสาขา และนํามาปรับปรุงการสอนใหสอดคลองกับความตองการ
ของตลาดแรงงานตอไป 

3. ในปการศึกษา 2549 คณะเปดสอนหลักสูตรเทคโนโลยีชีวภาพ  ซ่ึงภายหลังพบวาเปน
หลักสูตรที่ไมสอดคลองกับความตองการของผูเรียน หรือนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายยงั
ไมมีความเขาในเกี่ยวกับสาขาวิชานี้อยางถองแท สงผลใหจํานวนนักศึกษาที่เขาศึกษามีจํานวนนอย 
ไมเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว  คณะฯ ไดนําขอมูลในสวนนี้มาปรับปรุงหลักสูตรชีววิทยา เพื่อเปด
สอนในปการศึกษา 2550 ตอไป 

นอกจากนี้ ในตนปการศึกษา 2549 ทางคณะฯ ไดจัดโครงการสอนปรับพื้นความรูในวิชา 
ฟสิกส เคมี ชีววิทยา และคณิตศาสตร ใหแกนักศึกษาชั้นปที่ 1 ทุกสาขาวิชา เพื่อชวยใหนักศึกษา
สามารถปรับตัวใหเขากับการเรียนในระบบมหาวิทยาลัยได 

จุดแข็ง 
 1. คณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรเกาและหลักสูตรใหมที่ไดจัดทําขึ้นตาม
เกณฑมาตรฐานของสกอ. และมีความสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตและสังคมสวน
รวม โดยการจัดทําหลักสูตรทุกหลักสูตร ไดมีการระดมความคิดจากผูทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและ
ภายนอกสถาบัน 
 2. มีการสํารวจภาวะการมีงานทําและการทํางานตรงสาขาของบัณฑิตอยางสม่ําเสมอ 
  
จุดออน 
 1. การวิเคราะหหลักสูตรใหมป 2548 ยังอยูในระหวางการดําเนินการ เนื่องจากเพิ่งเริม่ใช
หลักสูตรนี้ในปการศึกษา 2549 
 2. การสรุปและรวบรวมผลงานปริญญานิพนธของนักศึกษาอยูในชวงริเร่ิมดําเนินการ 
 3. จํานวนนักศกึษาที่เขาศึกษาในแตละชั้นป ยังไมเปนไปตามเปาหมายของการผลิตบัณฑิต 
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ผลการประเมิน 
 จากเกณฑการประเมินมีการดําเนินการได 5 ขอแรก คิดเปนคะแนน 2 คะแนน 

แนวทางการพฒันาปรับปรงุสําหรับตัวบงชี้นี ้
 1. ควรมีการวางระบบการดูแลนักศึกษาอยางใกลชิดเพื่อใหนักศึกษาสําเร็จไดตามหลักสูตร 
 2. ควรมีการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับแผนการดําเนินการของ 
ทุกหลักสูตร 
 
ตัวชี้วัด 2.2   มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั 

หลักการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี    พิจารณา
จาก      ความแตกตางระหวางบุคคลเปนสําคัญ โดยมีรูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนศูนยกลาง        ซ่ึงทําใหผูเรียนที่มีระดับการรับรูที่แตกตางกัน สามารถเรียนรูไดตามพัฒนาการ
และตอบสนอง            ความตองการเรียนรูของแตละบุคคลได   รูปแบบการเรียนการสอนมีความ
ทันสมัย และใชส่ือเทคโนโลยี  ที่สอดคลองกับโครงการสอน (Course syllabus) ของแตละ
รายวิชาที่เปดสอน  โดยมุงเนนใหผูเรียนมีการเรียนรูแบบใฝรู (Active learning)  มีสวนรวมในการ
แสดงความคิด และรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน สามารถตัดสินใจ วิเคราะห ปญหา  แลกเปลี่ยน
เรียนรูรวมกันในกลุมยอย ระหวางผูเรียนกับผูเรียน และ     ผูเรียนกับผูสอน ทั้งในและนอก
หองเรียน ดวยการใชกิจกรรมกลุมระดมสมอง (Brain stroming)  การเรียนรูดวยตนเอง (Self 
study)  จากการคนควาเพิ่มเติมจากแหลงเรียนรูนอกหองเรียน ไดแก สํานักวิทยบริการ หอง
คอมพิวเตอร ภายในมหาวิทยาลัย หองสมุดของหนวยงานอื่น อินเตอรเน็ต  บทเรียนสําเร็จรูป            
ส่ืออิเลคทรอนิคส (e-Learning) นอกจากนี้ ยังเปดโอกาสใหผูเรียนไดมีการเรียนรูจากการทํางาน          
(Work-Based Learning)  และการเรียนรูที่ใชวิธีการสรางผลงานจากการตกผลึกทางปญญา 
(Crystal-Based Learning) กลาวคือ มีการฝกปฏิบัติในหองปฏิบัติการ  การทํางานวิจัย  การฝก
ประสบการณวิชาชีพ          ในหนวยงานราชการและสถานประกอบการ รวมถึง การเพิ่มพูนความรู
จากการเขารับการอบรม สัมมนา ในดานการประเมินผลการเรียนการสอน คณาจารยคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการประเมินผลการเรียนการสอนจากความพึงพอใจของผูเรียนที่มีตอ
รายวิชาที่เปดสอน เพื่อนํามาใชปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ และ
สอดคลองกับความตองการและพัฒนาการของผูเรียนที่แตกตางกันอยางตอเนื่อง 

 



 29

จุดแข็ง 
1) คณาจารยที่สอนในแตละรายวิชาที่เปดสอน  มีการจัดทําโครงการสอนที่สอดคลองกับ

กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีกิจกรรมที่เอื้อตอการเรียนรูตามศักยภาพของแตละ
บุคคล 

2) มีการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู (Active learning)  ในรายวิชาที่เปดสอน ดวย
คณาจารยที่ผานการอบรมพัฒนาศักยภาพดานการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรูโดยตรง 

3) มีรูปแบบการเรียนการสอน ที่ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ที่สอดคลอง
กับการศึกษาดวยตนเองของผูเรียน และเปดโอกาสใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธทางวิชาการทั้งในและ
นอกหองเรียนอยางสม่ําเสมอ 

จุดออน 
1) ส่ือและอุปกรณการเรียนการสอน ระบบคอมพิวเตอร หองคอมพิวเตอร หองเรียน

ตัวอยาง         มีจํานวนจํากัด ทําใหบางรายวชิา ไมสามารถใชส่ืออิเลคทรอนิคสได 
2) โครงการสอนแบบจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู(Active learning) มีผูสอนที่ลงมือ

ปฏิบัติเปน 
จํานวนนอย และขาดการถายทอดใหแกบุคลากรนอย 

3)    มีการดําเนินการวัดและประเมินความพึงพอใจในการจัดการเรียนการสอน แตไมได
ดําเนินการอยางเปนระบบแบบแผน 

ผลการประเมิน 

 จากเกณฑการประเมินมีการดําเนินการได 7 ขอ คิดเปนคะแนน 3 คะแนน 
 

ขอควรปรับปรุงแกไข 

1) ควรมีการสงเสริมใหคณาจารยจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจผูสอนอยางเปนระบบ
และไดมาตรฐานเดียวกัน 

2) ควรจัดใหมีการถายโอนความรูดานการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรูใหแกคณาจารย
ในคณะ เพื่อใหนําไปปรับใชในการสรางบทเรียนที่เนนกระบวนการเรียนรูแบบใฝรูไดอยางมี
ประสิทธิภาพ 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพฒันาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่ง
บุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีการจัดโครงการที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและ
การเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม เนื่องจากในปการศึกษา 2549 
คณะไดมีการเปดหลักสูตรที่เปนทั้งหลักสูตรเกาและหลักสูตรใหม และเมื่อส้ินปการศึกษาไดนํา
ปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของ สกอ.  

ในสวนของอาจารยผูสอน คณะไดจัดอบรม e – Learning  โดยเชิญวิทยากรจาก สวทช. 
เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  มีการจัดโครงการให
อาจารยเขารวมประชุมวิชาการ ในหลายหัวขอ เชน การประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย คร้ังที่ 32 ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ ในระหวางวันที่  10-12 ตุลาคม 2549 และ
การประชุมวิชาการเรื่อง ความหลายหลายทางชีวภาพ  ตามโครงการพัฒนาองคความรูและศึกษา
นโยบายการจัดทรัพยากรชีวภาพในแระเทศไทย (โครงการ BRT , Biodiversity Research and 
Training Program) ในระหวางวันที่ 8 -11 ตุลาคม 2549 เปนตน 

ในสวนของนักศึกษามีการจัดใหมีการฝกประสบการณวิชาชีพของแตละหลักสูตร ตาม
ลักษณะวิชาชีพ โดยใหนักศึกษาไปฝกประสบการณวิชาชีพกับสถานประกอบการตางๆ ตลอดจน
หนวยงานของรัฐ ทั้งในจังหวัดและตางจังหวัด จากนั้นไดมีการติดตามประเมินผลและติดตอ
สอบถามผูประกอบการที่นักศึกษาไปฝกงาน หลังจากการฝกประสบการณวิชาชีพแลว จัดใหมีการ
สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ  วิเคราะหปญหาและอุปสรรคตาง ๆ เพื่อนํามาแกไปปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอนตอไป    

นอกจากนี้ เมื่อบุคลากรของคณะฯ ไดออกไปใหบริการดานตางๆ ใหกับชุมชนไดมีการ
สอบถามทําใหทราบความตองการของชุมชนแลวนําขอมูลที่ไดมาปรับปรุงการเรียนการสอน เพื่อ
พัฒนานักศึกษาและผลิตบัณฑิตใหมีความสอดคลองตรงกับความตองการของทองถ่ิน ซ่ึงเปนไปตาม
ปรัชญาของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ในแตละสาขาไดมีการจัดการอบรมโดยเชิญวิทยากรจากภายนอกที่
มีความรูความสามารถมาอบรมใหกับนักศึกษานอกเหนือจากการเรียนรูในหองเรียน เชน 

1. อบรมโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร 
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปน 1 ใน 9 ของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเครือขาย อบรมนํารองในเรื่องของการสื่อสารทางวิทยาศาสตร 
รวมกับ สวทช.  
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จุดแข็ง 

 เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดช่ือวาเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อทองถ่ิน ดังนั้นคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงมีการติดตอกับหนวยงานตางๆ ในทองถ่ินทําใหสามารถนําความรูที่
ไดจากการติดตอมาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของ
ชุมชน เมื่อนักศึกษาเรียนจบทําใหไดที่ทํางานในทองถ่ิน ไมตองเขาไปหางานในกรุงเทพฯหรือใน
ตางจังหวัด ซ่ึงเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล 
  
จุดออน 

 เนื่องจากคณะมีขอจํากัดดานงบประมาณทําใหบางครั้งไมมีงบประมาณที่จะใหอาจารยและ
นักศึกษาเขารับการอบรมเพื่อนํามาพัฒนาตนเองและการเรียนการสอน 
 

ผลการประเมิน 

 จากเกณฑการประเมินมีการดําเนินการไดครบเกณฑมาตรฐานทั้ง 5 ขอ คิดเปนคะแนน 3 
คะแนน 
 
ตัวบงชี้ 2.4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนประจํา 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

1. ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีจํานวนอาจารยประจําที่ปฏิบัติงานจริง เทากับ 72 คน มี
จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาภาคปกติ เทากับ 945 คนและคิดเปนคา FTES ไดเทากับ 2,667.92 เมื่อ
นํามาคํานวณหาคาสัดสวน FTES ตอจํานวนอาจารยประจํา ไดดังนี้ 

 2,667.92  
 72  

= 37.04 

 แลวเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานสัดสวน FTES นักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารย
ประจําสาขาวิทยาศาสตร ซ่ึงมีคาเทากับ 1: 20 พบวามีคาสูงกวาเกณฑ เทากับ 37.04 – 20 = 17.04 
คิดเปนเปอรเซนต ไดดังนี้ 

 17.04 
 20 

 
x 100 = 85 

 ไดคาเทากับ 85 เปอรเซนต 
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2. การประเมินตามเกณฑ 
 เปอรเซนตสัดสวน FTES นักศึกษาเต็มเวลาตอจํานวนอาจารยประจํา เปรียบเทียบกับเกณฑ
มาตรฐาน เทากับ 85 % 
3. การประเมินผลเทียบกับเปาหมายในตัวบงชี้ 
 เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
> +10% หรือ < -10% 
ของเกณฑมาตรฐาน 

6-9.99และ-6 – (-9.99%)%ของ
เกณฑมาตรฐาน 

(-5.99) – 5.99% 
ของเกณฑมาตรฐาน 

 
 คะแนนที่ไดรับ 1 คะแนน 

จุดแข็ง 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีสัดสวนอาจารยตอนักศึกษาสอดคลองกับสาขาวิชาและ
ลักษณะการเรียนการสอน 

จุดออน 

 แนวโนมจํานวนนักศึกษามีปริมาณลดนอยลง 

แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสําหรับตัวบงชี้ 
 ปรับปรุงแนวทางการรับนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาในคณะ 
 
ตัวบงชี้ท่ี  2.5     สัดสวนของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาตออาจารยประจํา 

 ในปการศึกษา 2549 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรคมี
อาจารยประจํา ซ่ึงไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน และอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้ง
ปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) ทั้งนี้ โดยนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย จํานวนทั้งส้ิน 72 คน   

จากขอมูลอาจารยประจําที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
หรือเทียบเทา มีจํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิทางการศึกษาในระดับตางๆ แสดงดังตารางตอไปนี้ 
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ขอมูลอาจารย จํานวน 
(คน) 

รอยละตอ
อาจารยประจํา 

อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี                8 11 
อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาโท 59 82 
อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา                5               7 

  
จุดแข็ง 

 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรคมีนโยบายและงบประมาณสนับสนุนอยางเต็มที่ เพื่อให
บุคลากรไดพัฒนาตนเองโดยศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและตางประเทศ   
 ในปการศึกษา 2549 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีบุคลากรที่กําลังศึกษาตอในระดับ
ปริญญาโท จํานวน 4 คน และระดับปริญญาเอกจํานวน 6 คน  

จุดออน 
 - 

ผลการประเมิน 

 จากเกณฑการประเมินมีการดําเนินการ คิดเปนคะแนน 1 คะแนน 
  
แนวทางการพฒันาปรับปรงุสําหรับตัวบงชี้นี ้
 - 

ตัวบงชี้ท่ี  2.6  สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย   ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย 

ในปการศึกษา 2549 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรคมี
อาจารยประจํา ซ่ึงไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน และอาจารยพิเศษที่มีสัญญาการจางทั้ง
ปการศึกษา (จางไมต่ํากวา 9 เดือน) ทั้งนี้ โดยนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย จํานวนทั้งส้ิน 72 คน           

จากขอมูลอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย และ
ศาสตราจารย  มีจํานวนอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงตางๆ แสดงดังตารางตอไปนี้ 
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ขอมูลอาจารย จํานวน 

(คน) 
รอยละตอ

อาจารยประจํา 
อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย 49 68 
อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 23 32 
อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย                0               0 
อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย    0   0 

 
จุดแข็ง 

 มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ชัดเจนในการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยนําเสนอผลงาน
เพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ไดแก 

1. สนับสนุนอุดหนุนการทําผลงานทางวิชาการ โดยตั้งงบประมาณในกิจกรรมดังกลาวทุก
ป และจัดสรรงบประมาณ เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ และดําเนินการเบิกจายใหอาจารยทีไ่ดรับ
อนุมัติตําแหนงใหเปนปจจุบัน 
 2. สนับสนุนเครื่องมือ ส่ือ และอุปกรณ รวมทั้งระบบเครือขายสารสนเทศ เพื่อใหอาจารย
สามารถเขาถึงขอมูล และผลงานทางวิชาการตางประเทศที่ทันสมัย ในการคนควาและอางอิง 
 3. ใหอาจารยที่ทําผลงานวิชาการ สามารถนับเปนภาระงานได 
 นอกจากนี้ ในปการศึกษา 2549  อาจารยคณะวิทยาศาสตรที่นําเสนอผลงานทางวิชาการ
เพื่อขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน  9   คน และตําแหนง รองศาสตราจารย จํานวน  
5   คน ซ่ึงหากทุกทานผานการพิจารณา จะทําใหจํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 

จุดออน 
 1. อาจารยมีภาระงานสอนและงานสนับสนนุดานตางๆ ทีไ่ดรับมอบหมายมาก ทําใหไมมี
เวลาในการทําผลงานทางวิชาการ 
 2. ขาดแคลนบคุลากรในสายสนับสนุนการสอน ทําใหอาจารยยังมภีาระหนาที่เยอะ 

ผลการประเมิน 
 จากเกณฑการประเมินมีการดําเนินการ คิดเปนคะแนน 1 คะแนน 
 
แนวทางการพฒันาปรับปรงุสําหรับตัวบงชี้นี ้
 - 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8(2) แหงมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ.2547 ประกอบกับมติสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคในคราวประชุมครั้งที่ 
10/2549 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2549 ออกขอบังคับของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวย
จรรยาบรรณขาราชการ พ.ศ.2549 ตามขอ 4 จํานวน 10 ขอ และมีกระบวนการปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณ ตั้งแตการกําหนดเปนขอสอบในการสอบคัดเลือกบุคลากรเขาทํางานในมหาวิทยาลัย 
การปฐมนิเทศบุคลากรใหม ทั้งพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา และลูกจาง
ช่ัวคราว การแตงตั้งพี่เล้ียงใหความชวยเหลือบุคลากรใหมในระดับโปรแกรมวิชาและคณะวิชา และ
กํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณตามลําดับขั้น โดยมีเอกสารขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค วาดวยจรรยาบรรณขาราชการ พ.ศ.2549 ลงวันที่ 28 กันยายน 2549 เปนหลักฐาน โดยมี
อธิการบดีเปนผูรักษาการใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 

  การดําเนินงานดานกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย 

   1. มหาวิทยาลัยกําหนดขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรควาดวยจรรยาบรรณ
ขาราชการ พ.ศ.2549 เปนลายลักษณอักษร โดยมีนายกสภามหาวิทยาลัยเปนผูลงนาม 
   2. มีการวัดผลดานจรรยาบรรณในการสอบคัดเลือกบุคลากรเขาปฏิบัติการในมหาวิทยาลัย 
 3. มีคณะกรรมการประเมินการทํางานของ  ขาราชการ พนักงานราชการ  พนักงาน
มหาวิทยาลัย ลูกจางประจํา และลูกจางชั่วคราว 
 4. มีการวัดและประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑของมหาวิทยาลัย 
 5. มีการใหนักศึกษาประเมินผลการสอนของอาจารยกอนเขาดูเกรด 
  
จุดแข็ง 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชพีคณาจารยไวเปนลาย
ลักษณอักษร 
  
จุดออน 

1. การเผยแพรจรรยาบรรณวชิาชีพและคูมอืการปฏิบัติแกบุคลากรยังไมทั่วถึง 

2. ขาดระบบการกํากับ ติดตาม และประเมนิผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ และผูที่ไม
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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ผลการประเมิน 

 จากเกณฑการประเมินมีการดําเนินการครบ 3 ขอแรก คิดเปนคะแนน 2 คะแนน 
 
ตัวบงชี้ท่ี  2.8  มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน 
การสอน 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีอาจารยประจํา จํานวน 72 คน ซ่ึงมีคุณวุฒิตรงตาม
ศักยภาพของสาขาวิชาที่เปดสอน  และทางคณะฯไดมีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจํา
ทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน  ดังนี้ 

1. สงเสริมใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการและงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ
การวิจัยเพื่อพัฒนาทองถ่ินใหมากขึ้น  โดยจัดสรรงบประมาณใหบุคลากรของคณะฯ เขารวม
ประชุมวิชาการในระดับชาติเปนประจําทุกป 

2. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยเขารวมการอบรม สัมมนา ในหัวขอตางๆเพื่อเพิ่มพูน
ศักยภาพของตนเอง ทั้งในและตางประเทศ  ซ่ึงสามารถนําความรูที่ไดจากเขารับการอบรมมา
พัฒนาการเรียนการสอน และงานวิจัยได 

3. จัดอบรมเรื่อง e-Learning ใหแกบุคลากรในคณะฯ โดยเชิญวิทยากรจากภายนอกมา
ถายทอดความรู เพื่อใหอาจารยสามารถสรางนวัตกรรมใหมๆ สําหรับใชในการเรียนการสอนได 

4. สนับสนุนใหอาจารยทุกคน จัดการเรียนการสอนแบบใฝรู (active learning)  

จุดแข็ง 
1. คณะฯ มนีโยบายและงบประมาณที่จะสนับสนุนบุคลากรเพื่อเพิ่มพนูศักยภาพของ

ตนเองอยางสม่ําเสมอ 

จุดออน 
1. บุคลากรสวนใหญในคณะฯ ขาดความกระตือรือรนที่จะทํางานวิจัย หรือสรางนวัตกรรม

ใหมๆ ดานการเรียนการสอน เนื่องมาจากมีภาระหนาทีอ่ื่นที่ตองรับผิดชอบนอกเหนือจากการสอน
คอนขางมาก เชน การบริหาร งานบริการวชิาการ เปนตน 

2. งบประมาณที่คณะฯ ไดจัดสรรไวเพื่อสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน ยังมีอยูอยางจํากัด  ทําใหบุคลากรไมสามารถจะเขารวมอบรมหรือสัมมนา
ใหบางหัวขอที่มีคาใชจายสูงได 

ผลการประเมิน 
 จากเกณฑการประเมินมีการดําเนินการได 2 ขอ คิดเปนคะแนน 1 คะแนน 
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แนวทางการพฒันาปรับปรงุสําหรับตัวบงชี้นี ้
 1. กระตุนใหบุคลากรมีความสนใจที่จะพฒันาศักยภาพของตนเอง และการจัดการเรียนการ
สอนใหมากขึน้  
 2. จัดหางบประมาณสนับสนุนใหเพยีงพอตอความตองการของบุคลากร 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน1 ป 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
1. ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน 
 ขอมูลเกี่ยวกับรอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป ของบัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2549 ทาง
คณะไดรวมกับสํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรคในการเก็บขอมูลโดยใช
แบบสอบถามในชวงที่บัฒฑิตมารับปริญญา ขณะนี้ยังอยูในชวงรอผลการวิเคราะหขอมูลจาก
สถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. การประเมินตามเกณฑ 
 N/A 
3. การประเมินผลเทียบกับเปาหมายในตัวบงชี้ 
 เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 – 59 รอยละ 60 – 79 มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 
 
 ยังไมสามารถประเมินคะแนนในสวนของตัวบงชี้นี้ได 
 
จุดแข็ง 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการรวมมือกับสํานักวิจัยในการเก็บขอมูลบัณฑิต 

จุดออน 

 การวิเคราะหขอมูลในสวนดังกลาวมีความลาชา 

แนวทางในการพัฒนาและปรับปรุง 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะตองมีการสรางแบบสอบถามและวิเคราะหผลดวย

ตัวเองในปการศึกษา 2550 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

1. ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรวมกับสํานักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรคสรางแบบสํารวจเกี่ยวกับเงินเดือนเริ่มตนของบัณฑิตที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 
2549 ขณะนี้ยังอยูในชวงรอผลการวิเคราะหขอมูลจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. การประเมินตามเกณฑ 
 N/A 
3. การประเมินผลเทียบกับเปาหมายในตัวบงชี้ 
 เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ  1-74 ไดรับเงินเดือน
เทากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ. 

รอยละ 75-99 ไดรับเงินเดือน
เทากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ. 

รอยละ 100 ไดรับเงินเดือน
เทากับหรือสูงกวาเกฎฑ กพ. 

 ยังไมสามารถประเมินคะแนนในสวนของตัวบงชี้นี้ได 
 

จุดแข็ง 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการรวมมือกับสํานักวิจัยในการเก็บขอมูลบัณฑิต 

จุดออน 

 การวิเคราะหขอมูลในสวนนี้มีความลาชา 

แนวทางการพัฒนาและปรับปรุง 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะตองมีการสรางแบบสอบถามและวิเคราะหผลดวย
ตัวเองในปการศึกษา 2550 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

1. ขอมูลอางอิงสําหรับผูประเมิน 

ขอมูลเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต ที่มีตอ
บัณฑิตคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2549 ทางคณะไดรวมกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเก็บขอมูล ขณะนี้ยังอยูในชวงรอผลการ
วิเคราะหขอมูลจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 
2. การประเมินตามเกณฑ 
 N/A 
3. การประเมินผลเทียบกับเปาหมายในตัวบงชี้ 

เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2  คะแนน 3 
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉล่ียอยูระหวาง 1 – 2.49 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉล่ียอยูระหวาง 2.50 – 3.49 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน
เฉล่ียมากกวาหรือเทากับ 3.50 

 
 ยังไมสามารถประเมินคะแนนในสวนนี้ได 
 
จุดแข็ง 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการรวมมือกับสํานักวิจัยในการเก็บขอมูลบัณฑิต 

จุดออน 

 การวิเคราะหขอมูลในสวนดังกลาวมีความลาชา 

แนวทางการปรับปรุงสําหรับตัวบงชี้นี้ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะตองมีการสรางแบบสอบถามและวิเคราะหผลดวย
ตนเองในปการศึกษา 2550 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปทีผานมาไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปและ
วัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

1. กิจกรรมที่คณะ/สํานักงาน/สถาบัน ดําเนินการในตัวบงชี้ 
 นักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคที่ไดรับรางวัล
ดานวิชาการโดยสํารวจจากนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา
ทั้งหมด มีดังนี้ 
 - ป 2549 นายอนุสรณ เกิดศรี ไดรับคัดเลือกเปนตัวแทนภาคเหนือเขารวมทักษะความรูและ
การประกอบเครื่องคอมพิวเตอรในโครงการ PC Assembly Grand Prix Thailand 2006 ยอดเยาชน
คนเกงพีซี เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2549 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับบริษัทซิน
เน็ค(ประเทศไทย)จํากัด 
 - ป 2550 นางสาวปวีนา นาครัตน นางสาวสุมาลี ธุรกิจ นางสาวชลธิชา เปยมสุข นายจุดิ
ราช อินทรสะอาด และนายขจรศักดิ์ ช่ืนปอม นักศึกษาป 2 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร ไดรับใบ
ประกาศนียบัตรผานเกณฑมาตรฐานการใชโปรแกรมลินุกซ (Linux) ระดับประชาชนจัดโดยศูนย
เทคโนโลยีอิเล็คทรอนิกส 
2. การประเมินตามเกณฑ 
 การคิดรอยละของตัวบงชี้ คํานวณมาจาก 

จํานวนักศึกษาและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษา
ในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุกระดับ
การศึกษา (6 คน) 

 

จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จ
การศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทุก
ระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัลทุกประเภทใน
ปการศึกษาปจจุบัน (3195 คน) 

 X   100   =  0.187 % 

3. การประเมินผลเทียบกับเปาหมายในตัวบงชี้ เกณฑทั่วไป 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 0.003- รอยละ 0.015 รอยละ 0.016 – รอยละ 0.029 มากกว าหรือเท ากับรอยละ 

0.030 
 
 คะแนนที่ไดรับ 3 คะแนน 
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จุดแข็ง 

1. นักศึกษามีความรูความสามารถในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพและเปนผูสามารถดํารงชีวิต
ในสังคมไดอยางมีความสุข 
2. นักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพของตัวเองตามความสนใจและความถนัดทําใหนักศึกษาเปน
บัณฑิตที่มีคุณภาพ 

จุดออน 

1. นักศึกษาสวนใหญขาดความสนใจในการพัฒนาศักยภาพของตนเองเมื่อเทียบกับจํานวน
นักศึกษาที่มีทั้งหมด 

แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสําหรับตัวบงชี้ 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควรสงเสริมใหนักศึกษาสงผลงานดานวิชาการใน
ระดับประเทศเพิ่มมากขึ้น 
 
องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

1. กิจกรรมที่คณะ/สํานักงาน/สถาบัน ดําเนินการในตัวบงชี้ 
 ในปการศึกษา 2549 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการสํารวจความตองการจําเปน 
(needs assessment) ของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ในวันปฐมนิเทศนนักศึกษาใหมของคณะ ในวันที่ 4 
มิถุนายน พ.ศ. 2549 โดยใชแบบฟอรมเก็บขอมูล เพื่อนํามาใชในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
และจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ ใหกับนักศึกษา เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หอง
คอมพิวเตอร หองสมุดศูนยวิทยาศาสตร หองเรียนมาตรฐาน มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริม
คุณภาพชีวิตของนักศึกษา เชน สถานที่ออกกําลังกายหนาอาคาร พวส. จัดสวัสดิการหอพัก และการ
บริการของหองพยาบาล คณะไดจักใหมีอาจารยี่ปรึกษาของนักศึกษาทุกชั้นป ที่จะคอยดูแลเรื่อง
กิจการ แหลงเงินทุนการศึกษา การจัดหางาน และศึกษาตอในอนาคต นอกจากนั้น ทางคณะและ
สาขาวิชายังไดชวยพัฒนาและเสริมสรางประสพการณทางวิชาชีพใหแกนักศึกษาหลายกิจกรรม 
เชน การสัมมนากอนและหลังฝกประสพการณวิชาชีพ เปนตน รวมทั้งฝายกิจการนักศึกษายังจัดให
มีการประเมินผลการจัดกิจกรรมและบริการดวย 
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2. การประเมินตามเกณฑ 
1) มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 
2) มีการจัดบริการดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรียนรูของ 
    นักศึกษา 
3) มีการบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
4) มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 
5) มีการบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา 
6) มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพแกนักศึกษาและศิษยเกา 
7) มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เร่ืองขางตนเปนประจําทุกป 
8) นําผลการประเมินคุณภาพมาพัฒนาการใหบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 

3. การประเมินผลเทียบกับเปาหมายในตัวบงชี้ 
เกณฑการประเมิน 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 7 ขอ
แรก 

มีการดําเนินการ 7 ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 

 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีผลการดําเนินการรวม 7 ขอ แตยังไมไดนําผลการ
ประเมินคุณภาพการใหบริการมาจัดบริการใหกับนักศึกษาและศิษยเกา ซ่ึงประเมินตนเองที่ระดับ 2 
คะแนน 
 
จุดแข็ง 

 มีการสํารวจและจัดบริการดานตางๆ ใหกับนักศึกษาทุกชั้นป 

จุดออน 

 ยังขาดการนําผลการประเมินคุณภาพการใหบริการมาปรับปรุงการใหบริการ 

แนวทางการพัฒนาและปรับปรุงสําหรับตัวบงชี้นี้ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะตองจัดใหมีการบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาที่
กวางขวางขึ้นและครอบคลุมความตองกาของนักศึกษาทุกดาน และจัดใหมีการประเมินคุณภาพ
บริการนํามาปรับปรุงการใหบริการตอไป 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

คําอธิบายตัวบงชี ้  ตัวบงชี้นี้ตองการใหมีการสงเสริมการจัดกิจกรรมนักศึกษาอยาง
เหมาะสมและครบถวน กิจกรรมนักศึกษาหมายถึงกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ดําเนินการทั้งโดย
สถาบันและโดยองคการนักศึกษา เปนกิจกรรมที่ผู เขารวมจะตองมีโอกาสไดรับการพัฒนา
สติปญญา สังคม อารมณ รางกาย และคุณธรรมจริยธรรมสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค  5 ประการ ไดแก (1) ความรู (2) ทักษะการคิด (3) ทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและ
ความรับผิดชอบ (4) ทักษะการวิเคราะหและการสื่อสาร และ (5) การพัฒนาคณธรรมและจริยธรรม 

1. กิจกรรมที่คณะ/สํานักงาน/สถาบัน ดําเนินการในตัวบงชี้ 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีนโยบายและแผนปฏิบัติการในการจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษาดานการสงเสริมวิชาการ สงเสริมการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม สงเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
บําเพ็ญประโยชน รักษาสิ่งแวดลอม สงเสริมสุขภาพ มีการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินกิจกรรม
ตามกลุมกิจกรรม พัฒนานักศึกษาดานตางๆ อีกทั้งคณะมีสโมสรนักศึกษา และชมรมตางๆ ที่เปน
ฝายสนับสนุนและรวมดําเนินงานดานกิจการนักศึกษา โดยมีรายละเอียดโครงการดังตอไปนี้ 
 

วันท่ี ชื่อโครงการ 
5 – 11 ธันวาคม 2549 โครงการงานวันมรดกโลกหวยแขง ประจําป 2549 
1 - 2 มีนาคม 2549 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพรอม

กอนเปนบัณฑิต 
1 ตุ ล า ค ม  2549
(ปงบประมาณ 2550 

โครงการจัดทําโพลสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาและชุมชนใน
จังหวัดนครสวรรค 

16 ธันวาคม 2549 –  
7 มกราคม 2550 

โครงการอบรมปรับความรูพื้นฐานดานวิทยาศาสตรสําหรับนักศึกษา
ช้ันปที่ 1 คณะวิทยาศาสตร 

17 – 18 มกราคม 2550 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่รวมกับนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร ช้ันปที่ 3 

7 – 9 มีนาคม 2550 โครงการออกคายพัฒนาสุขภาพในชุมชน 
20 – 24 พฤษจิกายน 2549 โครงการสํารวจความพึงพอใจในการดําเนินงานจัดการแขงขันกีฬา

มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือคร้ังที่ 19 “ตนเจาพระยาเกมส” 
25 – 27 ธันวาคม 2549 โครงการเขาคายทักษะชีวิตปองกันยาเสพยติด 
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วันท่ี ชื่อโครงการ 
3 – 4 กุมภาพันธ 2550 โครงการออกคายอาสาพัฒนา 
8 – 10 กันยายน 2549 โครงการคาย Help! Help! อาสาการกุศล 
26 สิงหาคม 2549 โครงการฝกอบรม “อาสาราชภัฏ” 
19 – 20 สิงหาคม 2549 โครงการฝกอบรม “คนของพระราชา” 
12 กรกฎาคม 2549 โครงการกีฬานองใหม 
15 สิงหาคม 2549 โครงการกีฬาคอมฯลีก 
  
2. การประเมินตามเกณฑ 
 1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของคณะและ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 2. มีการสงเสริมใหคณะและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษา ใน 5 ประเภท ดังนี้ 
  - กิจกรรมวิชาการ 
  - กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 
  - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 
  - กิจกรรมนันทนาการ 
  - กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดยคณะและ
สโมสรนักศึกษา 
 4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง 

3. การประเมินผลเทียบกับเปาหมายในตัวบงชี้ 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีกรดําเนินโครงการไมครบ 3 
ขอแรก 

มีการดําเนินโครงการครบ  3 
ขอแรก 

มีการดําเนินโครงการครบทุก
ขอ 

 คะแนนที่ไดรับ 3 คะแนน  

จุดแข็ง 
1. มีการดําเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครบทั้ง 5 ดาน 
2. องคการตางๆ ของนักศึกษา เชน สโมสรนักศึกษา ชมรม และนักศึกษา มีสวนรวมใน

การคิดและรับผิดชอบกิจกรรมในแตละดาน 
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3. มีการบูรณาการกิจกรรมทําใหเกิดการพัฒนานักศ฿กษาหลาดานและการจัดทํากิจกรรม
ตางๆ 

จุดออน 
 นักศึกษามีหลายสาขา ทําใหการเขารวมกิจกรรมบางครั้งนักศึกษาเขารวมไมครบ 

แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสําหรับตัวบงชี้ 
คณะควรจัดใหมีกิจกรรมเพิ่มเติมในสวนของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยมุงใหเกิด

ประโยชนแกตัวนักศึกษาในดานคุณธรรม จริยธรรม และความรักในวัฒนธรรมดานอื่นๆ อีกเชน 
ภูมิปญญาชาวบานในทองถ่ิน เปนตน 
 
องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 การพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจยั และสรางสรรค 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีการสงเสริม และ
สนับสนุนใหคณาจารยในคณะวิชาผลิตผลงานวิจยั และสิ่งประดิษฐ  ในรูปแบบตาง ๆ ดังตอไปนี้ 

4.1.1 สงเสริมใหคณาจารยเขารวมการประชุมทางวิชาการ เพื่อรับฟงการนําเสนองานวิจัย
ในแขนงตาง ๆ ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อเปนการกระตุน สรางแรงจูงในในการผลิต
ผลงานวิจัย และส่ิงประดิษฐตาง ๆ  สําหรับในปการศึกษา 2549  ทางคณะวิชาไดสนับสนุนให
คณาจารยคณะวิทยาศาสตร ฯ เขารวมการประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศ
ไทย คร้ังที่ 32 (วทท.32)  ในระหวางวันที่  10 – 12  ตุลาคม 2549 ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิต ซ่ึง
มีการนําเสนอผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ จํานวน 15 แขนงวิชา  ทางคณะวิชาไดสงคณาจารยเขา
รวมประชุม จํานวน 7  ภาควิชา รวมทั้งส้ิน 27 คน  ไดแก   

1) ภาควิชาคอมพวิเตอร    จํานวน  5  คน 
2) ภาควิชาชวีวิทยา  จํานวน  5  คน 
3) ภาควิชาเคมี  จาํนวน  4  คน 
4) ภาควิชาคณิตศาสตร  จํานวน 7  คน 
5) ภาควิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  จํานวน 2  คน 
6) ภาควิชาฟสิกส   จาํนวน  3  คน 
7) ภาควิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม   จํานวน  2  คน 
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4.1.2 สงเสริมใหอาจารยคณะวิทยาศาสตร ฯ เขารวมการอบรม ความรูพื้นฐานในการ
พัฒนาเนื้อหาดิจิทัล และ Instruction design ตามมาตรฐาน SCOM  ณ สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) ในระหวางวันที่  17 - 21 กรกฎาคม 2549  โดยสงคณาจารย เขา
รวมจํานวน 3 ทาน คือ  

1) ผูชวยศาสตราจารยชะยันต  อินเล็ก   สาขาวิชาฟสิกส 
2) อาจารยพิมพชนก  เทียมทิพร             สาขาวิชาคอมพิวเตอร  
3) อาจารยณิชา นภาพร  จงกะสิกิจ        สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
เพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพในการสรางและพัฒนาผลงานวิจัยทางดานสื่อการเรียนการสอน 

และเปนการสรางความรวมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร  อันจะนํามาซึ่งการพัฒนาบุคลากร
ทางดานการเรียนการสอน และทําใหเกิดแรงจูงใจในการสรางผลงานวิจัยในลักษณะ e-Learning 
ตามมาตรฐาน SCOM    

4.1.3 สนับสนุนงบประมาณดําเนินการจัดอบรมการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เพื่อเตรียมความ
พรอมระบบ e-Learning ใหกับคณาจารยคณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี  เพื่อเปนการสรางเสริม
ความรูความสามารถ และกระตุนใหอาจารยผลิตผลงานวิจัยทางดานการเรียนการสอน  ในระหวาง
วันที่ 19 – 20 เมษายน 2550  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยเชิญวิทยากรจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาทั้งหมด 3 หลักสูตร คือ 

1) หลักสูตรการออกแบบสื่อการเรียนดวย Storyboard and Site Map  
2) การสรางสื่อบทเรียนอิเล็กทรอนิกสแบบ Interactive Learning ดวยโปรแกรม 

Macromedia Captivate 
3) เทคนิคการสรางแบบวัดประเมินผลการเรียนดวยส่ืออิเล็กทรอนิกส 
ซ่ึงมีอาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เขารวมการอบรมทั้งส้ิน 42 ทาน จาก  7 

สาขาวิชา 

จากกิจกรรมที่ผานมา แสดงใหเห็นวาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีกลไกในการ
ขับเคลื่อน เพื่อสงเสริมและสนับสนุนอาจารยในคณะวิชา ในการผลิตผลงานวิจัย  ส่ิงประดิษฐและ
งานสรางสรรคตาง ๆ  ซ่ึงสรุประบบการสนับสนุนไดหลายรูปแบบ อาทิเชน  

- สนับสนุนงบประมาณในการผลิตผลงานวิจัย     
- สงเสริมใหคณาจารยเขารวมการประชุมวิชาการตาง ๆ เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจ และ

เปนการกระตุนในการผลิตผลงานวิจัย 
- สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินการจัดอบรมทักษะวิชาการตาง ๆ เพื่อเปนการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการพัฒนา ผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ 
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- สงเสริมใหอาจารยมีสวนรวมการผลิตผลงานวิจัยระหวาง นักศึกษา และอาจารย เพื่อเปน
การพัฒนาองคความรูใหกับนักศึกษา 

จากการดําเนินงานดังกลาวคณะวิชาไดสงเสริมใหคณาจารยมีสวนรวมในการผลิต
ผลงานวิจัยอยางเขมแข็ง โดยบูรณาการงานวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน 

 
จุดแข็ง 

1. คณะวิทยาศาสตร ฯ มีการสงเสริมใหอาจารยเขารวมกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเปนการพัฒนา 
ศักยภาพในการสรางผลงานวิจัย 

2. คณะวิทยาศาสตร ฯ มีวิธีการในการบริหารจัดการในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณ
สนับสนุนงานวิจัยที่มีอยางจํากัด 

3. คณะวิทยาศาสตร ฯ มีการสงเสริมความรวมมือระหวางอาจารยกับหนวยงาน หรือ
องคกรภายนอก  

4. คณะวิทยาศาสตร ฯ ใชระบบฐานขอมูลที่ใชบริหารงานวิจัยจากสวนกลางของ
มหาวิทยาลัย ฯ 

จุดออน 
 1. อาจารยคณะวิทยาศาสตร ฯ หลายทาน ขาดแรงจูงใจในการผลิตผลงานวิจยั 
 2. อาจารยคณะวิทยาศาสตร ฯ ทุกทานมีภาระงานนอกเหนือจากงานสอน อันไดแก งาน
บริหาร งานบริการวิชาการทั้งภายในมหาวิทยาลัย ฯ งานบริการชุมชน และงานกิจการนักศึกษา 
รวมถึงงานธุรการ ซ่ึงมหาวิทยาลัย ฯ ขาดบุคลากรดานงานธุรการ 
 3. งบประมาณสนับสนุนการทําผลงานวิจัยที่ไดรับจากมหาวิทยาลัย ฯ มีจํานวนจํากดั ทํา
ใหอาจารยหลายทานไมไดรับงบประมาณตามที่เสนอขอทํางานวิจยั 
 4.  การนําเสนองานวิจัยของอาจารยคณะวิทยาศาสตร ฯ หลายทาน ไมสอดคลองกับยุทธ
ศาสตรการวิจัยของชาติ  หรือนโยบายของมหาวิทยาลัย ฯ 

ผลการประเมิน 

 จากเกณฑการประเมินมีการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานจํานวน 3 ขอ คิดเปนคะแนน 2 
คะแนน 

แนวทางการพฒันาปรับปรงุสําหรับตัวบงชี้นี ้
1. จัดใหมีการนําเสนอผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ จากนักวิจัยระดับประเทศ หรือ

นานาชาติ โดยเชิญมาเปนวิทยากรนําเสนอในมหาวิทยาลัย ฯ ซ่ึงอาจจะไดกลุมเปาหมายที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหกับอาจารยในการผลิตผลงานวิจัย 
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2. มหาวิทยาลัย ฯ ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนอาจารยที่ผลิตผลงานวิจัยให
เพียงพอกับปริมาณงานวิจัยที่มีคุณภาพ เพราะในปจจุบันมีหัวของานวิจัยเชิงคุณภาพที่คณาจารย
นําเสนอเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณเปนจํานวนมาก แตดวยงบประมาณที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสรร
ใหมีจํานวนจํากัด จึงทําใหอาจารยที่ไมไดรับคัดเลือก ขาดโอกาสในการผลิตงานวิจัย 

 
ตัวบงชี้ท่ี  4.2   มีระบบการบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีนโยบายที่จะสนับสนุนและสงเสริมใหบุคลากรทําวิจัย 
รวมถึงการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคในวงการวิชาการทั้งในระดับทองถ่ิน ระดับชาติ
และนานาชาติ โดยจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนในกิจกรรมดังกลาวเปนประจําทุกป 
นอกจากนี้บุคลากรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดมีความรวมมือและสรางเครือขายกับ
หนวยงานภายนอกซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากผลงานวิจัย โดยสามารถนําองคความรูที่ไดจากงานวิจัย
นั้นไปใชประโยชนได 
 
ดานการเผยแพรงานวิจัย 
 ในปการศึกษา 2549  บุคคลากรในคณะไดมีการนําผลงานวิจัยไปเผยแพรทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติไดแก 
 1.  ผลงานวิจัยเร่ือง  “ความหลากหลายของพรรณไมในชุมชนบานเขาดิน จังหวัด
นครสวรรค และการศึกษาไรโบโซมขนาด  26  เอส  ของผักหวาน (Melietha suavis.)” ณรงคชัย 
ทองอยูและคณะ  นําเสนอในรูปแบบโปสเตอร  ในงานประชุมวิชาการเรื่อง  มหาวิทยาลัยกับ
ทิศทางงานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถ่ิน คร้ังที่  2 . 12 – 13  กรกฏาคม  2549. 
 2.  ผลงานวิจัยเร่ือง “การอนุรักษและการใชประโยชนบัวจากบึงบอระเพ็ด” อุรา บุบผาชาติ
และคณะ  งานเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 28  
สิงหาคม  2549 

3.  ผลงานวิจัยเร่ือง  Nucleotide  sequence of the 26S rRNA  gene in Melientha suavis and 
its phylogenetic analysis. ณรงคชัย ทองอยู  และกันยา  กาวิน. นําเสนอในรูปแบบโปสเตอรและ
บทความ ในงานประชุมวิชาการประจําป  2550  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ  28 – 30 มีนาคม  2550 
 4.  ผลงานวิจัยเร่ือง  Outbreak of Bacterial deseases in Fish Farms in Sakaekrung River. 
Uthaitani, During late 2005  to early 2006” ณรงคชัย ทองอยู. นําเสนอในรูปแบบโปสเตอรและ
บทความ ในงานประชุมวิชาการประจําป  2550  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ 28 -30  มีนาคม  2550 
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 5.  ผลงานวิจัยเร่ือง “การอนุรักษและการใชประโยชนบัวจากบึงบอระเพ็ด” อุรา บุบผาชาติ
และคณะ  การประชุมวิชาการระดับชาติเร่ือง “การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแบบบูรณา
การกับวิถีชีวิต : จากวิทยาศาสตรทองถ่ินสูแหลงเรียนรู”  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระหวาง
วันที่  28 – 31  มีนาคม  2550 

ดานการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 

 ในปการศึกษา  2549  บุคลากรในคณะไดมีการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอก ไดแก 

1. หนวยประสานงานเครือขายภูมิศาสตรเขตภาคเหนือตอนลาง เร่ืองการจัดทําบทเรียน 
วิทยาศาสตรทองถ่ิน รวมกับ สวทช. (ดร.สุภาวรรณ วงคคําจันทร) 

2. โครงการพัฒนาการสื่อสารวิทยาศาสตรสูชุมชนไทยรวมกับสวทช. และมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเครือขาย 9 แหง (อ.อุรา  บุบผาชาติ)   
 
จุดแข็ง 

 1. คณะฯ มนีโยบายและงบประมาณสนับสนุนใหบุคลากรนําผลงานวิจยัไปเผยแพรในการ
ประชุมวิชาการและการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการตางๆ  
 2. คณะฯ มนีโยบายและงบประมาณสนับสนุนการสรางเครือขายกับหนวยงานภายนอก  
 
จุดออน 

1.  จํานวนอาจารยที่สนใจทําวิจัยยังมีอยูคอนขางนอย 
2.  งานวิจยัสวนใหญยังไมสามารถนํามาใชประโยชนตอชุมชน หรือสรางเครือขายกับ

หนวยงานภายนอกได 
3. คณะฯ ยังขาดระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะห การนําผลงานวิจัยไปใชใหเกิดประโยชน 

ผลการประเมิน 

 จากเกณฑการประเมินมีการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานได  3 ขอ คิดเปนคะแนน 2 
คะแนน 
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แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสําหรับตัวบงชี้นี้ 

1. สรางแรงจูงใจใหอาจารยทํางานวิจัยเพิ่มมากขึ้น 
  2.    สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยคิดโจทยวิจัยที่สามารถตอบสนองความตองการของ
ชุมชนหรือทองถ่ิน เพื่อตอเนื่องไปสูการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 
 3. จัดระบบประชาสัมพันธและเผยแพรงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ตัวบงชี้ท่ี 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา 

ในปการศึกษา 2549 คณะวิทยาศาสตรมีจํานวนอาจารยประจําทั้งส้ินจํานวน 72 คน 
ชื่องานวิจัย หัวหนาโครงการ จํานวนเงิน (บาท) 

งบประมาณจาก วช. 
1. ชุดโครงการวิจัยการศึกษาการลด

ความเปนพิษและพัฒนาเพิ่มศักยภาพในการ
ผลิตน้ํามันไบโอดีเซลสบูดํา 

2. ชุดโครงการวิจัยการมีสวนรวมของ
ชุมชนในการพัฒนาและสงเสริมภูมิปญญา
ทองถ่ิน 

3. โครงการวิจัยการพัฒนาศูนยการ
เรียนรูทองถ่ินดานการอนุรักษฟนฟูและใช
ประโยชนจากทรัพยากรน้ําในภาคการเกษตร
แบบมีสวนรวม บนพื้นฐานเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง 
งบประมาณเครือขายงานวิจัยภาคเหนือ
ตอนลาง 

1. การผลิตขาวเพื่อสุขภาพดวยการ
จัดการหวงโซอุปทานในสหกรณการเกษตร 
จ. อุทัยธานี 

 
ดร.สาวิตรี  เพชรชวย 
 
 
ดร.ศุภชัย ทว ี
 
 
ดร.สุภาวรรณ  วงศคําจันทร 
 
 
 
 
 
 
 
ผศ. ธิติมา บุญเจริญ 

 
         930,000 

 
 

100,000 
 
 

350,000 
 
 
 
 
 
 
 

150,000 

                                         รวมท้ังสิ้น  1,530,000 
 
จํานวนเงินสนบัสนุนงานวจิยัและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ

จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดคิดเปน 21,250 บาท 
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จุดแข็ง  
- 

จุดออน 
1.  จํานวนอาจารยที่สนใจทําวิจัยยังมีอยูคอนขางนอย 

ผลการประเมิน 
 จากเกณฑการประเมินมีการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน คิดเปนคะแนน 1 คะแนน 

 
แนวทางการพฒันาปรับปรงุสําหรับตัวบงชี้นี ้

1. สรางแรงจูงใจใหอาจารยทํางานวิจัยเพิ่มมากขึ้น 
  2.  สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยคิดโจทยวิจัยที่สามารถตอบสนองความตองการของ
ชุมชนหรือทองถ่ิน เพื่อตอเนื่องไปสูการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 
 
ตัวบงชี้ท่ี 4.4  รอยละของงานสรางสรรคและงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประะจํา 
 

ในปการศึกษา 2549 บุคคลากรในคณะไดมีการนําผลงานวิจัยไปเผยแพรในระดับชาติ 
จํานวน 4  เร่ืองไดแก  

1. ผลงานวิจัยเร่ือง “ความหลากหลายของพรรณไมในปาชุมชนบานเขาดิน จังหวัด
นครสวรรค และการศึกษาไรโบโซมขนาด 26 เอส ของผักหวาน (Melietha suavis.)” ณรงคชัย ทอง
อยูและคณะ  นําเสนอในรูปแบบโปสเตอร  ในงานประชุมวิชาการเรื่อง มหาวิทยาลัยกับทิศทาง
งานวิจัยเพื่อพัฒนาทองถ่ิน คร้ังที่ 2.  12-13 กรกฎาคม 2549. 

2. ผลงานวิจัยเร่ือง  “Nucleotide sequence of the 26S rRNA gene in Melientha suavis and 
its phylogenetic analysis”.  ณรงคชัย ทองอยู และกันยา กาวิน. นําเสนอในรูปแบบโปสเตอรและ
บทความ ในงานประชุมวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงประเทศไทย คร้ังที่ 32. 10-12 
ตุลาคม 2549.   

3. ผลงานวิจัยเร่ือง “Outbreak of Bacterial deseases in Fish Farms in Sakaekrung River, 
Uthaitani, During late 2005 to early 2006”. ณรงคชัย ทองอยู.  นําเสนอในรูปแบบโปสเตอรและ
บทความ ในงานประชุมวิชาการประจําป 2550 สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงชาติ 28-30 มีนาคม 2550 
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4. ผลงานวิจัยเร่ือง “การอนุรักษและการใชประโยชนบัวจากบึงบอระเพ็ด” อุรา บุปผาชาติ
และคณะ  การประชุมวิชาการระดับชาติเร่ือง “การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแบบบูรณา
การกับวิถีชีวิต : จากวิทยาศาสตรทองถ่ินสูแหลงเรียนรู”  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ระหวาง
วันที่ 28 – 31 มีนาคม 2550  
 รอยละของงานสรางสรรคและงานวจิัยที่ตพีิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทาง
ปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวน
อาจารยประะจํา  คิดเปนรอยละ 5.55  
 
จุดแข็ง 
 - 
จุดออน 

1. จํานวนอาจารยที่สนใจทําวิจัยยังมีอยูคอนขางนอย 
2. งานวิจยัหลายเรื่องยังไมแลวเสร็จภายในปการศึกษา 2549 
3. ผูวิจัยบางสวนไมนําผลงานวิจยัของตนไปเผยแพรในระดับชาติ หากแตทําเปนรูปเลม

งานวิจยัที่สมบูรณ และสงกลับไปยังเจาของทุนเทานั้น  

ผลการประเมิน 
 จากเกณฑการประเมินมีการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน คิดเปนคะแนน 1 คะแนน 

 
แนวทางการพฒันาปรับปรงุสําหรับตัวบงชี้นี ้
 1. สงเสริมใหอาจารยเผยแพรผลงานวิจัยใหมากขึ้น 
 
องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสงัคม 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดกําหนดนโยบาย แผนงานและโครงการบริการวิชาการ
แกสังคมใหสอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่วา “สถาบันอุดมศึกษาชั้นนํา เพื่อพัฒนา
ทองถ่ิน” และมาตรา 7 แหงพรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 ที่วา “ใหมหาวิทยาลัยเปน
สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน”  ใหบริการทางวิชาการแกสังคม ปรับปรุง ถายทอดและ
พัฒนาเทคโนโลยี ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม โดยบุคลากรทุกฝาย รวมทั้งนักศึกษามีสวนรวม
ในการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ จัดอบรมใหความรูทางวิชาการ บริการเผยแพรความรูและ
ขาวสารทางวิชาการแกชุมชน ดวยการบริการรับตรวจวิเคราะหมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) 
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เชน แกลบ การออกปฏิบัติการภาคสนามของนักศึกษาในดานการอนามัยส่ิงแวดลอมและการ
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และ พัฒนาวัด เปนตน 

 ในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมนี้ คณะวิชามีระบบกลไกในการติดตามกํากับดวย
เอกสารสรุปงาน และกําหนดเปนภาระงานใหกับบุคลากร ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
     1. กิจกรรมการอบรมความรูทางวิทยาศาสตร 
  - การสอนวิทยาศาสตรอยางไรใหสนุก รวมกับสมาคมครูวิทยาศาสตรแหง                
ประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 -28 ม.ค.50 อบรมรมครูภาคเหนือ ณ หองนนทรี คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
  - การจัดคายอบรม คณิตศาสตรใหกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปที่ 6                           
ณ  หองนนทรี ระหวางวันที่ 2-4 กุมภาพันธ 2550 
      2. การเปนวิทยากรชุมชน 
  - วิทยากรดาน เคมี ชีววิทยา ฟสิกส และคณิตศาสตรใหกับนักเรียน มัธยมศึกษาป
ที่ 6 โรงเรียนนครสวรรค จ. นครสวรรค ในระหวางวันที่ 12 – 13 ธันวาคม 2549 
      3. การจัดกิจกรรมเผยแพรความรูทางวิทยาศาสตร 
   - การจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตร  ณ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ในระหวางวันที่ 22 – 23 กรกฎาคม 2549 
        4. การออกปฏิบัติการภาคสนาม 
  - การออกคายอนามัยส่ิงแวดลอม คร้ังที่ 6  ณ อุทยานแหงชาติถํ้าเขาวง อ.บานไร 
จังหวัดอุทัยธานี ระหวางวันที่ 12 – 16 มกราคม 2550  
  - การออกปฏิบัติการวางแผนและนิเทศงานอนามัยส่ิงแวดลอม ณ สถานีอนามัย             
บานพุมะคา โรงเรียนบานพุมะคา  ต.อุดมธัญญา  อ.ตากฟา จังหวัดนครสวรรค ระหวางวันที่ 6-8 
มีนาคม  2550 ของภาควิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 

หมายเหตุ: ในการออกปฏิบัติภาคสนามทั้ง 2 คร้ัง ไดมีกิจกรรมการพัฒนาวัดถํ้าเขาวง และวัดพุ
สวาง   ต.อุดมธัญญา  อ.ตากฟา จังหวัดนครสวรรค ดวย 
  - คายอนุรักษบึงบอระเพ็ด ชมรม FREEDOM ระหวางวันศุกรที่ 30 มิถุนายน –  
อาทิตยที่ 2 กรกฎาคม 2550  
       5. การรวมกิจกรรมกับหนวยงานภายนอก 
  - นักศึกษารวมเขาคายอนุรักษ ณ อุทยานแหงชาติแมวงศ ระหวางวันศุกรที่ 4 
สิงหาคม – อาทิตยที่ 6 สิงหาคม 2549 
       6. การใหบริการยืมอุปกรณ / และฝกการใชอุปกรณ 
  - โรงเรียนหันคา 
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  - โรงเรียนบานแกงชัชชวลิต เครื่องวัดความชื้นดิน , เอกสาร 
  - โรงเรียนโพฒิสารศึกษา 
  - โรงเรียนอนุบาลนครสวรรค 
  - มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางและ วิทยาลัยการอาชีพนครสวรรค 

จุดแข็ง 
1. มีการกําหนดภาระงานใหกบับุคลากรที่ใหบริการวิชาการอยางชัดเจน 
2. คณะสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยใหบริการทางวิชาการ  โดยจดัสรรงบประมาณ

สําหรับจัดโครงการบริการทางวิชาการให 
3. คณะฯ สนับสนุนใหบุคลากรเขาอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนในการใหบริการ

วิชาการตางๆ เชน เขาอบรมการวิเคราะหสบู สําหรับโครงการ มผช. 
จุดออน 

1. ขาดระบบการประเมินผล ติดตาม การใหบริการทางวชิาการตางๆ เพื่อนํามาปรับปรุงการ
ใหบริการวิชาการในครั้งตอๆ ไป 
 2.  ไมมีแผนพฒันาบุคลากรใหมีทักษะความชํานาญในการใหบริการวิชาการที่ชัดเจน 

ผลการประเมิน 
 จากเกณฑการประเมินมีการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐานได 6 ขอ  คิดเปนคะแนน 3 
คะแนน 

แนวทางการพฒันาปรับปรงุสําหรับตัวบงชี้นี ้
 1. จัดระบบการประเมินผล ติดตาม การใหบริการทางวชิาการตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 2. กําหนดแผนพัฒนาบุคลากรใหมีทกัษะความชํานาญในการใหบริการวิชาการอยางเปน
รูปธรรม 
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องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม 
ตัวบงชี้ท่ี 5.2  :  รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่
ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเห็นความสําคัญของการใหบริการทางวิชาการแกสังคม
เปนอยางยิ่ง  เนื่องจากองคความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนองคความรูที่เกี่ยวของกับ
ชีวิตประจําวัน รวมทั้งการพัฒนาสังคมนั้นตองนําองคความรูทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เขาไปเกี่ยวของทําใหอาจารยในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีสวนรวมในการใหบริการทาง
วิชาการแกสังคมในหลายรูปแบบ ไมวาจะเปนทางดานการจัดอบรม บรรยาย เปนที่ปรึกษาใน
โครงการตาง ๆ  การวิพากษหลักสูตร การเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ รวมทั้งการตรวจวิเคราะห
คุณภาพผลิตภัณฑชุมชน ซ่ึงการปฏิบัติงานของอาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดังกลาว
สอดคลองกับปรัชญาของมหาวิทยาลัยคือเปนมหาวิทยาลัยของชาวบาน นําวิชาการสูชุมชน และ
วิสัยทัศนคือเปนสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน 
 โดยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีอาจารยทั้งสิ้น 72 คน และมีอาจารยที่มีสวนรวมใน
การใหบริการทางวิชาการแกสังคมจํานวน 38 คน คิดเปนรอยละ 52.78   
 
จุดแข็ง 

 อาจารยในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสวนใหญมีสวนรวมในการใหบริการชุมชน
และสังคมอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนรูปแบบของการเปนวิทยากร การอบรมใหความรู การจัดคาย
วิชาการ การจดัอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมทัง้การใหบริการตรวจวิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน 
ซ่ึงเปนประโยชนทําใหอาจารยไดพัฒนาความรู  ความสามารถ และนําความรูและประสบการณที่
ไดรับมาใชในการเรียน การสอนซึ่งจะเกิดประโยชนเปนอยางยิ่งตอนกัศึกษารวมทั้งทําใหอาจารย
ไดทราบถึงขอมูลตาง ๆ และปญหาที่เกิดขึน้ในชุมชนทําใหเกดิความใกลชิดระหวางมหาวิทยาลัย
และชุมชน โดยชุมชนเองกจ็ะไดรับความรูและการบริการทางดานวิชาการซึ่งเปนประโยชนในการ
พัฒนาความรูความสามารถของเยาวชน ประชาชน และทําใหเกดิการพัฒนาในระดบัทองถ่ินและ
ประเทศชาติตอไป 

จุดออน 

 การใหบริการชุมชนในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนั้นยังอยูในวงแคบสวนมากมักจะ
เปนหนวยงานเครือขายที่มีการติดตอประสานงานกันเปนประจําเนื่องจากมีงบประมาณในการ
บริการสังคมคอนขางจํากัดและอาจารยในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีนั้นมีภาระงาน
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คอนขางมากไมวาจะเปนงานสอน การธุรการ งานกิจการนักศึกษา งานบริหาร ฯลฯ ทําใหเกดิ
ปญหาในการออกปฏิบัติงานดานการบริการสังคมเนื่องจากเปนงานทีต่องใชทั้งเวลา ความทุมเท 
และงบประมาณเปนอยางมาก 

ผลการประเมิน 

 จากเกณฑการประเมินมีการดําเนินการตามเกณฑมาตรฐาน  คิดเปนคะแนน 3 คะแนน 
 
แนวทางการพฒันาปรับปรงุสําหรับตัวบงชี้นี ้

 1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควรมีการใหบริการสังคมในพื้นที่ทีก่วางขึ้นโดยจะทํา
ใหเกดิประโยชนในการเปนเครือขายตอทั้งชุมชนและมหาวิทยาลัยเอง โดยเพิ่มงบประมาณในการ
ใหบริการชุมชน 
 2. ควรจัดใหมเีจาหนาทีใ่นการดําเนินงานในดานตาง ๆ เชนธุรการ กิจการนักศึกษา การเงิน 
ฯลฯ  อยางเพยีงพอสําหรับสาขาวิชาตาง ๆ เพื่อใหอาจารยไดมโีอกาสในการดําเนินงานดานบริการ
สังคมมากขึ้น 
 
ตัวบงชี้ท่ี 5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวชิาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแขง็ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารย
ประจํา 

คณะวิทยาศาสตรได เล็งเห็นความสําคัญของการใหบริการชุมชนจึงมีการจัดสรร
งบประมาณ สําหรับการจัดกิจกรรมหรือโครงการอบรมตาง ๆ ที่จะเปนประโยชนตอชุมชนใน
ทองถ่ิน อีกทั้งมีนโยบายกระตุนและสนับสนุนใหอาจารยผูเชี่ยวชาญในสาขาตาง ๆ ทั้งสาย
วิทยาศาสตรและคณิตศาสตรตางก็เปนบุคลากรที่มีความรูความสามารถเปนที่ยอมรับ และไววางใจ
ของชุมชน จัดใหมีโครงการอบรมวิชาการใหกับครูระดับมัธยมศึกษา และประถมศึกษา ใหความรู
แกหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนหลากหลายสาขาวิชาชีพ เปนแกนนําและมีสวนรวมในการ
จัดทํากิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม รวมกับชุมชน อีกทั้งชวยใหคําแนะนําและปรึกษาปญหา
วิทยาศาสตรหลังการอบรมแลว  นอกจากนี้ยังมีศูนยวิทยาศาสตรที่ใหบริการตรวจวิเคราะหทาง
วิทยาศาสตร  และมีหนวยตรวจมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) ใหบริการตรวจผลิตภัณฑของ
ชุมชน  ดังตอไปนี้ 
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ลําดับท่ี โครงการ / กิจกรรม วันท่ีดําเนินการ 
1 กิจกรรมงานสปัดาหวนัวิทยาศาสตร คณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค 
22-23 ก.ค. 49 

2 กิจกรรมคายอนุรักษ ณ อุทยานแหงชาตแิมวงศ 4-6 ส.ค.49 
3 กิจกรรมคายอนามัยส่ิงแวดลอม คร้ังที่ 6 ณ อุทยาน

แหงชาติถํ้าเขาวง อ. บานไร จ. อุทัยธาน ี
12-16 ม.ค. 50 

4 โครงการสอนวิทยาศาสตรอยางไรใหสนุกรวมกับ
สมาคมครูวิทยาศาสตรแหงประเทศไทย อบรมครู
ภาคเหนือ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

26-28 ม.ค. 50 

5 โครงการคายอบรมคณิตศาสตรใหกับนกัเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 6 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

2-4 ก.พ. 50 

6 กิจกรรมออกคายปฏิบัติการวางแผนและนิเทศงาน
อนามัยส่ิงแวดลอม ณ สถานีอนามัยบานพมุะคา              
ร.ร. บานพุมะคา  อ. ตากฟา จ. นครสวรรค 

6-8 มี.ค.50 

7 กิจกรรมคายอนุรักษบึงบอระเพ็ด ชมรม Freedom  30 มิ.ย.-2 ก.ค.50 
8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการสอนวิทยาศาสตร

อยางไรใหสนกุ 
26 -28 ม.ค. 50 

9 โครงการสอนเสริมทักษะวิทยาศาสตร วิชา เคมี ชีววิทยา 
ฟสิกส คณิตศาสตร ใหกับนกัเรียนชัน้ มัธยมศึกษาปที่ 6 
โรงเรียนนครสวรรค จ. นครสวรรค 

12 -13 ธ.ค. 50 

10 กิจกรรม มผช. ตรวจผลิตภณัฑประเภทสมนุไพรที่ไมใช
อาหาร  3รายการ ไดแก แชมพู  สบูเหลว และ สบูกอน  

มิ.ย. 49 

11 กิจกรรม มผช. ตรวจผลิตภณัฑประเภทเครื่องใชและ
ของประดับตกแตง 7 รายการ ไดแก กรรไกรตัดกิ่งไม  
เปลเกลียวหนงั  พรมเช็ดเทา พรมเช็ดเทายกดอก 
กระถางดอกไม เครื่องปนดนิเผา  

มิ.ย. 49 

12 กิจกรรม มผช. ตรวจผลิตภณัฑประเภทอาหาร ไดแก 
น้ําพริก 3 ชนดิ  
 

ส.ค. 49 
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ลําดับท่ี โครงการ / กิจกรรม วันท่ีดําเนินการ 
13 กิจกรรม มผช. ตรวจผลิตภณัฑประเภทศิลปะประดษิฐ

และของที่ระลึกตาง ๆ 10 รายการ ไดแก ผลิตภัณฑจาก
เถาวัลย ส่ิงประดิษฐจากไม ดอกไมจนัทน การบูร พัดไม
ไผ ตกตาเรซิน หมวกยางพารา ผลิตภัณฑปลาเสือตอ  
ดอกไมประดษิฐ 

ก.ค. 49 - มี.ค. 50 

14 บริการตรวจคาความรอนแทงเชื้อเพลิงให ร.ร. หันคา
พิทยาคม 

13 ก.ย. 49 

15 บริการวิเคราะหคาความรอนของแกลบ 71 ตัวอยาง มิ.ย. 49 – มี.ค. 50 
  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีอาจารยทั้งสิ้น 72 คน และมีกิจกรรมหรือโครงการ
บริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติจํานวน 15 โครงการ คิดเปนรอยละ 20  

จุดแข็ง :  
1.  คณะวิทยาศาสตรมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับกิจกรรม การอบรมและบริการ

วิชาการสังคม 
 2. ศูนยวิทยาศาสตรมีการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อสารเคมี วัสดุและอุปกรณสําหรับงาน
บริการชุมชนและการตรวจ มผช. 
 3.  มีคณาจารยที่มีความรูความสามารถในการตรวจวิเคราะหทางวิทยาศาสตรได 

จุดออน :  

1. อาจารยมีภาระงานมาก นอกจากงานดานการสอนแลว ยังมีงานดานเอกสาร งานธุรการ 
ทําใหไมมีเวลาพัฒนาตัวเองเพื่อเปนวิทยากรสําหรับจัดโครงการอบรมตาง ๆ ใหเพิ่มมากขึ้นได  
และทําใหไมมีเวลาออกพื้นที่พบปะชุมชนสอบถามปญหาของชุมชนจึงมีกิจกรรมเชิงบูรณาการ
รวมกับชุมชนนอย 

2. เจาหนาที่หองปฏิบัติการที่มีอยูในคณะ ฯ ยังไมเพียงพอตองานบริการดานการตรวจ
วิเคราะหทางวิทยาศาสตร เนื่องจากมีงานประจําที่ตองบริการดานการสอนและดูแลปฏิบัติการใหแก
อาจารย มีภาระงานดานเอกสารตาง ๆ จํานวนมาก ทําใหไมสามารถจัดการบุคลากรที่มีอยูใหมีเวลา
ฝกฝนทักษะดานงานวิเคราะหอยางจริงจังได ทําใหขาดความชํานาญจึงเปนไดเพียงผูชวยวิเคราะห 
ยังไมสามารถเปนนักวิทยาศาสตรได ตองมีอาจารยวิเคราะหและควบคุมการวิเคราะห 
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แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสําหรับตัวบงชี้นี้ 

1. ควรเพิ่มเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานของศูนยวิทยาศาสตรโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตรดาน
เคมี และชีวะ ที่สามารถทํางานดานการวิเคราะหตรวจสอบอยางนอย 2 อัตรา เพื่อพัฒนาทักษะและ
ความชํานาญในการวิเคราะหสารและดูแลรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร ใหคําแนะนําในการใช
อุปกรณเครื่องมือวิทยาศาสตรได 

2. ควรเพิ่มเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานในสายสนับสนุนการสอนคอยอํานวยความสะดวก
ใหนักศึกษาและอาจารยในการเรียนการสอนโดยเฉพาะวิชาปฏิบัติการวิทยาศาสตรทั้ง 3 สาขา เคมี 
ชีววิทยา และฟสิกสสาขาละอยางนอย 1 คน รวมเปน 3 คน 

3. มีงบประมาณหรือเงินทุนจางนักศึกษาใหชวยงานวิชาการ หรือฝกงาน จํานวนอยางนอย 
สาขาวิชาละ 1 คน เชน เปนผูชวยเตรียมปฏิบัติการ ผูชวยวิเคราะหและวิจัย และเตรียมงานดาน
เอกสารการสอน  
   
ตัวบงชี ้5.4 : รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการ  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการบางบางสวน แตระบบ
การสํารวจและติดตามความพึงพอใจของผูรับบริการยังไมเปนระบบ ไมมีการสรุปและเก็บรวบรวมไวเปน
ขอมูลพื้นฐานที่จะสามารถนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของกิจกรรม และ
โครงการอื่น ๆ ตอไปได 
 
จุดแข็ง 
 - 

จุดออน 
 1. ยังไมการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการอยางเปนระเบียบแบบแผน อีกทั้งมี
ประเด็นสําคัญของการสํารวจของความพึงพอใจที่ยงัไมครบถวนสมบูรณ รวมถึงยังไมมีประเด็น
ความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา อันประกอบดวย การเปนผูเตือนสติสังคม  การ
ช้ีนําสังคม  และการตอบสนองตอความตองการของสังคม 
 2. ไมมีการทบทวนผลการดําเนินงาน และยงัขาดการรายงานผลการดําเนินกิจกรรมใหที่
ประชุมของคณะ ฯ ไดรับทราบ เพื่อใหไดขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นตาง ๆ สําหรับเปนแนวทาง
ในการดําเนินงานครั้งตอไป  
ผลการประเมิน :  

- 
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แนวทางการพฒันา ปรับปรงุตัวบงชี้นี้ : 
 1. ควรมีการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการอยางมรีะเบียบแบบแผนใหครอบคลุม
และครบถวน ซ่ึงมีประเด็นสาํคัญที่เกี่ยวกับการสํารวจของความพึงพอใจของผูรับบริการ ดาน
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และ
คุณภาพการใหบริการ และความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา อันประกอบดวย การ
เปนผูเตือนสตสัิงคม  การชี้นําสังคม  และการตอบสนองตอความตองการของสังคม 
 2. ควรมีการทบทวนผลการดําเนินกิจกรรม และมีการรายงานผลการดาํเนินกจิกรรมใหที่
ประชุมของคณะ ฯ ไดรับทราบ เพื่อใหไดขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นตาง ๆ สําหรับเปนแนวทาง
ในการดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ ในครั้งตอไป  
 
องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ตัวบงชี้ท่ี 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 ตัวบงชี้ท่ี 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีนโยบาย แผนงาน โครงสรางและการบริหารจัดการงาน
ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมทั้งการอนุรักษ ฟนฟู สืบสานเผยแพรวัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถ่ินและ
การปรับใชศิลปวัฒนธรรมตางประเทศ โดยมีความสมดุลระหวางการปฏิบัติงานภายในและ
ภายนอกตามจุดเนนของสถาบันอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
1. กิจกรรมที่คณะ/สํานักงาน/สถาบัน ดําเนินการในตัวบงชี้ 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีนโยบายดานการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม ประกอบดวย  
 1) การจัดใหมีโครงการ/กิจกรรมพัฒนานักศึกษา ใหเปนผูเรียนดี มีวินัย ใฝคุณธรรม มี
สํานึกที่ดีของความเปนไทย 
 2) การสงเสริมและสนับสนุนโครงการ/กิจกรมที่จะเสริมสรางวัฒนธรรมและคานิยมอันพึง
ประสงคใหเกิดแกนักศึกษา 
 3) สงเสริมและสนับสนุนนักศึกษาใหเขารวมโครงการ/กิจกรรม ดานการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเพื่อธํารงรักษาศิลปวัฒนธรรมใหอยูคู
สังคมไทย 
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 โครงการ/กิจกรรมที่ทางคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
จัดขึ้น ไดแก 
 
 

วันท่ี ชื่อโครงการ 
5 – 11 ธันวาคม 2549 โครงการงานวันมรดกโลกหวยแขง ประจําป 2549 
1 - 2 มีนาคม 2549 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพรอม

กอนเปนบัณฑิต 
1 ตุ ล า ค ม  2549
(ปงบประมาณ 2550 

โครงการจัดทําโพลสํารวจความคิดเห็นของนักศึกษาและชุมชนใน
จังหวัดนครสวรรค 

17 – 18 มกราคม 2550 โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่รวมกับนักศึกษาสาขาวิชาคหกรรม
ศาสตร ช้ันปที่ 3 

7 – 9 มีนาคม 2550 โครงการออกคายพัฒนาสุขภาพในชุมชน 
25 – 27 ธันวาคม 2549 โครงการเขาคายทักษะชีวิตปองกันยาเสพยติด 
3 – 4 กุมภาพันธ 2550 โครงการออกคายอาสาพัฒนา 
8 – 10 กันยายน 2549 โครงการคาย Help! Help! อาสาการกุศล 
26 สิงหาคม 2549 โครงการฝกอบรม “อาสาราชภัฏ” 
19 – 20 สิงหาคม 2549 โครงการฝกอบรม “คนของพระราชา” 
12 กรกฎาคม 2549 โครงการกีฬานองใหม 
15 สิงหาคม 2549 โครงการกีฬาคอมฯลีก 
 
2. การประเมินตามเกณฑ 
 1. มีการกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ 
 2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการ
ดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง 
 3. มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่นๆ 
 4. มีการสงเสริมดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
 5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรมโดยผูเชี่ยวชาญที่เปนที่ยอมรับใน
ระดับชาติและนานาชาติ 
 6. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 
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3. การประเมินผลเทียบกับเปาหมายในตัวบงชี้ 
เกณฑทั่วไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนินการไมครบ 
3 ขอแรก 

มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 
ขอแรก 

 
 คะแนนที่ไดรับ 2 คะแนน 

จุดแข็ง 

1. สโมสรนักศึกษา ชมรม และนักศึกษา มีสวนรวมในการคิดและรับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรมตางๆ 

2. สโมสรนักศึกษา มีความเขมแข็งในการจัดทํากิจกรรมตางๆ 
3. มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมแบบบูรณาการทําใหเกิดการพัฒนานักศึกษาในหลายๆ

ดานในการจัดทําโครงการ 

จุดออน 

1. นักศึกษามีหลายสาขาวิชา การจัดกิจกรรมบางครั้งอาจทําใหนักศึกษาไมสามารถเขารวม
ไดทุกสาขาวิชา/ช้ันป 

2. สถานที่ในการจัดกิจกรรมมีความคับแคบไมเพียงพอตอจํานวนนักศึกษาที่จะเขารวม
โครงการ/กิจกรรม 

3. การจัดโครงการ/กิจกรรมดานการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมมักจะกําหนดออกมาเปน
รูปธรรมไดยาก เนื่องจากวัฒนธรรมเปนเรื่องนามธรรมเกิดจากการสั่งสมมานานจนกลายเปน
ลักษณะบุคลิกของบุคคล เปลี่ยนแปลงไดยาก 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสําหรับตัวบงชี้นี้ 
 คณะควรสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา ในสวนที่เปนการเขารวมกับ
หนวยงานภายนอกระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ 
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องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการหลักการ  
ตัวบงชี้ท่ี 7.1 : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการและสามารถ 
ผลักดันคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีใหแขงขันไดในระดับสากล  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีทิศทางพัฒนาตอไปในอนาคตไดอยางด ี มีการกําหนดทิศทาง 
ยุทธศาสตร นโยบายของคณะ ดูแล ติดตามกํากับการดําเนินงานของคณะ มีการประชุมคณะกรรมบริหาร
คณะวิทยาศาสตรฯอยางสม่ําเสมอ พิจารณา และใหขอเสนอแนะรายงานทางการเงินที่คณะนําเสนอ  
จุดแข็ง 

1.คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการกาํหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของคณะ 
รวมกับมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

2.มีการจัดการประชุมกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อยางต่ํารอยละ 80 
ของแผน การประชุมแตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 และสงเอกสารให 
กรรมการคณะอยางนอย 7 วนักอนการประชุม 
จุดออน 

1.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมมีการติดตามผลการดําเนินงานทีสํ่าคัญของภารกิจ
หลักของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2. ไมมีการประเมินงานของคณบด ีโดยมหีลักเกณฑที่ชัดเจนและตกลงกันไวลวงหนา  
3. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไมไดนําหลักธรรมาภิบาล มาใชในการบริหารงาน  

เชน การปกปองผลประโยชน ของผูมีสวนไดสวนเสยีโดยเฉพาะในประเด็นของคณุภาพการศกึษา 
การสงเสริมและตรวจติดตามการ ปฏิบัติตามกฎหมายภายใตหลักคุณธรรม จริยธรรม การเปด
โอกาสใหมีสวนรวมและมกีารตรวจสอบ การดําเนินงาน  
4. ไมมีการประเมินผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริหารคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

ผลการประเมิน 
 จากเกณฑการประเมินมีการดําเนินการได 3 ขอ คิดเปนคะแนน 1 คะแนน 

แนวทางการพฒันา ปรับปรงุตัวบงชี้นี ้
 1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แตงตัง้คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานตาม
ภารกิจหลักของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 2. มีการดําเนนิงานภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะใน ประเดน็การปกปอง
ผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียใน เร่ืองคุณภาพทางวิชาการและเปดโอกาสใหมีสวนรวมจาก
ทุก ฝายที่เกีย่วของในการดําเนินงาน 

3. มีการเปดเผยรายงานประเมินตนเอง ประวัตกิารคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ีทุกทาน และรายงานการเงินของคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
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4. มีการติดตามผลการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ ภายในของคณะกรรมการบริหาร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

5.  มีการติดตามผลการบริหารสารสนเทศ และมีระบบ ฐานขอมูลที่ทันสมัย ทุกระบบที่
สําคัญ  

6. มีการติดตามผลระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรอื่นๆของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

ตัวบงชี้ท่ี 7.2 : ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบ

ได  
จุดแข็ง 

1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได  
2.  ผูบริหารดําเนนิการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศกัยภาพภาวะผูนําที่มีอยู โดย

คํานึงถึงประโยชนของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและผูมีสวนไดสวนเสีย  
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจน และเปนที่

ยอมรับในคณะ 
จุดออน 
     ไมมีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการ ประเมิน และ
ดําเนินการตามแผนอยางครบถวน  
ผลการประเมิน :  
  จากเกณฑการประเมินมีการดําเนินการได 1 ขอ คิดเปนคะแนน 1  คะแนน 
แนวทางการพฒันา ปรับปรงุตัวบงชี้นี ้

1. จัดทําวิสัยทศัน พันธกิจ แผนกลยุทธ และ นําสูการปฏิบัติที่เปนระบบชัดเจน 
2. มีการกําหนด ตัวบงชี้คณุภาพ (KPI) ของ งานที่ปฏิบัติ 
3. มีการติดตามผลสัมฤทธ์ิ รวมทั้งหาแนวทาง แกไขและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
4. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลของคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีให เปนระบบ 

                 ฐานขอมูลที่ชัดเจนอยางเปนรูปธรรม สามารถนํามาใชในการตัดสินใจได 
5. มีความสามารถในการบริหารงบประมาณ และการบริหารรายไดตางๆอยางสมดุล 
6. มีการใชทรัพยากรตางๆของมหาวิทยาลัย ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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7. เปดโอกาสใหบุคลากรในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือชุมชน มีสวนรวมใน 
                   การบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

8. มีความสามารถในการกํากับ ติดตามดแูล ผลการทํางานของคณะวิทยาศาสตรและ 
                  เทคโนโลยี 

9. มีการรายงานสรุปผลการทํางานประจําป ของผูบริหารประจําป 
10. มีการกํากบั ติดตามและประเมินการทาํงาน ของผูบริหารอยางเปนระบบโดย 

                    คณะกรรมการ อิสระ 
11. มีการฝกอบรมภาวะผูนําของผูบริหาร 
12. มีการติดตาม ประเมินผลของการเพิ่ม ศักยภาพของผูนํา 
13. มีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองของ ผูบริหารอยางตอเนื่อง 

 
ตัวบงชี ้7.3 : มีการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูองคการเรียนรู  
ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ  
 ไมมีการดําเนนิการ 

จุดแข็ง 
 - 

จุดออน 
 1.ไมมีการทบทวนและจัดทาํแผนการจัดการความรู เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู  
ผลการประเมิน :  

- 
แนวทางการพฒันา ปรับปรงุตัวบงชี้นี้ : 

1. มีระบบในการใหความรูและทักษะดานการจัดการ ความรูแกบุคลากรทุกคน  
2 . มีระบบสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับ มีสวนรวมและมี การใชกระบวนการจัดการ

ความรูในการดําเนินงานตาม พันธกิจของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
3. มีระบบในการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายใน และภายนอก ดานการจดัการความรู 

มาปรับปรุงพฒันา ระบบและกลไกการจัดการความรูของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
4. มีระบบการนําองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการ จัดการความรูไปใชใหเกดิ

ประโยชนแกคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสังคม 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.4 : มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไว ใหบุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ  
ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ  
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีแผนระยะสั้นและระยะยาวในการจดัเตรียมบุคลากร 
พัฒนา และรักษาบุคลากร อยางมีประสิทธิภาพ (มีการวิเคราะหการเขาออกของบุคลากรทุกระดับ 
ทุกประเภทของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)  มีการวิเคราะหภาระงานและสงเสริมพัฒนา
บุคลากรทุกระดับใหมีความรู ความสามารถตรงกับภารกจิและสาขาวิชาชีพ ทั้งดานการฝกอบรม 
การเขารวมประชุมหรือเสนอผลงาน ทางวิชาการ การศึกษาตอ ตลอดจนมีการสงเสริมสนับสนุน
บุคลากรที่มีศักยภาพและความสามารถสูง ใหประสบความสําเร็จ  มีการมอบหมายงานใหเปนไป
ตามภารกิจของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและตามศักยภาพ ความ ถนัด ความสนใจของแต
ละคน รวมทั้งมีการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานประจําป มีการสรางเสริมสุขภาพที่ดี 
 จุดแข็ง 
 1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะห ขอมูล
เชิงประจักษ  
 2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะใน การ
ปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตาํแหนง การ 
สนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรทีม่ีคุณภาพ  

3. มีการเสริมสรางสุขภาพที่ดี  
4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบ ความสําเร็จและ

กาวหนาในอาชีพอยางรวดเรว็ตามสายงาน  
จุดออน 

1. ไมมีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ  
2. ไมมีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทาง ในการปรับปรงุ

พัฒนาเพื่อใหดีขึ้น  

ผลการประเมิน :  
จากเกณฑการประเมินมีการดําเนินการได 4 ขอ คิดเปนคะแนน 2  คะแนน  
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แนวทางการพฒันา ปรับปรงุตัวบงชี้นี ้

1. จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของพนักงานทกุกลุม ทุก ระดับ อยางเปนระบบ มีการ
นําผลการประเมินความพึง พอใจเสนอตอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการ พัฒนาให
บุคลากรในองคการมีความพงึพอใจ ที่เพิ่มขึ้น  

2. สรางบรรยากาศของสถานที่ทํางานใหนาอยู ตั้งแต สภาพแวดลอม บรรยากาศของการทํา 
งาน การให สวัสดิการพนกังาน การดูแลบุคลากรในองคการทุกคน อยางเสมอภาคทัดเทียมกัน 
สรางบรรยากาศของความสุข ในการทํางาน ใหดยีิ่งขึ้น 
 
ตัวบงชี้ท่ี 7.5 : ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจยั  
ชนิดของตัวบงชี ้: ปจจยันําเขา  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมี ระบบฐานขอมูลและสารสนเทศ ที่พัฒนาขึ้นจากนโยบายและ
การ วางแผนระดับคณะ เพื่อใหเปนระบบที่สมบูรณ สามารถเชื่อมโยงกับทุกหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง 
ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เปนระบบที่ใชงานไดทั้งเพื่อการวางแผนและการ
ตัดสินใจของผูบริหาร ทุกระดับ เพื่อการปฏิบัติงานตามภารกิจทกุดานของบุคลากร เพื่อการติดตาม
ตรวจสอบและประเมิน การดําเนินงาน  
จุดแข็ง 
 1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  

2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  
จุดออน 

1. ไมมีการประเมินประสิทธภิาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล  
2. ไมมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  
3. ไมมีการนําผลการประเมินในขอ 1และ 2 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล  

ผลการประเมิน :  
  จากเกณฑการประเมินมีการดําเนินการได 2 ขอ คิดเปนคะแนน 2 คะแนน 
แนวทางการพฒันา ปรับปรงุตัวบงชี้นี ้

1. จัดใหมีการประเมินประสทิธิภาพ และความปลอดภยัของระบบฐานขอมูล  
2. จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  
3. มีการนําผลการประเมินในขอ 1และ 2 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล  
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ตัวบงชี้ท่ี 7.6 : ระดับความสาํเร็จในการเปดโอกาสใหบคุคลภายนอกเขามามีสวนรวม ในการพัฒนาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต  

การบริหารงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเปด โอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมใน
การตัดสินใจทางการบริหารและการดําเนนิกิจการของคณะ  ในทางตรงหรือทางออม โดยมีการเปดเผย
ขอมูลและโปรงใสในภารกจิที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดําเนนิการ โดยมีชองทาง ในการใหขอมูล
ขาวสารแกนิสิตนักศึกษา คณาจารย และประชาชน  
จุดแข็ง 
 1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาทิ เอกสาร
ส่ิงพิมพ เว็บไซด นิทรรศการ  
จุดออน 
 1. ไมมีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกัน 
โดยทั่วอยางนอย 3 ชองทาง  
 2. ไมมีการนําความคิดเหน็ของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน โดยมีเจาหนาที ่
รับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม  
 3. ไมมีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ และไมมี การ
ดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชดัเจน เชน จัดประชุมรวมกนัอยางนอยปละ 2 คร้ัง  
 4. ไมมีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน  
 
ผลการประเมิน :  
  จากเกณฑการประเมินมีการดําเนินการได 1 ขอ คิดเปนคะแนน 1  คะแนน 
แนวทางการพฒันา ปรับปรงุตัวบงชี้นี ้
 1. มีการรับฟงความคิดเหน็จากผูรับบริการและประชาชนเกี่ยวกับภารกจิของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ  
 2. มีระบบการจัดเก็บขอมูลทีไ่ดรับจากผูรับบริการและผูที่เกี่ยวของไปประกอบการ 
ปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน  การปรับปรุงระบบการจัดการของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพือ่ตอบสนองความ ตองการของผูรับบริการ ประชาชนหรอืเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน  
 3. มีการเปดโอกาสใหภาคเอกชน ประชาชน และเครือขายตางๆ ไดมโีอกาสเขารวม ใน
กระบวนงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะเขารวมเปนคณะกรรมการที่ปรึกษา 
เพื่อรวมกําหนด ทิศทางนโยบายของคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  การตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบตอ คุณภาพชีวิตของประชาชน  
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 5. ภาคประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของ โดยไดมกีารจัดกระบวนการหรอืกลไกที่เปน 
รูปธรรมใหภาคประชาชน หรือผูที่เกี่ยวของไดเขารวมในการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของ
การ ดําเนินงานและผลสําเร็จในการทํางานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
ตัวบงชี้ท่ี 7.7 : รอยละของอาจารยประจําทีไ่ดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชพีใน  
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ 

- 
ตัวบงชี้ท่ี 7.8 : มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา  
ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ  
                
จุดแข็ง 
 1. มีการแตงตัง้คณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง  โดยมผูีบริหาร ระดบัสูง
และตัวแทนทกุหนวยงานในสังกัดรวมเปนคณะกรรมการหรือคณะทาํงาน โดยผูบริหาร ระดับสูง
ตองมีบทบาทสําคัญในการกาํหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง  
 2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเสีย่งที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือ ความ
ลมเหลวหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน และจดัลําดับความสําคัญของ ปจจัย
เสี่ยง  
 3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือ 
แผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง 
และการดําเนนิการแกไข ลด หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้อยางเปนรูปธรรม  
จุดออน 
 1. ไมมีการดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  

2. ไมมีการสรุปผลการดําเนนิงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ตลอดจน ไมมีการกําหนด 
แนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจาก
ผูบริหาร สูงสุดของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ขอมูลอางอิง: 
 - 
ผลการประเมิน :  
 จากเกณฑการประเมินมีการดําเนินการได 3 ขอ คิดเปนคะแนน 2  คะแนน 
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แนวทางการพฒันา ปรับปรงุตัวบงชี้นี ้
 1. มีการแตงตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
โดยองคประกอบ ของคณะกรรมการ ควรมีผูบริหารระดับสูง และตัวแทนที่ รับผิดชอบในแตละ
พันธกิจหลักของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 2. การระบุความเสี่ยง ปจจยัเสี่ยง ควรประกอบดวยความเสี่ยงที่ครอบคลุมใน ดานตาง ๆ 
ดังนี ้ 

1) ความเสี่ยงดานงบการเงินและงบประมาณ  
2) ความเสี่ยงดานกลยุทธ  
3) ความเสี่ยงดานนโยบาย  
4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน  
5) ความเสี่ยงจากเหตกุารณภายนอก  

 3. การจัดลําดบัความสําคัญของความเสี่ยง ปจจัยเสีย่ง สามารถพิจารณาจาก มิติของโอกาส
และผลกระทบจากสูงมายังต่ํา เพื่อกําหนดมาตรการหรอืแผนการจัดการความเสี่ยงที ่สงผลกระทบ
ตอเปาหมายองคกรไดงายขึน้  
 4. มาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม สามารถใชแนวคดิของ 4 T เขามาชวย 
คือ Take : ยอมรับ Treat : ลดหรือควบคุม Transfer : โอน หรือกระจาย Terminate : หยุดหรือ
หลีกเลี่ยง  
 5. สามารถบูรณาการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน เพื่อใชประโยชน ในการ
ควบคุม หรือลดโอกาสของความสูญเสียทั้งในแงโอกาสและผลกระทบได  
 
ตัวบงชี้ท่ี 7.9 : ระดับความสาํเร็จของการถายทอดตวับงชีแ้ละเปาหมายของระดับ องคกรสูระดับบุคคล  
ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจัดใหมีระบบประเมินผลการดําเนินงานภายใน  โดยจะตองจดัให
มีระบบในการถายทอดเปาประสงค ตัวบงชี้ ตามพันธกิจและยุทธศาสตรของ คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไปยังหนวยงานทีรั่บผิดชอบ กําหนดเปนตัวบงชี้ของการดําเนินงานและเปาหมายใน ระดับ
หนวยงานจนถึงระดับบุคคล และจัดทําคาํรับรองการปฏิบัติงาน รวมถึงจัดใหมกีารติดตามและ ประเมินผล
การดําเนินงานตามเปาหมาย  
จุดแข็ง 
 1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  

2. มีแผนงานการประเมินผลภายในคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 
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3. มีการกําหนดตัวบงชีแ้ละเปาหมายตามพนัธกิจและยุทธศาสตรของคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี 

4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะ โดย กําหนดเปาประสงคของแต
ละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค และประเด็นยุทธ
ศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชีแ้ละเปาหมายตามคํารับรอง ของ
ผูบริหารระดับตาง ๆ  
 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตวับงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง  
จุดออน 

1. ไมมีการนําผลการประเมินผลการดําเนนิงานของผูบริหาร ไปเชื่อมโยงกับระบบการ 
สรางแรงจูงใจ  

ผลการประเมิน :  
จากเกณฑการประเมินมีการดําเนินการได 7 ขอ คิดเปนคะแนน 2  คะแนน 

แนวทางการพฒันา ปรับปรงุตัวบงชี้นี ้
 1. มีหลักเกณฑและวิธีการจดัสรรสิ่งจูงใจ และนําผลการประเมินผลการดําเนินงานมาใช
ประกอบการพิจารณาจดัสรรสิ่งจูงใจ  
 
องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ  

ตัวบงชี้ท่ี 8.1 : มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน และ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีระบบในการจัดหาและจัดสรรเงินอยางม ีประสิทธิภาพ มี

แผนกลยุทธทางดานการเงิน มีการวิเคราะหรายได คาใชจายของการ ดําเนินงาน  โดยพิจารณาจากทุกแหลง
เงินทุน ทั้งจากงบประมาณแผนดินและเงินรายไดจากคาบํารุง การศึกษา รวมทั้งรายไดอ่ืน ๆ ที่คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดรับ มีการนาํเงินรายไดไปจัดสรรอยางเปนระบบ มีระบบ ฐานขอมูลทางการ
เงิน แยกคาใชจายตามหมวดตาง ๆ มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ ครบทุกพันธกิจ มีการนํา
ระบบโปรแกรมสามมิติดานการเงินมาใชรวมทั้งมีผูตรวจสอบการใชเงินอยาง มีประสิทธิภาพ รายงานทาง
การเงินสามารถทราบขอมูลดานคาใชจายทั้งหมดทั้งดานการเรียน การสอน การวิจยั การบริการวิชาการ การ
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ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาบคุลากร เชน คาใชจายในระบบหองสมุด คอมพิวเตอรและศูนย
สารสนเทศตอนักศึกษา คาใชจายในการวจิัย คาใชจายของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในการบริการ
วิชาการวิชาชพี คาใชจายและมูลคาที่ใชในการอนุรักษ พัฒนา และสรางเสริมเอกลักษณ ศิลปวัฒธรรมตอ
งบดําเนินการ สินทรัพยถาวรตอนักศึกษา งบประมาณใน การพัฒนาอาจารย คาใชจายทั้งหมดตอนกัศึกษา 
ระดับความสําเร็จของการประหยัดงบประมาณ รายจายลงทุน คาใชจายดานไฟฟา น้ํามันเชื้อเพลิง 
งบประมาณทีป่ระหยดัได รอยละเงินเหลือจาย สุทธิตองบประมาณดาํเนินการ และตนทุนตอหนวยผลผลิต
รายหลักสูตร  

จุดแข็ง: 
 1. มีแผนกลยทุธทางการเงินของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สอดคลองกับวสัิยทัศน พันธกิจ
ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในทกุ ๆ ดาน ทั้งการผลิตบัณฑิต งานวิจยั การบริการวิชาการและการ
ทํา นุบํา รุง ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสงเสริมยุทธศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปนไปตาม
เปาหมาย  
 2. มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางดานการเงนิ ทั้งในสวนของการจัดหาแหลงเงิน วิธีการที่
ไดมาซึ่งแหลงเงิน รวมทั้งวางแผนการใชเงนิอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได  
 3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงิน เพื่อใหสามารถตรวจสอบได ตลอดเวลาและ
สามารถนําขอมูลใหแตละหนวยงานนํามาใชในการบริหาร และการตัดสินใจ  
 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่แสดงถงึสถานะทางการเงินของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สามารถปดงบบัญชีไดอยางนอยทุก 6 เดือน และเสนอขอมลูใหผูบริหารเพื่อใชในการ
ตัดสินใจ ในภาพรวมขององคกร รวมทั้งการนําเสนอรายงานฐานะทางการเงินใหสภาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทราบอยางนอย ปละ 2 คร้ัง  
 5. รายงานทางการเงิน สามารถบงชี้ถึงขอมูลทางการเงินทุกดานทีแ่สดงถึงประสิทธิภาพ
ของการบริหารจัดการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก เพื่อตรวจ ติดตาม การใชเงินของ ทุก
หนวยงานยอยใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกําหนด 
ตลอดจนใหขอเสนอแนะแก หนวยงานยอย รวมทั้งเสนอผลการตรวจสอบภายในและภายนอกให
คณะผูบริหารของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 7. ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญกับรายงานทางการเงิน และขอเสนอแนะของหนวยงาน
ตรวจสอบภายในและภายนอก ตลอดจนขอเสนอแนะอื่นๆ จากสภามหาวิทยาลัย เพื่อ พิจารณาหา
แนวทางปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง  

จุดออน: 
 - 
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ผลการประเมิน :  

จากเกณฑการประเมินมีการดําเนินการได 7 ขอ คิดเปนคะแนน 3  คะแนน 

แนวทางการพฒันา ปรับปรงุตัวบงชี้นี ้
 - 
ตัวบงชี้ท่ี 8.2 : มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกัน  

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ  

การบริหารงานมีการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรที่มีอยูทั้งภายในและภายนอก
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด  
จุดแข็ง: 
 1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของคณะวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  

2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
จุดออน: 

1. ไมมีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
2. ไมมีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
3. ไมมีผลการประหยดังบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่น  

ผลการประเมิน :  
จากเกณฑการประเมินมีการดําเนินการได 2 ขอ คิดเปนคะแนน 1 คะแนน 

แนวทางการพฒันา ปรับปรงุตัวบงชี้นี ้
  1. กาํหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรของสถาบัน รวมทั้งการใชทรัพยากรภายในและ
ภายนอกรวมกนั 

2. แตงตั้งคณะกรรมการ ศึกษาความตองการในการใช ทรัพยากรของคณะศกึษาวิเคราะห
ผลที่ได และวางแผนกลยุทธในการใชทรัพยากรภายในและภายนอกรวมกัน 

3. จัดใหมีระบบฐานขอมูลทรัพยากรกลางที่สามารถใช รวมกันได รวมทั้งฐานขอมูล
ทรัพยากรภายนอกสถาบันที่ ความเกีย่วของและสามารถใชรวมกนัไดกบัพันธกิจของคณะ 
     4. มีการติดตามผลการใชทรัพยากรภายในและภายนอกคณะรวมกันตามนโยบายและ
แผนการใชทรัพยากรที่คณะกําหนด  

5. รายงานผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช ทรัพยากรรวมกับหนวยอ่ืน 
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องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

ตัวบงชี้ท่ี 9.1 : มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ  
บริหารการศึกษา  

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ  
การประกันคณุภาพการศึกษาภายใน ถือวาเปนภารกิจหลักของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตามที่กําหนดไว ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ.2542 ซ่ึงคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ได
สรางระบบและกลไกในการ ควบคุม ตรวจสอบ ประเมินและพัฒนาการดําเนินงานของคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีใหเปนไปตามนโยบาย เปาประสงค และระดับคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนดโดยคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และโดยหนวยงานตนสังกดั ตลอดจนหนวยงานที่เกีย่วของ  

จุดแข็ง: 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกบัระดับการพฒันาของคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคญัเรื่องการประกันคณุภาพจากคณะกรรมการระดับ

นโยบายและผูบริหารสูงสุดของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายใน 
และภายนอกคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 
 3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก  

4. มีการดําเนนิงานดานการประกันคณุภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพการตดิตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคณุภาพอยางตอเนื่องเปนประจาํ (อยางนอย 3 ปนับรวมปทีม่ี การติดตาม)  

5. มีการนําผลการประกันคณุภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน  

จุดออน: 
1. ไมมีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคณุภาพการศึกษา และใชรวมกนั

ทั้งระดบับุคคล ภาควิชา คณะ และคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
2. ไมมีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกนัคุณภาพการศกึษาระหวางหนวยงานทั้ง

ภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ผลการประเมิน :  
จากเกณฑการประเมินมีการดําเนินการได 5 ขอ คิดเปนคะแนน 3 คะแนน 
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แนวทางการพฒันา ปรับปรงุตัวบงชี้นี ้

1. จัดใหมีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการ ประกันคุณภาพการศกึษาที่
ถูกตองและสามารถใชรวมกนัได ทั้งระดับบุคคล และภาควิชา   
         2. ระบบฐานขอมูลขางตนเปนระบบฐานขอมูลที่เชื่อมโยง กับระบบฐานขอมูลหลักของ
สถาบัน ซ่ึงสามารถนํามาใชเพื่อ การวางแผน การปฏิบัติงานประจํา การตรวจสอบประเมิน ตลอด
จนถึงเพื่อการปรับปรุงพัฒนา  
        3. มีการใหความรูและทักษะดานการประกนัคุณภาพแก คณาจารยและบุคลากรอยาง
สม่ําเสมอ 

4. สงเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการดําเนนิการ ดานประกนัคุณภาพการศึกษา
เพื่อนําไปสูนวตักรรมใหม ๆ  
     5. จัดใหมีการเผยแพรนวัตกรรมอยางสม่ําเสมอ เชน จัดประชุมสัมมนา จัดพิมพวารสาร 
เพื่อสงเสริมและยกยอง เจาของนวัตกรรม  
      6. สงเสริมการสรางเครือขายดานการประกนัคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานภายใน
และภายนอกสถาบัน 

ตัวบงชี้ท่ี 9.2 : มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกนัคุณภาพแกนกัศึกษา  

ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการดําเนินการถายทอดองคความรู ในระบบประกนั คุณภาพ
การศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพื่อใหนกัศึกษาไดมีความรูความเขาใจ มีทักษะและมีสวน
รวมในการ ประกันคณุภาพการศึกษา เพื่อสงเสริมการประกันคณุภาพของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ใหเขมแข็ง รวมทั้งจัดระบบให ทุกกิจกรรมหรือโครงการของนักศึกษามีการประกันคุณภาพ ทกุกจิกรรม
หรือโครงการ  

จุดแข็ง : 
 1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา  

2. มีระบบสงเสริมใหนักศกึษานําความรูดานการประกนัคุณภาพไปใชกับกิจกรรม
นักศึกษา 

3. มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
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จุดออน : 
1. นักศึกษามกีารใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกจิกรรมหรือโครงการ 

นักศึกษานอย 
2. นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและระหวาง  

คณะอื่น ๆ นอย  
3. ไมมีระบบติดตามประเมนิผลการประกนัคุณภาพในกจิกรรมที่นักศกึษาดําเนินการ และในสวน

ที่นักศึกษามีสวนรวมกับการประกันคณุภาพของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
4. ไมมีการนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงานประกัน

คุณภาพทีเ่กีย่วของกับนักศึกษาอยางตอเนือ่ง  

ผลการประเมิน :  
  จากเกณฑการประเมินมีการดําเนินการได 3 ขอ คิดเปนคะแนน 1  คะแนน 

แนวทางการพฒันา ปรับปรงุตัวบงชี้นี ้
1. จัดใหมีระบบประกันคณุภาพที่สงเสริมใหนักศกึษานําไปใชกับ กิจกรรมของนักศึกษา

ควรเชื่อมโยงกับระบบประกันคุณภาพ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเหมาะสมกับ
ระดับความรูของนักศึกษาซึ่ง อาจเริ่มจาก 5 ส. PDCA  

2. มีกลไกในการใหความรูและทักษะดานการประกัน คุณภาพแกนักศกึษา เชน มี
คณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบ มี งบประมาณที่ชัดเจน  

3.  มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
4. นักศึกษามกีารใชกระบวนคุณภาพ เชน 5 ส. PDCA ในการพัฒนาคณุภาพของกิจกรรม

หรือโครงการนักศึกษาครบ ทุกกิจกรรม  
5. นักศึกษามีเครือขายการพฒันาคุณภาพภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะ

อ่ืน ๆ 
 6. ติดตามประเมินผลการประกันคณุภาพทัง้กิจกรรมที ่ดําเนินการโดยนักศึกษาและที่ก
ศึกษามีสวนรวมกับการ ประกันคณุภาพของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

7.  นําผลการประเมินไปพฒันาปรับปรุงกระบวนการให ความรูและกลไกการดําเนินงาน
ประกันคณุภาพที่เกี่ยวของ กับนักศกึษาอยางตอเนื่อง 

 

ตัวบงชี้ท่ี 9.3 : ระดับความสาํเร็จของการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต  
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คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการดําเนนิการตามระบบและกลไก  ประกันคณุภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะฯ อยางตอเนื่อง มีการปรับปรุงระบบประกันคณุภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและ
พัฒนาการของคณะฯ มกีารรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกีย่วของและ
สาธารณชนภายในระยะเวลาที่กําหนด มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของ
หนวยงานอยางตอเนื่อง 

จุดแข็ง : 
1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการดาํเนินการตามระบบและกลไก  ประกนัคณุภาพ

การศึกษาภายในระดับคณะฯอยางตอเนื่อง 
 2. มีการปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกจิและพัฒนาการของ
คณะฯ 
 3. มีการรายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ
สาธารณชนภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง 
จุดออน : 
 1. มีนวัฒกรรมดานการประกันคุณภาพทีห่นวยงานพัฒนาขึ้น  มีการจดัทําแนวปฏิบัติที่ดี
เพื่อเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงาน  และคณะอื่น ๆ 
 

ผลการประเมิน :  

  จากเกณฑการประเมินมีการดําเนินการได 4 ขอ คิดเปนคะแนน 3  คะแนน 
 
แนวทางการพฒันา ปรับปรงุตัวบงชี้นี ้

1. จัดทํานวัฒกรรมดานการประกันคณุภาพการศึกษาภายในที่คณะพัฒนาขึ้น  มีการจดัทํา
แนวปฏิบัติทีด่เีพื่อเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงาน  และคณะอื่น ๆ 
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สวนที่ 3 

 
สรุปผลการประเมินและแนวทางการพัฒนา 

 
 (เปนการสรุปผลการประเมินในภาพรวมของแตละองคประกอบและมาตรฐานอุดมศึกษา 
รวมถึงวิธีการเสริมจุดแข็ง การปรับปรุงแกไขหรือการพฒันาคุณภาพการศึกษาใหดียิง่ การเขียน
รายงานในสวนนี้ จะเปนการสังเคราะหและการประเมินเพื่อรายงานสรุปผลสําเร็จของการ
ดําเนินงานประกันคณุภาพการศึกษาตามองคประกอบคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา 
ตลอดจนแผนและเปาหมายการดําเนินงานระยะสั้น ระยะยาว ในอนาคต ประกอบดวย 
 
1. รายงานผลการประเมินตามตัวบงชี ้
ตารางที่ ส1  ตารางสรปุการประเมินตามองคประกอบคณุภาพเฉพาะตัวบงชี้ของสกอ. 
ประเภทสถาบนั   เนนวิจัย เนนพัฒนาสงัคม    เนนพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรม    
                           เนนเฉพาะผลิตบัณฑิต 

องคประกอบ
คุณภาพ 

เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

องคประกอบที่ 1 
     ตัวบงชี้ที่ 1.1 
     ตัวบงชี้ที่ 1.2 

 
6 ขอ 
90% 

 
5 ขอ 

84.6 % 

 
2 คะแนน 
2 คะแนน 

เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบที่ 1 

 
 

 
2 คะแนน 

องคประกอบที่ 2 
     ตัวบงชี้ที่ 2.1 
     ตัวบงชี้ที่ 2.2 
     ตัวบงชี้ที่ 2.3 
     ตัวบงชี้ที่ 2.4      
     ตัวบงชี้ที่ 2.5 
 
 
 

 
 6 ขอ 

มีการดําเนินการ 7 ขอ 
 5 ขอ 

6 – 9.99 % 
อาจารยประจําวุฒิป.เอก 

 > 10 % 
อาจารยประจําวุฒิป.ตรี 

 < 5 % 

 
5 ขอ 

ผาน 7 ขอ 
 5 ขอ 
85 % 

อาจารยประจําวุฒิป.เอก  
5 % 

อาจารยประจําวุฒิป.ตรี 
 11 % 

 
2 คะแนน 
3 คะแนน 
3  คะแนน 
1 คะแนน 
1 คะแนน 
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องคประกอบ
คุณภาพ 

เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

     ตัวบงชี้ที่ 2.6 
 
 
 
     ตัวบงชี้ที่ 2.7 
     ตัวบงชี้ที่ 2.8      
     ตัวบงชี้ที่ 2.9 

ตัวบงชี้ที่ 2.10 
ตัวบงชี้ที่ 2.11 
ตัวบงชี้ที่ 2.12 
ตัวบงชี้ที่ 2.13 
(ตวับงชีเ้ฉพาะ

สถาบันทีเ่นนวิจยั) 

รวมผูดํารงตําแหนง ผศ. รศ. 
และ ศ. > 30 % 

ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้น
ไป  > 5 % 

4 ขอ 
3 ขอ 

> 80% 
75 – 99 % 

2.5 – 3.49 % 
> 0.03 % 

รวมผูดํารงตําแหนง ผศ. 
รศ. และ ศ. > 32 % 

ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. 
ขึ้นไป  = 0 

3 ขอ 
2 ขอ 
N/A 
N/A 
N/A 

0.187 

1 คะแนน 
 
 
 

2 คะแนน 
1 คะแนน 

N/A 
N/A 
N/A 

3 คะแนน 

เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบที่ 2 

 
 

 
1.89  คะแนน 

องคประกอบที่ 3 
     ตัวบงชี้ที่ 3.1 
     ตัวบงชี้ที่ 3.2 

 
ระดับ 7  
ระดับ 3  

 
ผานระดับ 7 
ผานระดับ 3 

 
2 
3 

เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบที่ 3 

 
 

 2.5 คะแนน 

องคประกอบที่ 4 
     ตัวบงชี้ที่ 4.1 
     ตัวบงชี้ที่ 4.2 
     ตัวบงชี้ที่ 4.3 
     ตัวบงชี้ที่ 4.4      
     ตัวบงชี้ที่ 4.5 

 (ตวับงชีเ้ฉพาะ
สถาบันทีเ่นนวิจยั) 

 
4 ขอ 
3 ขอ 

30,000 บาท 
10 % 

 
4 ขอ 
3 ขอ 

21,250 
5.55 % 

 
2 คะแนน 
1 คะแนน 
2 คะแนน 
1 คะแนน 

เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบที่ 4 

 
 

 1.5 คะแนน 
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องคประกอบ
คุณภาพ 

เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

องคประกอบที่ 5 
     ตัวบงชี้ที่ 5.1 
     ตัวบงชี้ที่ 5.2 
     ตัวบงชี้ที่ 5.3 
     ตัวบงชี้ที่ 5.4      
     ตัวบงชี้ที่ 5.5 

 (ตวับงชีเ้ฉพาะ
สถาบันทีเ่นนการ
พัฒนาสังคม) 

 
5 ขอ 
40 % 
20 % 
N/A 

 
6 ขอ 

52.78 % 
20 % 
N/A 

 
3 คะแนน 
3 คะแนน 
2 คะแนน 

- 

เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบที่ 5 

 
 

 
2.67 

องคประกอบที่ 6 
     ตัวบงชี้ที่ 6.1 
     ตัวบงชี้ที่ 6.2 

(ตวับงชีเ้ฉพาะ
สถาบันทีเ่นนพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม) 

     ตัวบงชี้ที่ 6.3 
(ตวับงชีเ้ฉพาะ

สถาบันทีเ่นนพัฒนา
ศิลปวัฒนธรรม) 

 
2 ขอ 

 
3 ขอ 

 
2 คะแนน 

เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบที่ 6 

 
 

 
2  คะแนน 

 
องคประกอบที่ 7 
     ตัวบงชี้ที่ 7.1 
     ตัวบงชี้ที่ 7.2 

ตัวบงชี้ที่ 7.3 
     ตัวบงชี้ที่ 7.4 
     ตัวบงชี้ที่ 7.5 

 
5 ขอ 
4 ขอ 
5 ขอ 
6 ขอ 
6 ขอ 

 
 3 ขอ 
3 ขอ 
1 ขอ 
4 ขอ 
2 ขอ 

 
1 คะแนน 
2 คะแนน 
1 คะแนน 
2 คะแนน 
2 คะแนน 
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องคประกอบ
คุณภาพ 

เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

     ตัวบงชี้ที่ 7.6 
     ตัวบงชี้ที่ 7.7 
     ตัวบงชี้ที่ 7.8 

ตัวบงชี้ที่ 7.9 

5 ขอ 
- 

5 ขอ 
8 ขอ 

1 ขอ 
- 

3 ขอ 
7 ขอ 

1 คะแนน 
- 

2 คะแนน 
2 คะแนน 

เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบที่ 7 

 
 

 
1.55 คะแนน 

 
องคประกอบที่ 8 
     ตัวบงชี้ที่ 8.1 
     ตัวบงชี้ที่ 8.2 

 
7 ขอ 
5 ขอ 

 
7 ขอ 
2 ขอ 

 
3 คะแนน 
1 คะแนน 

เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบที่ 8 

 
 

 
2 คะแนน 

องคประกอบที่ 9 
     ตัวบงชี้ที่ 9.1 
     ตัวบงชี้ที่ 9.2 
     ตัวบงชี้ที่ 9.3 

 
7 ขอ 
7 ขอ 
5 ขอ 

 
5 ขอ 
3 ขอ 
4 ขอ 

 
3 คะแนน 
1 คะแนน 
3 คะแนน 

เฉล่ียคะแนน 
องคประกอบที่ 9 

 
 

 
2.33 คะแนน 

เฉล่ียคะแนนรวม
ทุกตัวบงชี้ของทุก
องคประกอบ 

  
2.05 คะแนน 
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ตารางที่ ส2  ตารางสรปุการประเมินตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบงชี้ของสกอ. 
ประเภทสถาบนั       เนนวจิัย             เนนพัฒนาสังคม       เนนพฒันาศิลปะและวัฒนธรรม   
                               เนนเฉพาะผลิตบัณฑติ 
องคประกอบ
คุณภาพ 

เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

มาตรฐานที่  1 
     ตัวบงชี้ที่ 2.9 
     ตัวบงชี้ที่ 2.10 

ตัวบงชี้ที่ 2.11 
     ตัวบงชี้ที่ 2.12 

 
> 80 % 

75 – 99% 
2.5-3.49% 
> 0.03 % 

 
N/A 
N/A 
N/A 

0.187 

 
N/A 
N/A 
N/A 

3 
เฉล่ียคะแนน 
มาตรฐานที่ 1 

 
 

 3 คะแนน 

มาตรฐานที่  2 ก 
     ตัวบงชี้ที่ 1.1 
     ตัวบงชี้ที่ 1.2 

ตัวบงชี้ที่ 2.7 
     ตัวบงชี้ที่ 7.1 
     ตัวบงชี้ที่ 7.2 
     ตัวบงชี้ที่ 7.4 

ตัวบงชี้ที่ 7.5 
 ตัวบงชี้ที่ 7.6 
ตัวบงชี้ที่ 7.7 

     ตัวบงชี้ที่ 7.8 
ตัวบงชี้ที่ 7.9 

     ตัวบงชี้ที่ 8.1 
ตัวบงชี้ที่ 8.2 
ตัวบงชี้ที่ 9.1 
ตัวบงชี้ที่ 9.2 

     ตัวบงชี้ที่ 9.3 

 
6 ขอ 
90% 
4 ขอ 

มีการดําเนินการอยางนอย 5 ขอ 
4  ขอ 
6  ขอ 
6  ขอ 
5  ขอ 

- 
5 ขอ 
8  ขอ 
7  ขอ 
5  ขอ 
7  ขอ 
7  ขอ 
5 ขอ 

 
5 ขอ 

84.6% 
3 ขอ 
2 ขอ 
3  ขอ 
4  ขอ 
2  ขอ 
1  ขอ 

- 
3 ขอ 
7  ขอ 
7 ขอ 
2  ขอ 
5  ขอ 
3 ขอ 
4 ขอ 

 
2 คะแนน 
2 คะแนน 
1 คะแนน 
1 คะแนน 
2 คะแนน 
2 คะแนน 
2 คะแนน 
1 คะแนน 

- 
2 คะแนน 
2 คะแนน 
3 คะแนน 
1 คะแนน 
3 คะแนน 
1 คะแนน 
3 คะแนน 

เฉล่ียคะแนน 
มาตรฐานที่ 2 ก 

 
 

 1.86 คะแนน 
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องคประกอบ
คุณภาพ 

เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

มาตรฐานที่  2 ข 
     ตัวบงชี้ที่ 2.1 
     ตัวบงชี้ที่ 2.2 

ตัวบงชี้ที่ 2.3 
     ตัวบงชี้ที่ 2.4 
     ตัวบงชี้ที่ 2.5 
      
 
 
     ตัวบงชี้ที่ 2.6 

 
 
 
ตัวบงชี้ที่ 2.8 

   ตัวบงชี้ที่ 3.1 
     ตัวบงชี้ที่ 3.2 

ตัวบงชี้ที่ 4.1 
     ตัวบงชี้ที่ 4.3 

ตัวบงชี้ที่ 4.4 
  ตัวบงชี้ที่ 5.1 

     ตัวบงชี้ที่ 5.2 
     ตัวบงชี้ที่ 5.3 

ตัวบงชี้ที่ 5.4 
ตัวบงชี้ที่ 6.1 

 
6 ขอ 

มีการดําเนินการ 7 ขอ 
5 ขอ 

6 – 9.99 % 
อาจารยประจําวุฒิป.เอก > 10 % 
อาจารยประจําวุฒิป.ตรี < 5 % 

 
รวมผูดํารงตําแหนง ผศ. รศ. และ 

ศ. > 30 % 
ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไป  

> 5 % 
 

3 ขอ 
7 ขอ 
3 ขอ 

มีการดําเนินงาน 4 ขอ 
30,000 บาท 

10 % 
5 ขอ 
40 % 
20 % 
N/A 
3 ขอ 

 
5 ขอ 
 7 ขอ 
5 ขอ 
85% 

อาจารยประจําวุฒิป.เอก 5 % 
อาจารยประจําวุฒิป.ตรี 11 % 

 
รวมผูดํารงตําแหนง ผศ. รศ. 

และ ศ. > 32 % 
ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้น

ไป  = 0 
 

2  ขอ 
7 ขอ 
3 ขอ 
3 ขอ 

21,250 
5.55 % 
6 ขอ 

52.78 % 
20 % 
N/A 
3 ขอ 

 
2 คะแนน 
3 คะแนน 
3 คะแนน 
1 คะแนน 
1 คะแนน 

 
 

1 คะแนน 
 
 
 
 

1 คะแนน 
2 คะแนน 
3 คะแนน 
2 คะแนน 
2 คะแนน 
1 คะแนน 
3 คะแนน 
3 คะแนน 
2 คะแนน 

N/A 
2 คะแนน 

 
เฉล่ียคะแนน 
มาตรฐานที่ 2 ข 
 
 

 
 

 
 

2.00 คะแนน 
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องคประกอบ
คุณภาพ 

เปาหมาย ผลการดําเนนิงาน คะแนนการประเมิน 
(ตามเกณฑ สกอ.) 

มาตรฐานที ่3 
     ตัวบงชี้ที่ 4.2 
     ตัวบงชี้ที่ 7.3 

 
มีการดําเนินงาน 3 ขอ 

 5 ขอ 

 
 3 ขอ 
1 ขอ 

  

 
1 คะแนน 
1 คะแนน 

เฉล่ียคะแนน 
มาตรฐานที่ 3 

 
 

 
1 คะแนน 

เฉล่ียคะแนนรวม
ทุกตัวบงชี้ของ
ทุกมาตรฐาน 

  
1.97  คะแนน 

 
 
2. สรุปผลการประเมินรวมทั้งจุดแขง็ จุดท่ีควรพัฒนา 

 2.1 องคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงชี้ของสกอ. 
องคประกอบท่ี 1   ปรัชญา ปณิธาน วตัถปุระสงค และแผนการดําเนนิงาน 

ตัวบงชี้ท่ี  1.1  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยทุธ แผน
ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุก
ภาระกจิ 

จุดแข็ง 
 1.  มีการกําหนดปรัชญาหรอืปณิธาน 
 2.  มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปให
สอดคลองกันและกัน  และสอดคลองกับภารกิจหลักของคณะ  ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย 
 3.  มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน  และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี ้ เพื่อ
วัดความสําเร็จของการดําเนนิงาน 
 4.  มีการดําเนนิการตามแผนครบทุกภารกิจ 
 5.  มีการติดตาม  ตรวจสอบและประเมนิผลการดําเนินงานตามตัวบงชีอ้ยางนอยปละ  2  
คร้ัง  และรายงานผลตอผูบริหาร  และสภาสถาบัน 
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จุดท่ีควรพัฒนา 

1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํากลยุทธ (strategy) เพื่อนําสถาบันไปสูความสําเร็จที่พึง
ประสงค ประกอบดวย วิสัยทัศน (vision) พันธกิจ (mission) เปาประสงค (goal) และวัตถุประสงค 
(objective) คณะกรรมการไดวิเคราะห จุดแข็ง (strength) จุดออน (weakness) โอกาส (opportunity) 
และภยัคุกคาม (threats) เพื่อนํามาสูการ กําหนดกลยุทธที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของ 
สถาบัน อันไดแก การเรียนการสอน การวิจยั การบรกิาร ทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

2.  เมื่อไดกลยทุธแลว คณะกรรมการนํากลยุทธมาจัดทําเปนแผนดําเนนิการในทกุระดับ 
โดยความรวมมือและ เขาใจรวมกันของบคุลากรทุกกลุมทั้งผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที ่
เพื่อใหมแีนวทางชัดเจนวาสถาบันจะพัฒนา ไปอยางไรตามชวงเวลาตางๆ คณะวิชาและหนวยงาน 
ตางๆ ของสถาบันจะรวมกันรับผิดชอบอยางไร 

3.  คณะวิชาและหนวยงานตางๆ ของสถาบันจัดทําแผน ดําเนินงานตองมีความชัดเจนวาจะ
ทําอะไร เมื่อใด โดยใคร ใชงบประมาณเทาใด และกําหนดตัวบงชีห้ลัก (KPI) พรอม ทั้งเปาหมาย 
(target) ที่จะใชวัดความสําเร็จของการ ดําเนินงานในแตระยะเวลา 

ตัวบงชี้ท่ี  1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชีข้องการปฏิบัติงานที่กําหนด  

จุดแข็ง 
  - 
จุดท่ีควรพัฒนา 
  - 
องคประกอบท่ี 2   การเรียนการสอน 

ตัวบงชี้ท่ี  2.1 มีระบบและกลไกในการพัฒนาและบริหารหลักสูตร      

จุดแข็ง 
 1. คณะฯ มีการจัดการเรียนการสอนทั้งหลักสูตรเกาและหลักสูตรใหมที่ไดจัดทําขึ้นตาม
เกณฑมาตรฐานของสกอ. และมีความสอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตและสังคมสวน
รวม โดยการจัดทําหลักสูตรทุกหลักสูตร ไดมีการระดมความคิดจากผูทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและ
ภายนอกสถาบัน 
 2. มีการสํารวจภาวะการมีงานทําและการทํางานตรงสาขาของบัณฑิตอยางสม่ําเสมอ 
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จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. ควรมีการวางระบบการดูแลนักศึกษาอยางใกลชิดเพื่อใหนักศึกษาสําเร็จไดตามหลักสูตร 
 2. ควรมีการวางแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคลองกับแผนการดําเนินการของ 
ทุกหลักสูตร 
ตัวชี้วัด 2.2   มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั 
จุดแข็ง 

1.คณาจารยที่สอนในแตละรายวิชาที่เปดสอน  มีการจัดทําโครงการสอนที่สอดคลองกับ
กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีกิจกรรมที่เอื้อตอการเรียนรูตามศักยภาพของแตละ
บุคคล 

2. มีการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู (Active learning)  ในรายวิชาที่เปดสอน ดวย
คณาจารยที่ผานการอบรมพัฒนาศักยภาพดานการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรูโดยตรง 

3.มีรูปแบบการเรียนการสอน ที่ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ที่สอดคลองกับ
การศึกษาดวยตนเองของผูเรียน และเปดโอกาสใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธทางวิชาการทั้งในและนอก
หองเรียนอยางสม่ําเสมอ 
จุดท่ีควรพัฒนา 

 1.ควรมีการสงเสริมใหคณาจารยจัดทําแบบประเมินความพึงพอใจผูสอนอยางเปน
ระบบและไดมาตรฐานเดียวกัน 
 2.ควรจัดใหมีการถายโอนความรูดานการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรูใหแก
คณาจารยในคณะ เพื่อใหนําไปปรับใชในการสรางบทเรียนที่เนนกระบวนการเรียนรูแบบใฝรูได
อยางมีประสิทธิภาพ 
ตัวบงชี้ท่ี 2.3 มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพฒันาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่ง
บุคคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 

จุดแข็ง 

 เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ ไดช่ือวาเปนสถาบันอุดมศึกษาเพื่อทองถ่ิน ดังนั้นคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจึงมีการติดตอกับหนวยงานตางๆ ในทองถ่ินทําใหสามารถนําความรูที่
ไดจากการติดตอมาปรับปรุงหลักสูตรและการเรียนการสอนใหสอดคลองกับความตองการของ
ชุมชน เมื่อนักศึกษาเรียนจบทําใหไดที่ทํางานในทองถ่ิน ไมตองเขาไปหางานในกรุงเทพฯหรือใน
ตางจังหวัด ซ่ึงเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 -  
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ตัวบงชี้ 2.4  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนประจํา 

ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 

จุดแข็ง 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีสัดสวนอาจารยตอนักศึกษาสอดคลองกับสาขาวิชาและ
ลักษณะการเรียนการสอน 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 ปรับปรุงแนวทางการรับนักศึกษาใหมีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มจํานวนนักศึกษาในคณะ 
 
ตัวบงชี้ท่ี  2.5     สัดสวนของอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือ
เทียบเทาตออาจารยประจํา 
จุดแข็ง 

 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรคมีนโยบายและงบประมาณสนับสนุนอยางเต็มที่ เพื่อให
บุคลากรไดพัฒนาตนเองโดยศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นทั้งในและตางประเทศ   
 ในปการศึกษา 2549 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีบุคลากรที่กําลังศึกษาตอในระดับ
ปริญญาโท จํานวน 4 คน และระดับปริญญาเอกจํานวน 6 คน  
จุดท่ีควรพัฒนา 
 - 

ตัวบงชี้ท่ี  2.6  สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย   ผูชวยศาสตราจารย รอง
ศาสตราจารย และศาสตราจารย 
จุดแข็ง 

 มหาวิทยาลัยมีนโยบายที่ชัดเจนในการสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยนําเสนอผลงาน
เพื่อขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการ ไดแก 

1. สนับสนุนอุดหนุนการทําผลงานทางวิชาการ โดยตั้งงบประมาณในกิจกรรมดังกลาวทุก
ป และจัดสรรงบประมาณ เงินประจําตําแหนงทางวิชาการ และดําเนินการเบิกจายใหอาจารยทีไ่ดรับ
อนุมัติตําแหนงใหเปนปจจุบัน 
 2. สนับสนุนเครื่องมือ ส่ือ และอุปกรณ รวมทั้งระบบเครือขายสารสนเทศ เพื่อใหอาจารย
สามารถเขาถึงขอมูล และผลงานทางวิชาการตางประเทศที่ทันสมัย ในการคนควาและอางอิง 
 3. ใหอาจารยที่ทําผลงานวิชาการ สามารถนับเปนภาระงานได 
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 นอกจากนี้ ในปการศึกษา 2549  อาจารยคณะวิทยาศาสตรที่นําเสนอผลงานทางวิชาการ
เพื่อขอกําหนดตําแหนงผูชวยศาสตราจารย จํานวน  9   คน และตําแหนง รองศาสตราจารย จํานวน  
5   คน ซ่ึงหากทุกทานผานการพิจารณา จะทําใหจํานวนอาจารยที่มีตําแหนงทางวิชาการเพิ่มมากขึ้น 
 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 - 
  

ตัวบงชี้ท่ี 2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 

จุดแข็ง 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชพีคณาจารยไวเปนลาย
ลักษณอักษร 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 -  
ตัวบงชี้ท่ี  2.8  มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียน 
การสอน 

จุดแข็ง 
1. คณะฯ มนีโยบายและงบประมาณที่จะสนับสนุนบุคลากรเพื่อเพิ่มพนูศักยภาพของ

ตนเองอยางสม่ําเสมอ 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. กระตุนใหบุคลากรมีความสนใจที่จะพฒันาศักยภาพของตนเอง และการจัดการเรียนการ
สอนใหมากขึน้  
 2. จัดหางบประมาณสนับสนุนใหเพยีงพอตอความตองการของบุคลากร 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน1 ป 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
จุดแข็ง 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการรวมมือกับสํานักวิจัยในการเก็บขอมูลบัณฑิต 
จุดท่ีควรพัฒนา 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะตองมีการสรางแบบสอบถามและวิเคราะหผลดวย
ตัวเองในปการศึกษา 2550 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

จุดแข็ง 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการรวมมือกับสํานักวิจัยในการเก็บขอมูลบัณฑิต 
จุดท่ีควรพัฒนา 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะตองมีการสรางแบบสอบถามและวิเคราะหผลดวย
ตัวเองในปการศึกษา 2550 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
จุดแข็ง 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการรวมมือกับสํานักวิจัยในการเก็บขอมูลบัณฑิต 
จุดท่ีควรพัฒนา 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะตองมีการสรางแบบสอบถามและวิเคราะหผลดวย
ตนเองในปการศึกษา 2550 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปทีผานมาไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปและ
วัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
จุดแข็ง 

1. นักศึกษามีความรูความสามารถในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพและเปนผูสามารถดํารงชีวิต
ในสังคมไดอยางมีความสุข 
2. นักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพของตัวเองตามความสนใจและความถนัดทําใหนักศึกษาเปน
บัณฑิตที่มีคุณภาพ 
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จุดท่ีควรพัฒนา 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควรสงเสริมใหนักศึกษาสงผลงานดานวิชาการใน
ระดับประเทศเพิ่มมากขึ้น 
 
องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 

ตัวบงชี้ท่ี 3.1 มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 

จุดแข็ง 

 มีการสํารวจและจัดบริการดานตางๆ ใหกับนักศึกษาทุกชั้นป 
จุดท่ีควรพัฒนา 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะตองจัดใหมีการบริการแกนักศึกษาและศิษยเกาที่
กวางขวางขึ้นและครอบคลุมความตองกาของนักศึกษาทุกดาน และจัดใหมีการประเมินคุณภาพ
บริการนํามาปรับปรุงการใหบริการตอไป 
 
ตัวบงชี้ท่ี 3.2 มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑิตที่
พึงประสงค 

ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 

จุดแข็ง 
1. มีการดําเนินกิจกรรมพัฒนานักศึกษาครบทั้ง 5 ดาน 
2. องคการตางๆ ของนักศึกษา เชน สโมสรนักศึกษา ชมรม และนักศึกษา มีสวนรวมใน

การคิดและรับผิดชอบกิจกรรมในแตละดาน 
3. มีการบูรณาการกิจกรรมทําใหเกิดการพัฒนานักศ฿กษาหลาดานและการจัดทํากิจกรรม

ตางๆ 
จุดท่ีควรพัฒนา 

คณะควรจัดใหมีกิจกรรมเพิ่มเติมในสวนของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมโดยมุงใหเกิด
ประโยชนแกตัวนักศึกษาในดานคุณธรรม จริยธรรม และความรักในวัฒนธรรมดานอื่นๆ อีกเชน 
ภูมิปญญาชาวบานในทองถ่ิน เปนตน 
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องคประกอบท่ี 4 การวิจัย 

ตัวบงชี้ท่ี 4.1 การพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจยั และสรางสรรค 

จุดแข็ง 
1. คณะวิทยาศาสตร ฯ มีการสงเสริมใหอาจารยเขารวมกิจกรรมตาง ๆ เพื่อเปนการพัฒนา 

ศักยภาพในการสรางผลงานวิจัย 
2. คณะวิทยาศาสตร ฯ มีวิธีการในการบริหารจัดการในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณ

สนับสนุนงานวิจยัที่มีอยางจํากัด 
3. คณะวิทยาศาสตร ฯ มีการสงเสริมความรวมมือระหวางอาจารยกับหนวยงาน หรือ

องคกรภายนอก  
4. คณะวิทยาศาสตร ฯ ใชระบบฐานขอมูลที่ใชบริหารงานวิจัยจากสวนกลางของ

มหาวิทยาลัย ฯ 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. จัดใหมีการนําเสนอผลงานวิจัย และสิ่งประดิษฐ จากนักวิจัยระดับประเทศ หรือ
นานาชาติ โดยเชิญมาเปนวิทยากรนําเสนอในมหาวิทยาลัย ฯ ซ่ึงอาจจะไดกลุมเปาหมายที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น เพื่อเปนการสรางแรงจูงใจใหกับอาจารยในการผลิตผลงานวิจัย 

2. มหาวิทยาลัย ฯ ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนอาจารยที่ผลิตผลงานวิจัยให
เพียงพอกับปริมาณงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ เพราะในปจจุบันมีหัวของานวิจัยเชิงคุณภาพที่คณาจารย
นําเสนอเพื่อขอสนับสนุนงบประมาณเปนจํานวนมาก แตดวยงบประมาณที่ทางมหาวิทยาลัยจัดสรร
ใหมีจํานวนจํากัด จึงทําใหอาจารยที่ไมไดรับคัดเลือก ขาดโอกาสในการผลิตงานวิจัย 

 
ตัวบงชี้ท่ี  4.2   มีระบบการบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 

จุดแข็ง 

 1. คณะฯ มนีโยบายและงบประมาณสนับสนุนใหบุคลากรนําผลงานวิจยัไปเผยแพรในการ
ประชุมวิชาการและการตีพิมพเผยแพรในวารสารวิชาการตางๆ  
 2. คณะฯ มนีโยบายและงบประมาณสนับสนุนการสรางเครือขายกับหนวยงานภายนอก  

จุดท่ีควรพัฒนา 

4. สรางแรงจูงใจใหอาจารยทํางานวิจัยเพิ่มมากขึ้น 
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  2.    สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยคิดโจทยวิจัยที่สามารถตอบสนองความตองการของ
ชุมชนหรือทองถ่ิน เพื่อตอเนื่องไปสูการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 
 3. จัดระบบประชาสัมพันธและเผยแพรงานวิจัยใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

ตัวบงชี้ท่ี 4.3 เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวน
อาจารยประจํา 
จุดแข็ง  

- 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. สรางแรงจูงใจใหอาจารยทํางานวิจัยเพิ่มมากขึ้น 
  2.  สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยคิดโจทยวิจัยที่สามารถตอบสนองความตองการของ
ชุมชนหรือทองถ่ิน เพื่อตอเนื่องไปสูการสรางเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก 
 
ตัวบงชี้ท่ี 4.4  รอยละของงานสรางสรรคและงานวิจัยที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประะจํา 

จุดแข็ง 
 - 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. สงเสริมใหอาจารยเผยแพรผลงานวิจัยใหมากขึ้น 
 
องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสงัคม 

ตัวบงชี้ท่ี 5.1 มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน 

จุดแข็ง 
4. มีการกําหนดภาระงานใหกบับุคลากรที่ใหบริการวิชาการอยางชัดเจน 
5. คณะสงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยใหบริการทางวิชาการ  โดยจดัสรรงบประมาณ

สําหรับจัดโครงการบริการทางวิชาการให 
6. คณะฯ สนับสนุนใหบุคลากรเขาอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพของตนในการใหบริการ

วิชาการตางๆ เชน เขาอบรมการวิเคราะหสบู สําหรับโครงการ มผช. 

 



 93

จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. จัดระบบการประเมินผล ติดตาม การใหบริการทางวชิาการตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น 
 2. กําหนดแผนพัฒนาบุคลากรใหมีทกัษะความชํานาญในการใหบริการวิชาการอยางเปน
รูปธรรม 
 
องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสังคม 
ตัวบงชี้ท่ี 5.2  :  รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่
ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา 

จุดแข็ง 

 อาจารยในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสวนใหญมีสวนรวมในการใหบริการชุมชน
และสังคมอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนรูปแบบของการเปนวิทยากร การอบรมใหความรู การจัดคาย
วิชาการ การจดัอบรมเชิงปฏิบัติการ รวมทัง้การใหบริการตรวจวิเคราะหคุณภาพผลิตภัณฑชุมชน 
ซ่ึงเปนประโยชนทําใหอาจารยไดพัฒนาความรู  ความสามารถ และนําความรูและประสบการณที่
ไดรับมาใชในการเรียน การสอนซึ่งจะเกิดประโยชนเปนอยางยิ่งตอนกัศึกษารวมทั้งทําใหอาจารย
ไดทราบถึงขอมูลตาง ๆ และปญหาที่เกิดขึน้ในชุมชนทําใหเกดิความใกลชิดระหวางมหาวิทยาลัย
และชุมชน โดยชุมชนเองกจ็ะไดรับความรูและการบริการทางดานวิชาการซึ่งเปนประโยชนในการ
พัฒนาความรูความสามารถของเยาวชน ประชาชน และทําใหเกดิการพัฒนาในระดบัทองถ่ินและ
ประเทศชาติตอไป 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควรมีการใหบริการสังคมในพื้นที่ทีก่วางขึ้นโดยจะทํา
ใหเกดิประโยชนในการเปนเครือขายตอทั้งชุมชนและมหาวิทยาลัยเอง โดยเพิ่มงบประมาณในการ
ใหบริการชุมชน 
 2. ควรจัดใหมเีจาหนาทีใ่นการดําเนินงานในดานตาง ๆ เชนธุรการ กิจการนักศึกษา การเงิน 
ฯลฯ  อยางเพยีงพอสําหรับสาขาวิชาตาง ๆ เพื่อใหอาจารยไดมีโอกาสในการดําเนินงานดานบริการ
สังคมมากขึ้น 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.3 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวชิาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแขง็ของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารย
ประจํา 

จุดแข็ง  
1.  คณะวิทยาศาสตรมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับกิจกรรม การอบรมและบริการ

วิชาการสังคม 
 2. ศูนยวิทยาศาสตรมีการจัดสรรงบประมาณจัดซื้อสารเคมี วัสดุและอุปกรณสําหรับงาน
บริการชุมชนและการตรวจ มผช. 
 3.  มีคณาจารยที่มีความรูความสามารถในการตรวจวิเคราะหทางวิทยาศาสตรได 
 
แนวทางการพัฒนาปรับปรุงสําหรับตัวบงชี้นี้ 

1. ควรเพิ่มเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานของศูนยวิทยาศาสตรโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตรดาน
เคมี และชีวะ ที่สามารถทํางานดานการวิเคราะหตรวจสอบอยางนอย 2 อัตรา เพื่อพัฒนาทักษะและ
ความชํานาญในการวิเคราะหสารและดูแลรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร ใหคําแนะนําในการใช
อุปกรณเครื่องมือวิทยาศาสตรได 

2. ควรเพิ่มเจาหนาที่ในการปฏิบัติงานในสายสนับสนุนการสอนคอยอํานวยความสะดวก
ใหนักศึกษาและอาจารยในการเรียนการสอนโดยเฉพาะวิชาปฏิบัติการวิทยาศาสตรทั้ง 3 สาขา เคมี 
ชีววิทยา และฟสิกสสาขาละอยางนอย 1 คน รวมเปน 3 คน 

3. มีงบประมาณหรือเงินทุนจางนักศึกษาใหชวยงานวิชาการ หรือฝกงาน จํานวนอยางนอย 
สาขาวิชาละ 1 คน เชน เปนผูชวยเตรียมปฏิบัติการ ผูชวยวิเคราะหและวิจัย และเตรียมงานดาน
เอกสารการสอน  
   
ตัวบงชี ้5.4 : รอยละของระดบัความพึงพอใจของผูรับบริการ  
จุดแข็ง 
 - 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. ควรมีการสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการอยางมรีะเบียบแบบแผนใหครอบคลุม
และครบถวน ซ่ึงมีประเด็นสาํคัญที่เกี่ยวกับการสํารวจของความพึงพอใจของผูรับบริการ ดาน
กระบวนการ ขั้นตอนการใหบริการ ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ ดานสิ่งอํานวยความสะดวก และ
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คุณภาพการใหบริการ และความพึงพอใจตอบทบาทของสถาบันอุดมศึกษา อันประกอบดวย การ
เปนผูเตือนสตสัิงคม  การชี้นําสังคม  และการตอบสนองตอความตองการของสังคม 
 2. ควรมีการทบทวนผลการดําเนินกิจกรรม และมีการรายงานผลการดาํเนินกจิกรรมใหที่
ประชุมของคณะ ฯ ไดรับทราบ เพื่อใหไดขอเสนอแนะหรือความคิดเห็นตาง ๆ สําหรับเปนแนวทาง
ในการดําเนินกิจกรรมอื่น ๆ ในครั้งตอไป  
 
องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

ตัวบงชี้ท่ี 6.1 มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

จุดแข็ง 

1. สโมสรนักศึกษา ชมรม และนักศึกษา มีสวนรวมในการคิดและรับผิดชอบโครงการ/
กิจกรรมตางๆ 

2. สโมสรนักศึกษา มีความเขมแข็งในการจัดทํากิจกรรมตางๆ 
3. มีการจัดทําโครงการ/กิจกรรมแบบบูรณาการทําใหเกิดการพัฒนานักศึกษาในหลายๆ

ดานในการจัดทําโครงการ 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 คณะควรสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา ในสวนที่เปนการเขารวมกับ
หนวยงานภายนอกระดับภูมิภาค หรือระดับประเทศ 
 
องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการหลักการ  

ตัวบงชี้ท่ี 7.1 : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการและสามารถ 
ผลักดันคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีใหแขงขันไดในระดับสากล  
จุดแข็ง 

1.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการกาํหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของคณะ 
รวมกับมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

2.มีการจัดการประชุมกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อยางต่ํารอยละ 80 
ของแผน การประชุมแตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 และสงเอกสารให 
กรรมการคณะอยางนอย 7 วนักอนการประชุม 
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จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แตงตัง้คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานตาม
ภารกิจหลักของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 2. มีการดําเนนิงานภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะใน ประเดน็การปกปอง
ผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียใน เร่ืองคุณภาพทางวิชาการและเปดโอกาสใหมีสวนรวมจาก
ทุก ฝายที่เกีย่วของในการดําเนินงาน 

3. มีการเปดเผยรายงานประเมินตนเอง ประวัตกิารคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ีทุกทาน และรายงานการเงินของคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

4. มีการติดตามผลการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ ภายในของคณะกรรมการบริหาร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

5.  มีการติดตามผลการบริหารสารสนเทศ และมีระบบ ฐานขอมูลที่ทันสมัย ทุกระบบที่
สําคัญ  

6. มีการติดตามผลระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรอื่นๆของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

ตัวบงชี้ท่ี 7.2 : ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

จุดแข็ง 
1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได  

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. จัดทําวิสัยทศัน พันธกิจ แผนกลยุทธ และ นําสูการปฏิบัติที่เปนระบบชัดเจน 
2. มีการกําหนด ตัวบงชี้คณุภาพ (KPI) ของ งานที่ปฏิบัติ 
3. มีการติดตามผลสัมฤทธ์ิ รวมทั้งหาแนวทาง แกไขและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
4. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลของคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีให เปนระบบ 

                 ฐานขอมูลที่ชัดเจนอยางเปนรูปธรรม สามารถนํามาใชในการตัดสินใจได 
5. มีความสามารถในการบริหารงบประมาณ และการบริหารรายไดตางๆอยางสมดุล 
6. มีการใชทรัพยากรตางๆของมหาวิทยาลัย ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
7. เปดโอกาสใหบุคลากรในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือชุมชน มีสวนรวมใน 

                   การบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
8. มีความสามารถในการกํากับ ตดิตามดแูล ผลการทํางานของคณะวิทยาศาสตรและ 

                  เทคโนโลยี 
9. มีการรายงานสรุปผลการทํางานประจําป ของผูบริหารประจําป 
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10. มีการกํากบั ติดตามและประเมินการทาํงาน ของผูบริหารอยางเปนระบบโดย 
                    คณะกรรมการ อิสระ 

11. มีการฝกอบรมภาวะผูนําของผูบริหาร 
12. มีการติดตาม ประเมินผลของการเพิ่ม ศักยภาพของผูนํา 
13. มีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองของ ผูบริหารอยางตอเนื่อง 

 
ตัวบงชี ้7.3 : มีการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูองคการเรียนรู  
ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ  
 ไมมีการดําเนนิการ 

จุดแข็ง 
 - 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. มีระบบในการใหความรูและทักษะดานการจัดการ ความรูแกบุคลากรทุกคน  
2 . มีระบบสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับ มีสวนรวมและมี การใชกระบวนการจัดการ

ความรูในการดําเนินงานตาม พันธกิจของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
3. มีระบบในการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายใน และภายนอก ดานการจดัการความรู 

มาปรับปรุงพัฒนา ระบบและกลไกการจัดการความรูของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
4. มีระบบการนําองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการ จัดการความรูไปใชใหเกดิ

ประโยชนแกคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสงัคม 
 
ตัวบงชี้ท่ี 7.4 : มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไว ใหบุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ  
จุดแข็ง 
 1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะห ขอมูล
เชิงประจักษ  
 2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะใน การ
ปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตาํแหนง การ 
สนบัสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรทีม่ีคุณภาพ  

3. มีการเสริมสรางสุขภาพที่ดี  
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4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบ ความสําเร็จและ
กาวหนาในอาชีพอยางรวดเรว็ตามสายงาน  

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของพนักงานทกุกลุม ทุก ระดับ อยางเปนระบบ มีการ
นําผลการประเมินความพึง พอใจเสนอตอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการ พัฒนาให
บุคลากรในองคการมีความพงึพอใจ ที่เพิ่มขึ้น  

2. สรางบรรยากาศของสถานที่ทํางานใหนาอยู ตั้งแต สภาพแวดลอม บรรยากาศของการทํา 
งาน การให สวัสดิการพนกังาน การดูแลบุคลากรในองคการทุกคน อยางเสมอภาคทัดเทียมกัน 
สรางบรรยากาศของความสุข ในการทํางาน ใหดยีิ่งขึ้น 
 
ตัวบงชี้ท่ี 7.5 : ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจยั  
จุดแข็ง 
 1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  

2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. จัดใหมีการประเมินประสทิธิภาพ และความปลอดภยัของระบบฐานขอมูล  
2. จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  
3. มีการนําผลการประเมินในขอ 1และ 2 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล  

ตัวบงชี้ท่ี 7.6 : ระดับความสาํเร็จในการเปดโอกาสใหบคุคลภายนอกเขามามีสวนรวม ในการพัฒนาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

จุดแข็ง 
 1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาทิ เอกสาร
ส่ิงพิมพ เว็บไซด นทิรรศการ  

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. มีการรับฟงความคิดเหน็จากผูรับบริการและประชาชนเกี่ยวกับภารกจิของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ  
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 2. มีระบบการจัดเก็บขอมูลทีไ่ดรับจากผูรับบริการและผูที่เกี่ยวของไปประกอบการ 
ปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน  การปรับปรุงระบบการจัดการของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพือ่ตอบสนองความ ตองการของผูรับบริการ ประชาชนหรอืเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน  
 3. มีการเปดโอกาสใหภาคเอกชน ประชาชน และเครือขายตางๆ ไดมโีอกาสเขารวม ใน
กระบวนงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะเขารวมเปนคณะกรรมการที่ปรึกษา 
เพื่อรวมกําหนด ทิศทางนโยบายของคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  การตัดสนิใจเกี่ยวกับ
นโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบตอ คุณภาพชีวิตของประชาชน  
 5. ภาคประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของ โดยไดมกีารจัดกระบวนการหรอืกลไกที่เปน 
รูปธรรมใหภาคประชาชน หรือผูที่เกี่ยวของไดเขารวมในการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของ
การ ดําเนินงานและผลสําเร็จในการทํางานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
ตัวบงชี้ท่ี 7.7 : รอยละของอาจารยประจําทีไ่ดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชพีใน  
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ 

- 
ตัวบงชี้ท่ี 7.8 : มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา  
ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ  
               ไมไดดําเนนิการ 
จุดแข็ง 
 - 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. มีการแตงตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
โดยองคประกอบ ของคณะกรรมการ ควรมีผูบริหารระดับสูง และตัวแทนที่ รับผิดชอบในแตละ
พันธกิจหลักของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 2. การระบุความเสี่ยง ปจจยัเสี่ยง ควรประกอบดวยความเสี่ยงที่ครอบคลุมใน ดานตาง ๆ 
ดังนี ้ 

1) ความเสี่ยงดานงบการเงินและงบประมาณ  
2) ความเสี่ยงดานกลยุทธ  
3) ความเสี่ยงดานนโยบาย  
4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน  
5) ความเสี่ยงจากเหตกุารณภายนอก  
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 3. การจัดลําดบัความสําคัญของความเสี่ยง ปจจัยเสีย่ง สามารถพิจารณาจาก มิติของโอกาส
และผลกระทบจากสูงมายังต่ํา เพื่อกําหนดมาตรการหรอืแผนการจัดการความเสี่ยงที ่สงผลกระทบ
ตอเปาหมายองคกรไดงายขึน้  
 4. มาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม สามารถใชแนวคดิของ 4 T เขามาชวย 
คือ Take : ยอมรับ Treat : ลดหรือควบคุม Transfer : โอน หรือกระจาย Terminate : หยุดหรือ
หลีกเลี่ยง  
 5. สามารถบูรณาการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน เพื่อใชประโยชน ในการ
ควบคุม หรือลดโอกาสของความสูญเสียทั้งในแงโอกาสและผลกระทบได  
 
ตัวบงชี้ท่ี 7.9 : ระดับความสาํเร็จของการถายทอดตวับงชีแ้ละเปาหมายของระดับ องคกรสูระดับบุคคล  

จุดแข็ง 
 1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  

2. มีแผนงานการประเมินผลภายในคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 
3. มีการกําหนดตัวบงชีแ้ละเปาหมายตามพนัธกิจและยุทธศาสตรของคณะวิทยาศาสตร

และเทคโนโลย ี 
4. มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะ โดย กําหนดเปาประสงคของแต

ละประเดน็ยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงค และประเด็นยุทธ
ศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชีแ้ละเปาหมายตามคํารับรอง ของ
ผูบริหารระดับตาง ๆ  
 7. มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตวับงชี้และเปาหมายตามคํารับรอง  

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. มีหลักเกณฑและวิธีการจดัสรรสิ่งจูงใจ และนําผลการประเมินผลการดาํเนินงานมาใช
ประกอบการพิจารณาจดัสรรสิ่งจูงใจ  
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องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ  

ตัวบงชี้ท่ี 8.1 : มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน และ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  

จุดแข็ง: 
 1. มีแผนกลยทุธทางการเงินของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สอดคลองกับวสัิยทัศน พันธกิจ
ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในทกุ ๆ ดาน ทั้งการผลิตบัณฑิต งานวิจยั การบริการวิชาการและการ
ทํา นุบํา รุง ศิลปวฒันธรรม รวมทั้งสงเสริมยุทธศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปนไปตาม
เปาหมาย  
 2. มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางดานการเงนิ ทั้งในสวนของการจัดหาแหลงเงิน วิธีการที่
ไดมาซึ่งแหลงเงิน รวมทั้งวางแผนการใชเงนิอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได  
 3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงิน เพื่อใหสามารถตรวจสอบได ตลอดเวลาและ
สามารถนําขอมูลใหแตละหนวยงานนํามาใชในการบริหาร และการตัดสินใจ  
 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่แสดงถงึสถานะทางการเงินของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สามารถปดงบบัญชีไดอยางนอยทุก 6 เดือน และเสนอขอมลูใหผูบริหารเพื่อใชในการ
ตัดสินใจ ในภาพรวมขององคกร รวมทั้งการนําเสนอรายงานฐานะทางการเงินใหสภาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทราบอยางนอย ปละ 2 คร้ัง  
 5. รายงานทางการเงิน สามารถบงชี้ถึงขอมูลทางการเงินทุกดานทีแ่สดงถึงประสิทธิภาพ
ของการบริหารจัดการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก เพื่อตรวจ ติดตาม การใชเงินของ ทุก
หนวยงานยอยใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกําหนด 
ตลอดจนใหขอเสนอแนะแก หนวยงานยอย รวมทั้งเสนอผลการตรวจสอบภายในและภายนอกให
คณะผูบริหารของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 7. ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญกับรายงานทางการเงิน และขอเสนอแนะของหนวยงาน
ตรวจสอบภายในและภายนอก ตลอดจนขอเสนอแนะอื่นๆ จากสภามหาวิทยาลัย เพื่อ พิจารณาหา
แนวทางปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง  

จุดท่ีควรพัฒนา 
 - 
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ตัวบงชี้ท่ี 8.2 : มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกัน  

การบริหารงานมีการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรที่มีอยูทั้งภายในและภายนอก
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด  
จุดแข็ง: 
 1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของคณะวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  

2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

จุดท่ีควรพัฒนา 
  1. กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรของสถาบัน รวมทั้งการใชทรัพยากรภายในและ
ภายนอกรวมกนั 

2. แตงตั้งคณะกรรมการ ศึกษาความตองการในการใช ทรัพยากรของคณะศกึษาวิเคราะห
ผลที่ได และวางแผนกลยุทธในการใชทรัพยากรภายในและภายนอกรวมกัน 

3. จัดใหมีระบบฐานขอมูลทรัพยากรกลางที่สามารถใช รวมกันได รวมทั้งฐานขอมูล
ทรัพยากรภายนอกสถาบันที่ ความเกีย่วของและสามารถใชรวมกนัไดกบัพันธกิจของคณะ 
     4. มีการติดตามผลการใชทรัพยากรภายในและภายนอกคณะรวมกันตามนโยบายและ
แผนการใชทรัพยากรที่คณะกําหนด  

5. รายงานผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช ทรัพยากรรวมกับหนวยอ่ืน 
 
องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ  

ตัวบงชี้ท่ี 9.1 : มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ  
บริหารการศึกษา  

จุดแข็ง: 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกบัระดับการพฒันาของคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคญัเรื่องการประกันคณุภาพจากคณะกรรมการระดับ

นโยบายและผูบริหารสูงสุดของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายใน 
และภายนอกคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
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 3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก  

4. มีการดําเนนิงานดานการประกันคณุภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพการตดิตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคณุภาพอยางตอเนื่องเปนประจาํ (อยางนอย 3 ปนับรวมปทีม่ี การติดตาม)  

5. มีการนําผลการประกันคณุภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน  

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. จัดใหมีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการ ประกันคุณภาพการศกึษาที่
ถูกตองและสามารถใชรวมกนัได ทั้งระดับบุคคล และภาควิชา   
         2. ระบบฐานขอมูลขางตนเปนระบบฐานขอมูลที่เชื่อมโยง กับระบบฐานขอมูลหลักของ
สถาบัน ซ่ึงสามารถนํามาใชเพื่อ การวางแผน การปฏิบัติงานประจํา การตรวจสอบประเมิน ตลอด
จนถึงเพื่อการปรับปรุงพัฒนา  
        3. มีการใหความรูและทักษะดานการประกนัคุณภาพแก คณาจารยและบุคลากรอยาง
สม่ําเสมอ 

4. สงเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการดําเนนิการ ดานประกนัคุณภาพการศึกษา
เพื่อนําไปสูนวตักรรมใหม ๆ  
     5. จัดใหมีการเผยแพรนวัตกรรมอยางสม่ําเสมอ เชน จัดประชุมสัมมนา จัดพิมพวารสาร 
เพื่อสงเสริมและยกยอง เจาของนวัตกรรม  
      6. สงเสริมการสรางเครือขายดานการประกนัคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานภายใน
และภายนอกสถาบัน 
 
ตัวบงชี้ท่ี 9.2 : มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกนัคุณภาพแกนกัศึกษา  

จุดแข็ง : 
 1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา  

2. มีระบบสงเสริมใหนักศกึษานําความรูดานการประกนัคุณภาพไปใชกับกิจกรรม
นักศึกษา 

3. มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
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จุดท่ีควรพัฒนา 

1. จัดใหมีระบบประกันคณุภาพที่สงเสริมใหนักศกึษานําไปใชกับ กิจกรรมของนักศึกษา
ควรเชื่อมโยงกับระบบประกันคุณภาพ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเหมาะสมกับ
ระดับความรูของนักศึกษาซึ่ง อาจเริ่มจาก 5 ส. PDCA  

2. มีกลไกในการใหความรูและทักษะดานการประกัน คุณภาพแกนักศกึษา เชน มี
คณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบ มี งบประมาณที่ชัดเจน  

3.  มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวทิยาลัย  
4. นักศึกษามกีารใชกระบวนคุณภาพ เชน 5 ส. PDCA ในการพัฒนาคณุภาพของกิจกรรม

หรือโครงการนักศึกษาครบ ทุกกิจกรรม  
5. นักศึกษามีเครือขายการพฒันาคุณภาพภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะ

อ่ืน ๆ 
 6. ติดตามประเมินผลการประกันคณุภาพทัง้กิจกรรมที ่ดําเนินการโดยนักศึกษาและที่ก
ศึกษามีสวนรวมกับการ ประกันคณุภาพของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

7.  นําผลการประเมินไปพฒันาปรับปรุงกระบวนการให ความรูและกลไกการดําเนินงาน
ประกันคณุภาพที่เกี่ยวของ กับนักศกึษาอยางตอเนื่อง 

 

ตัวบงชี้ท่ี 9.3 : ระดับความสาํเร็จของการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

จุดแข็ง : 
1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการดาํเนินการตามระบบและกลไก  ประกนัคณุภาพ

การศึกษาภายในระดับคณะฯอยางตอเนื่อง 
 2. มีการปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกจิและพัฒนาการของ
คณะฯ 
 3. มีการรายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ
สาธารณชนภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. จัดทํานวัฒกรรมดานการประกันคณุภาพการศึกษาภายในที่คณะพัฒนาขึ้น  มีการจดัทํา
แนวปฏิบัติทีด่เีพื่อเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงาน  และคณะอื่น ๆ 
 
 



 105

2.2 มาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบงชี้ของสกอ. 
มาตรฐานที่ 1 
ตัวบงชี้ท่ี 2.9 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน1 ป 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
จุดแข็ง 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการรวมมือกับสํานักวิจัยในการเก็บขอมูลบัณฑิต 
จุดท่ีควรพัฒนา 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะตองมีการสรางแบบสอบถามและวิเคราะหผลดวย
ตัวเองในปการศึกษา 2550 
ตัวบงชี้ท่ี 2.10 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 

จุดแข็ง 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการรวมมือกับสํานักวิจัยในการเก็บขอมูลบัณฑิต 
จุดท่ีควรพัฒนา 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะตองมีการสรางแบบสอบถามและวิเคราะหผลดวย
ตัวเองในปการศึกษา 2550 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.11 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการและผูใชบัณฑิต 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
จุดแข็ง 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการรวมมือกับสํานักวิจัยในการเก็บขอมูลบัณฑิต 
จุดท่ีควรพัฒนา 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จะตองมีการสรางแบบสอบถามและวิเคราะหผลดวย
ตนเองในปการศึกษา 2550 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.12 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปทีผานมาไดรับ
การประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปและ
วัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
จุดแข็ง 

1. นักศึกษามีความรูความสามารถในเชิงวิชาการหรือวิชาชีพและเปนผูสามารถดํารงชีวิต
ในสังคมไดอยางมีความสุข 
2. นักศึกษาไดพัฒนาศักยภาพของตัวเองตามความสนใจและความถนัดทําใหนักศึกษาเปน
บัณฑิตที่มีคุณภาพ 

จุดท่ีควรพัฒนา 

 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควรสงเสริมใหนักศึกษาสงผลงานดานวิชาการใน
ระดับประเทศเพิ่มมากขึ้น 
 
มาตรฐานที่ 2 

ตัวบงชี้ท่ี  1.1  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยทุธ แผน
ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุก
ภาระกจิ 

จุดแข็ง 
 1.  มีการกําหนดปรัชญาหรอืปณิธาน 
 2.  มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ  แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปให
สอดคลองกันและกัน  และสอดคลองกับภารกิจหลักของคณะ  ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของ
มหาวิทยาลัย 
 3.  มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน  และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี ้ เพื่อ
วัดความสําเร็จของการดําเนนิงาน 
 4.  มีการดําเนนิการตามแผนครบทุกภารกิจ 
 5.  มีการติดตาม  ตรวจสอบและประเมนิผลการดําเนินงานตามตัวบงชีอ้ยางนอยปละ  2  
คร้ัง  และรายงานผลตอผูบริหาร  และสภาสถาบัน 
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จุดท่ีควรพัฒนา 
1.  มีการจัดตั้งคณะกรรมการจัดทํากลยุทธ (strategy) เพื่อนําสถาบันไปสูความสําเร็จที่พึง

ประสงค ประกอบดวย วิสัยทัศน (vision) พันธกิจ (mission) เปาประสงค (goal) และวัตถุประสงค 
(objective) คณะกรรมการไดวิเคราะห จุดแข็ง (strength) จุดออน (weakness) โอกาส (opportunity) 
และภยัคุกคาม (threats) เพื่อนํามาสูการ กําหนดกลยุทธที่ชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจของ 
สถาบัน อันไดแก การเรียนการสอน การวิจยั การบริการ ทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  

2.  เมื่อไดกลยทุธแลว คณะกรรมการนํากลยุทธมาจัดทําเปนแผนดําเนนิการในทกุระดับ 
โดยความรวมมือและ เขาใจรวมกันของบคุลากรทุกกลุมทั้งผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที ่
เพื่อใหมแีนวทางชัดเจนวาสถาบันจะพัฒนา ไปอยางไรตามชวงเวลาตางๆ คณะวิชาและหนวยงาน 
ตางๆ ของสถาบันจะรวมกันรับผิดชอบอยางไร 

3.  คณะวิชาและหนวยงานตางๆ ของสถาบันจัดทําแผน ดําเนินงานตองมีความชัดเจนวาจะ
ทําอะไร เมื่อใด โดยใคร ใชงบประมาณเทาใด และกําหนดตัวบงชีห้ลัก (KPI) พรอม ทั้งเปาหมาย 
(target) ที่จะใชวัดความสําเร็จของการ ดําเนินงานในแตระยะเวลา 

ตัวบงชี้ท่ี  1.2 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชีข้องการปฏิบัติงานที่กําหนด  

จุดแข็ง 
  - 
จุดท่ีควรพัฒนา 
  - 
ตัวบงชี้ท่ี 2.7 มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย 

จุดแข็ง 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชพีคณาจารยไวเปนลาย
ลักษณอักษร 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 -  

ตัวบงชี้ท่ี 7.1 : คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการและสามารถ 
ผลักดันคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีใหแขงขันไดในระดับสากล  
จุดแข็ง 
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1.คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการกาํหนดทิศทาง ยุทธศาสตร และนโยบายของคณะ 
รวมกับมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

2.มีการจัดการประชุมกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อยางต่ํารอยละ 80 
ของแผน การประชุมแตละครั้งมีกรรมการเขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 และสงเอกสารให 
กรรมการคณะอยางนอย 7 วนักอนการประชุม 

 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แตงตัง้คณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานตาม
ภารกิจหลักของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 2. มีการดําเนนิงานภายใตหลักธรรมาภิบาลโดยเฉพาะใน ประเดน็การปกปอง
ผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสียใน เร่ืองคุณภาพทางวิชาการและเปดโอกาสใหมีสวนรวมจาก
ทุก ฝายที่เกีย่วของในการดําเนินงาน 

3. มีการเปดเผยรายงานประเมินตนเอง ประวัตกิารคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ีทุกทาน และรายงานการเงินของคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

4. มีการติดตามผลการควบคุมภายใน และการตรวจสอบ ภายในของคณะกรรมการบริหาร
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

5.  มีการติดตามผลการบริหารสารสนเทศ และมีระบบ ฐานขอมูลที่ทันสมัย ทุกระบบที่
สําคัญ  

6. มีการติดตามผลระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรอื่นๆของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

ตัวบงชี้ท่ี 7.2 : ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี 

จุดแข็ง 
1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได  

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. จัดทําวิสัยทศัน พันธกิจ แผนกลยุทธ และ นําสูการปฏิบัติที่เปนระบบชัดเจน 
2. มีการกําหนด ตัวบงชี้คณุภาพ (KPI) ของ งานที่ปฏิบัติ 
3. มีการติดตามผลสัมฤทธ์ิ รวมทั้งหาแนวทาง แกไขและพัฒนาอยางตอเนื่อง 
4. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลของคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีให เปนระบบ 

                 ฐานขอมูลที่ชัดเจนอยางเปนรูปธรรม สามารถนํามาใชในการตัดสินใจได 
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5. มีความสามารถในการบริหารงบประมาณ และการบริหารรายไดตางๆอยางสมดุล 
6. มีการใชทรัพยากรตางๆของมหาวิทยาลัย ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
7. เปดโอกาสใหบุคลากรในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หรือชุมชน มีสวนรวมใน 

                   การบริหารจัดการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
8. มีความสามารถในการกํากับ ติดตามดแูล ผลการทํางานของคณะวิทยาศาสตรและ 

                  เทคโนโลยี 
9. มีการรายงานสรุปผลการทํางานประจําป ของผูบริหารประจําป 
10. มีการกํากบั ติดตามและประเมินการทาํงาน ของผูบริหารอยางเปนระบบโดย 

                    คณะกรรมการ อิสระ 
11. มีการฝกอบรมภาวะผูนําของผูบริหาร 
12. มีการติดตาม ประเมินผลของการเพิ่ม ศักยภาพของผูนํา 
13. มีการปรับปรุงและพัฒนาตนเองของ ผูบริหารอยางตอเนื่อง 

 
ตัวบงชี ้7.3 : มีการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีสูองคการเรียนรู  
ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ  
 ไมมีการดําเนนิการ 

จุดแข็ง 
 - 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. มีระบบในการใหความรูและทักษะดานการจัดการ ความรูแกบุคลากรทุกคน  
2 . มีระบบสงเสริมใหบุคลากรทุกระดับ มีสวนรวมและมี การใชกระบวนการจัดการ

ความรูในการดําเนินงานตาม พันธกิจของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
3. มีระบบในการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายใน และภายนอก ดานการจดัการความรู 

มาปรับปรุงพัฒนา ระบบและกลไกการจัดการความรูของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
4. มีระบบการนําองคความรูและนวัตกรรมที่ไดจากการ จัดการความรูไปใชใหเกดิ

ประโยชนแกคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสงัคม 
 
ตัวบงชี้ท่ี 7.4 : มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไว ใหบุคลากรมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ  
จุดแข็ง 
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 1. มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม ภายใตการวิเคราะห ขอมูล
เชิงประจักษ  
 2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะใน การ
ปฏิบัติงาน เชน การสรรหา การจัดวางคนลงตําแหนง การกําหนดเสนทางเดินของตาํแหนง การ 
สนับสนุนเขารวมประชุม ฝกอบรมและหรือเสนอผลงานทางวิชาการ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมทั้งการพัฒนา และรักษาบุคลากรทีม่ีคุณภาพ  

3. มีการเสริมสรางสุขภาพที่ดี  
4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบ ความสําเร็จและ

กาวหนาในอาชีพอยางรวดเรว็ตามสายงาน  

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของพนักงานทกุกลุม ทุก ระดับ อยางเปนระบบ มีการ
นําผลการประเมินความพึง พอใจเสนอตอผูบริหารระดับสูง และมีแนวทางในการ พัฒนาให
บุคลากรในองคการมีความพงึพอใจ ที่เพิ่มขึ้น  

2. สรางบรรยากาศของสถานที่ทํางานใหนาอยู ตั้งแต สภาพแวดลอม บรรยากาศของการทํา 
งาน การให สวัสดิการพนกังาน การดูแลบุคลากรในองคการทุกคน อยางเสมอภาคทัดเทียมกัน 
สรางบรรยากาศของความสุข ในการทํางาน ใหดยีิ่งขึ้น 
 
ตัวบงชี้ท่ี 7.5 : ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียนการสอน และการวิจยั  
จุดแข็ง 
 1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  

2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. จัดใหมีการประเมินประสทิธิภาพ และความปลอดภยัของระบบฐานขอมูล  
2. จัดใหมีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล  
3. มีการนําผลการประเมินในขอ 1และ 2 มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล  

ตัวบงชี้ท่ี 7.6 : ระดับความสาํเร็จในการเปดโอกาสใหบคุคลภายนอกเขามามีสวนรวม ในการพัฒนาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

จุดแข็ง 
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 1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส ผานชองทางตาง ๆ อาทิ เอกสาร
ส่ิงพิมพ เว็บไซด นิทรรศการ  

จุดท่ีควรพัฒนา 

 1. มีการรับฟงความคิดเหน็จากผูรับบริการและประชาชนเกี่ยวกับภารกจิของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีอยางสม่ําเสมอ  
 2. มีระบบการจัดเก็บขอมูลทีไ่ดรับจากผูรับบริการและผูที่เกี่ยวของไปประกอบการ 
ปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน  การปรับปรุงระบบการจัดการของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เพือ่ตอบสนองความ ตองการของผูรับบริการ ประชาชนหรอืเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน  
 3. มีการเปดโอกาสใหภาคเอกชน ประชาชน และเครือขายตางๆ ไดมโีอกาสเขารวม ใน
กระบวนงานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยเฉพาะเขารวมเปนคณะกรรมการที่ปรึกษา 
เพื่อรวมกําหนด ทิศทางนโยบายของคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี  การตัดสินใจเกี่ยวกับ
นโยบายสาธารณะที่มีผลกระทบตอ คุณภาพชีวิตของประชาชน  
 5. ภาคประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของ โดยไดมกีารจัดกระบวนการหรอืกลไกที่เปน 
รูปธรรมใหภาคประชาชน หรือผูที่เกี่ยวของไดเขารวมในการติดตามตรวจสอบความกาวหนาของ
การ ดําเนินงานและผลสําเร็จในการทํางานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 
ตัวบงชี้ท่ี 7.7 : รอยละของอาจารยประจําทีไ่ดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชพีใน  
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ 

- 
ตัวบงชี้ท่ี 7.8 : มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา  
ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ  
               ไมไดดําเนนิการ 
จุดแข็ง 
 - 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 1. มีการแตงตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
โดยองคประกอบ ของคณะกรรมการ ควรมีผูบริหารระดับสูง และตัวแทนที่ รับผิดชอบในแตละ
พันธกิจหลักของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
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 2. การระบุความเสี่ยง ปจจยัเสี่ยง ควรประกอบดวยความเสี่ยงที่ครอบคลุมใน ดานตาง ๆ 
ดังนี ้ 

1) ความเสี่ยงดานงบการเงินและงบประมาณ  
2) ความเสี่ยงดานกลยุทธ  
3) ความเสี่ยงดานนโยบาย  
4) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติงาน  
5) ความเสี่ยงจากเหตกุารณภายนอก  

 3. การจัดลําดบัความสําคัญของความเสี่ยง ปจจัยเสีย่ง สามารถพิจารณาจาก มิติของโอกาส
และผลกระทบจากสูงมายังต่ํา เพื่อกําหนดมาตรการหรอืแผนการจัดการความเสี่ยงที ่สงผลกระทบ
ตอเปาหมายองคกรไดงายขึน้  
 4. มาตรการหรือแผนการจัดการความเสี่ยงเพิ่มเติม สามารถใชแนวคดิของ 4 T เขามาชวย 
คือ Take : ยอมรับ Treat : ลดหรือควบคุม Transfer : โอน หรือกระจาย Terminate : หยุดหรือ
หลีกเลี่ยง  
 5. สามารถบูรณาการความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายใน เพื่อใชประโยชน ในการ
ควบคุม หรือลดโอกาสของความสูญเสียทั้งในแงโอกาสและผลกระทบได  

ตัวบงชี้ท่ี 8.1 : มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน และ
งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  

จุดแข็ง: 
 1. มีแผนกลยทุธทางการเงินของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่สอดคลองกับวสัิยทัศน พันธกิจ
ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในทกุ ๆ ดาน ทั้งการผลิตบัณฑิต งานวิจยั การบริการวิชาการและการ
ทํา นุบํา รุง ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งสงเสริมยุทธศาสตรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปนไปตาม
เปาหมาย  
 2. มีแนวทางจดัหาทรัพยากรทางดานการเงนิ ทั้งในสวนของการจัดหาแหลงเงิน วิธีการที่
ไดมาซึ่งแหลงเงิน รวมทั้งวางแผนการใชเงนิอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได  
 3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงิน เพื่อใหสามารถตรวจสอบได ตลอดเวลาและ
สามารถนําขอมูลใหแตละหนวยงานนํามาใชในการบริหาร และการตัดสินใจ  
 4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินที่แสดงถงึสถานะทางการเงินของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี สามารถปดงบบัญชีไดอยางนอยทุก 6 เดือน และเสนอขอมลูใหผูบริหารเพื่อใชในการ
ตัดสินใจ ในภาพรวมขององคกร รวมทั้งการนําเสนอรายงานฐานะทางการเงินใหสภาคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทราบอยางนอย ปละ 2 คร้ัง  
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 5. รายงานทางการเงิน สามารถบงชี้ถึงขอมูลทางการเงินทุกดานทีแ่สดงถึงประสิทธิภาพ
ของการบริหารจัดการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก เพื่อตรวจ ติดตาม การใชเงินของ ทุก
หนวยงานยอยใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑที่คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกําหนด 
ตลอดจนใหขอเสนอแนะแก หนวยงานยอย รวมทั้งเสนอผลการตรวจสอบภายในและภายนอกให
คณะผูบริหารของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
 7. ผูบริหารระดับสูงใหความสําคัญกับรายงานทางการเงิน และขอเสนอแนะของหนวยงาน
ตรวจสอบภายในและภายนอก ตลอดจนขอเสนอแนะอื่นๆ จากสภามหาวิทยาลัย เพื่อ พิจารณาหา
แนวทางปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง  

จุดท่ีควรพัฒนา 
 - 
 
ตัวบงชี้ท่ี 8.2 : มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกัน  

การบริหารงานมีการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรที่มีอยูทั้งภายในและภายนอก
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเกิดประโยชนสูงสุด  
จุดแข็ง: 
 1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของคณะวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  

2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

จุดท่ีควรพัฒนา 
  1. กําหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรของสถาบัน รวมทั้งการใชทรัพยากรภายในและ
ภายนอกรวมกนั 

2. แตงตั้งคณะกรรมการ ศึกษาความตองการในการใช ทรัพยากรของคณะศกึษาวิเคราะห
ผลที่ได และวางแผนกลยุทธในการใชทรัพยากรภายในและภายนอกรวมกัน 

3. จัดใหมีระบบฐานขอมูลทรัพยากรกลางที่สามารถใช รวมกันได รวมทั้งฐานขอมูล
ทรัพยากรภายนอกสถาบันที่ ความเกีย่วของและสามารถใชรวมกนัไดกบัพันธกิจของคณะ 
     4. มีการติดตามผลการใชทรัพยากรภายในและภายนอกคณะรวมกันตามนโยบายและ
แผนการใชทรัพยากรที่คณะกําหนด  

5. รายงานผลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใช ทรัพยากรรวมกับหนวยอ่ืน 
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ตัวบงชี้ท่ี 9.1 : มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการ  
บริหารการศึกษา  

จุดแข็ง: 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกบัระดับการพฒันาของคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคญัเรื่องการประกันคณุภาพจากคณะกรรมการระดับ

นโยบายและผูบริหารสูงสุดของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายใน 
และภายนอกคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

 
 3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการ
อุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก  

4. มีการดําเนนิงานดานการประกันคณุภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพการตดิตาม 
ตรวจสอบ และประเมินคณุภาพอยางตอเนื่องเปนประจาํ (อยางนอย 3 ปนับรวมปทีม่ี การติดตาม)  

5. มีการนําผลการประกันคณุภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน  

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. จัดใหมีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการ ประกันคุณภาพการศกึษาที่
ถูกตองและสามารถใชรวมกนัได ทั้งระดับบุคคล และภาควิชา   
         2. ระบบฐานขอมูลขางตนเปนระบบฐานขอมูลที่เชื่อมโยง กับระบบฐานขอมูลหลักของ
สถาบัน ซ่ึงสามารถนํามาใชเพื่อ การวางแผน การปฏิบัติงานประจํา การตรวจสอบประเมิน ตลอด
จนถึงเพื่อการปรับปรุงพัฒนา  
        3. มีการใหความรูและทักษะดานการประกนัคุณภาพแก คณาจารยและบุคลากรอยาง
สม่ําเสมอ 

4. สงเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรูในการดําเนนิการ ดานประกนัคุณภาพการศึกษา
เพื่อนําไปสูนวตักรรมใหม ๆ  
     5. จัดใหมีการเผยแพรนวัตกรรมอยางสม่ําเสมอ เชน จัดประชุมสัมมนา จัดพิมพวารสาร 
เพื่อสงเสริมและยกยอง เจาของนวัตกรรม  
      6. สงเสริมการสรางเครือขายดานการประกนัคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานภายใน
และภายนอกสถาบัน 
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ตัวบงชี้ท่ี 9.2 : มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกนัคุณภาพแกนกัศึกษา  

จุดแข็ง : 
 1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา  

2. มีระบบสงเสริมใหนักศกึษานําความรูดานการประกนัคุณภาพไปใชกับกิจกรรม
นักศึกษา 

3. มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. จัดใหมีระบบประกันคณุภาพที่สงเสริมใหนักศกึษานาํไปใชกับ กิจกรรมของนักศึกษา
ควรเชื่อมโยงกับระบบประกันคุณภาพ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และเหมาะสมกับ
ระดับความรูของนักศึกษาซึ่ง อาจเริ่มจาก 5 ส. PDCA  

2. มีกลไกในการใหความรูและทักษะดานการประกัน คุณภาพแกนักศกึษา เชน มี
คณะกรรมการหรือผูรับผิดชอบ มี งบประมาณที่ชัดเจน  

3.  มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคณุภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย  
4. นักศึกษามกีารใชกระบวนคุณภาพ เชน 5 ส. PDCA ในการพัฒนาคณุภาพของกิจกรรม

หรือโครงการนักศึกษาครบ ทุกกิจกรรม  
5. นักศึกษามีเครือขายการพฒันาคุณภาพภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และคณะ

อ่ืน ๆ 
 6. ติดตามประเมินผลการประกันคณุภาพทัง้กิจกรรมที ่ดําเนินการโดยนักศึกษาและที่ก
ศึกษามีสวนรวมกับการ ประกันคณุภาพของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

7.  นําผลการประเมินไปพฒันาปรับปรุงกระบวนการให ความรูและกลไกการดําเนินงาน
ประกันคณุภาพที่เกี่ยวของ กับนักศกึษาอยางตอเนื่อง 

 

ตัวบงชี้ท่ี 9.3 : ระดับความสาํเร็จของการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน 

จุดแข็ง : 
1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการดาํเนินการตามระบบและกลไก  ประกนัคณุภาพ

การศึกษาภายในระดับคณะฯอยางตอเนื่อง 
 2. มีการปรับปรุงระบบประกนัคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกจิและพัฒนาการของ
คณะฯ 
 3. มีการรายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและ
สาธารณชนภายในระยะเวลาที่กําหนด 
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 4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง 

จุดท่ีควรพัฒนา 

1. จัดทํานวัฒกรรมดานการประกันคณุภาพการศึกษาภายในที่คณะพัฒนาขึ้น  มีการจดัทํา
แนวปฏิบัติทีด่เีพื่อเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงาน  และคณะอื่น ๆ 
 
3.  เปาหมายการดําเนินการระยะสั้น  และระยะยาวในอนาคต 

เปาหมายระยะสั้น 
 1.  จัดตั้งคณะกรรมการจัดทํากลยุทธ  (Strategy)  เพื่อนําคณะวิชาวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไปสูความสําเร็จที่พึงประสงค  โดยจัดทําแผนดําเนินงานที่จะใชวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานในแตละยะเวลา 
 2.  วางระบบการพัฒนานักศึกษาใหมีคุณภาพ  และสําเร็จตามหลักสูตร 
 3.  ปรับปรุงแนวทางการรับนักศึกษาใหไดจํานวนที่มากขึ้น 
 4.  มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคลองกับความตองการของสังคม 
 5.  จัดทําแนวทางใหบุคลากรของคณะมีการพัฒนาศักยภาพของตนเองทั้งทางดาน  การ
เรียนการสอน  การวิจัย  และการบริการทองถ่ิน 
 6.  มีการเผยแพรจรรยาบรรณวิชาชีพและคูมือการปฏิบัติแกบุคลากรอยางทั่วถึง  และมี
ระบบการกํากับ  ติดตาม  และประเมินผลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  และผูที่ไมปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพที่มีประสิทธิภาพ 
 7.  จัดทําโครงการกิจกรรมการทํานุศิลปวัฒนธรรมใหมา 
 8.  จัดสรรงบประมาณ  และสรางแรงจูงใจเพื่อสนับสนุนอาจารยใหผลิตผลงานวิจัยให
เพียงพอกับปริมาณงานวิจัยที่มีคุณภาพ 
 9.  มีนโยบายสนับสนุนใหบุคลากรสรางวัตกรรมใหม ๆ ในการจัดการเรียนการสอน 
 10.  กําหนดแผนพัฒนาบุคลากรใหมีทักษะความชํานาญในการบริการวิชาการอยางเปน
รูปธรรม 
 11.  จัดหาเจาหนาที่ปฏิบัติงานในสายสนับสนุนการสอนเพื่อชวยอํานวยความสะดวกให
นักศึกษาและอาจารยในการเรียนการสอนใหเพียงพอ 
 12.  ทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผูรับบริการใหครอบคลุมและครบถวน 
 13.  มีการประเมินผลการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของคณะฯ  เพื่อเปนแนวทางในการ
ปรับปรุงและพัฒนาตอไป 
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 14.  แตงตั้งคณะกรรมการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 
 15.  จัดทําระบบฐานขอมูลของคณะวิทยาศาสตรฯ  ใหเปนระบบที่ชัดเจนอยางเปน
รูปธรรม 
 16.  แตงตั้งบุคคลภายนอกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิของคณะวิทยาศาสตรฯ 
 17.  จัดทํารายงานสรุปผลการทํารายงานของคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร
ประจําป 
 18.  เสริมสรางใหบุคลากรทุกระดับของคณะฯ  มีสวนรวมและมีกระบวนการจัดการ
ความรูในการดําเนินงานตามพันธกิจของคณะฯ 
 19.  แตงตั้งกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับคณะวิทยาศาสตรฯในดานงบประมาณ  ดาน
กลยุทธ  นโยบาย  การปฏิบัติงานและจากเหตุการณภายนอก 
 20.  จัดใหมีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษาที่
ถูกตองและสามารถใชรวมกันไดทุกระดับ 
 21.  มีกลไกในการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแกนักศึกษา 
 22.  กําหนดใหนักศึกษาใชกระบวนคุณภาพ  เชน  5 ส  PDCA  ในการพัฒนาคุณภาพของ
กิจกรรมหรือโครงการตาง ๆ 
 
เปาหมายระยะยาว 
 
 1.  มีการวางแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรที่สอดคลองกับแผนการดําเนินงานของทุก
หลักสูตร 
 2.  อาจารยประจํามีผลงานวิจัยหรืองานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพรไดรับการจดทะเบียน
ทรัพยสินทางปญญา  หรืออนุสิทธิบัตร  หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติ  และนานาชาติเพิ่ม
มากขึ้น 
 3.  อาจารยประจําไดรับผลงานวิชาการ  หรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติเพิ่มมาก
ขึ้น 
 4.  มีเครือขายความรวมมือกับหนวยงานภายนอก  ในดานงานวิจัยหรืองานบริการวิชาการ
เพิ่มมากขึ้น 
 5.  พัฒนานักศึกษาใหมีผลงานดานวิชาการในระดับประเทศเพิ่มมากขึ้น 
 6.  สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของนักศึกษา  ในสวนที่เปนการเขารวมกับหนวยงาน
ภายนอกระดับภูมิภาค  หรือระดับประเทศ 
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 7.  จัดทําระบบฐานขอมูลของคณะวิทยาศาสตรใหทันสมัยครบถวน  ที่มีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งมีระบบความปลอดภัยของฐานขอมูล 
 8.  สรางเครือขายดานประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานภายใน  และภายนอก
คณะฯ 
 9.  มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา 
 10.  พัฒนานวัตกรรมดานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  ใหมีประสิทธิภาพเพื่อเปน
แหลงอางอิงใหกับหนวยงานอื่น ๆ 
 



หลักฐานอางอิง 
หลักฐานประกอบการประเมินตนเอง 

มาตรฐาน หลักฐาน 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา ปณิธาน วัตถุประสงค 
และแผนการดาํเนินงาน 
 

- ปรัชญาหรือปณิธานของคณะ 
- แผนกลยุทธ แผนการดําเนนิงาน และแผนปฏิบัติการ

ประจําป 
องคประกอบท่ี 2  การเรียนการสอน - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาฟสิกส

อุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม) 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาสถิติ 

(ปรับปรุง) 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร (ปรับปรุง) 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาคณิตศาสตร 

(ปรับปรุง) 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาวทิยาการ

คอมพิวเตอร (ปรับปรุง) 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาเคมี 

(ปรับปรุง) 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ  สาขาวิชาวทิยาศาสตร

ส่ิงแวดลอม (ปรับปรุง) 
- หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวชิา

วิทยาศาสตรศกึษา (หลักสูตรใหม) 
- การประชุมปฏิบัติงานวิพากษหลักสูตร ระหวางวันที่ 

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

- หลักสูตรของสํานักงานสภาสถาสถาบันราชภัฏ 
- ระเบียบการวดัผลและประเมินผล 
- คูมือการฝกประสบการณวิชาชีพของภาควชิา 
- การจัดการเรยีนรูแบบ Active Learning 
- ขอมูลการใชหองเรียนและหองปฏิบัติการ 
- สมุดบันทึกการใชเครื่องมือ 



มาตรฐาน หลักฐาน 
 - ขอมูลจํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเทาจากกองวางแผน

และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
- แผนปฏิบัติการวิจัยภาวะการไดงานทําและความพึงพอใจ
ของผูใชบัณฑติของสถาบันวิจัยและพฒันา 
- ใบประกาศเกียรติคุณยกยองของนักศึกษาที่ไดรับรางวัล 

องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการรพัฒนานิสติ 
นักศึกษา 

- เอกสารสํารวจขอมูลพื้นฐานของนักศึกษาชั้นปที่ 1  
- เอกสารการขอใชบริการเครื่องมือและหองปฏิบัติการของ
นักศึกษา 
- เอกสารการขอใชบริการหองคอมพิวเตอรและ
สารสนเทศน 
- เว็บไซตของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
- โครงการรวมมือดานวิชาชพี University Executive 
Networking ของบริษัทซีพีเซเวนอีเลฟเวน จํากัด 
- รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาตอ
การจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษารายกจิกรรม 
- แผนพัฒนานกัศึกษาป 2549 
- แผนปฏิบัติการงบประมาณฝายกิจการนักศึกษาป 2549 
- โครงการพัฒนานักศกึษาดานวิชาการ กีฬา นันทนาการ 
รักษาสิ่งแวดลอม บําเพ็ญประโยชน และสงเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรม  
- รายงานผลการจัดกิจกรรมและการประเมินผลราย
กิจกรรม 

องคประกอบท่ี  4  การวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 

- คําส่ัง/คําขออนุญาตไปราชการเพื่อเขาอบรม สัมมนา
ในหวัตางๆ 

- หนังสือลงนามความรวมมือกับหนวยงานภายนอกดาน
การสรางเครือขายงานวจิัย 

- หนังสือสัญญารับทุนอุดหนนุงานวจิัย 
โปสเตอรหรือบทความวิชาการที่ไดการเผยแพรในที่
ประชุมวิชาการ 



มาตรฐาน หลักฐาน 
 องคประกอบท่ี  5 การบริการวิชาการแกสงัคม - แบบสรุปการออกคายพัฒนา/ คายอนุรักษ 

- หนังสือขอความอนุเคราะหการใหบริการยืมอุปกรณ / 
และฝกการใชอุปกรณ 

- หนังสือรับ-สง ตัวอยาง มผช. 
- หนังสือเชิญเปนวิทยากร / หนังสือตอบขอบคุณ 
-      รายงานสรุปการจัดกิจกรรมตาง ๆ 

 องคประกอบท่ี  6  การทํานุบํารุง 
                             ศิลปวัฒนธรรม 

- แผนพัฒนานกัศึกษาป 2549 
- โครงการจัดกิจกรรมทํานบุํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
   ป 2549 
- ขอมูลรายชื่อนักศึกษาที่เขารวมกิจกรรมทํานุบํารุง 
   ศิลปวัฒนธรรมปการศึกษา 2549 
- โครงการวิจยัดานวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับการ 
   ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
- เอกสารรายงานผลการจัดกจิกรรมทํานุบํารุง 
   ศิลปวัฒนธรรมปการศึกษา 2549 
7.1 กรรมการบริหารคณะวทิยาศาสตรฯใชหลักธรรมาภิ
บาลในการบรหิารจัดการและสามารถผลักดันคณะ
วิทยาศาสตรฯไดในระดับสากล 

1. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตร 
และเทคโนโลย ี

2. รายงานการประชุมของคณะวิทยาศาสตร และ
เทคโนโลยี 
7.2 ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของคณะวิทยาศาสตรฯ 

1. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาผูบริหารระดับ
คณะ 

7.3 มีการพัฒนาคณะวิทยาศาสตรฯสูองคการเรียนรู 
1. รายงานการอบรมแผนการจัดการเรียนรู 

 องคประกอบท่ี 7 การบริหารและการจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.4 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อ
พัฒนาและธํารงรักษาไว ใหบุคลากรมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 



มาตรฐาน หลักฐาน 
1. โครงสรางการบริหารคณะ 
2. กําหนดขอบขายการทํางานของบุคลากรตามตําแหนง 
3. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลสวัสดิการ

ของบุคลากรภายในคณะวิทยาศาสตรฯ 
4. จัดหาอุปกรณ สงเสริมการออกกําลังกายใหกับ

บุคลากรบริเวณหนาอาคารศูนยวิทยาศาสตร 
5. จัดสรรงบประมาณใหบุคลากร เชน ฝกอบรม สัมนา 
การศึกษาดูงาน ฯลฯ 
7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหาร การเรียน
การสอน และการวิจยั 

1. http://intra.nsru.ac.th/budget
2. http://www.nsru.ac.th/science
3. แผนพับและโปสเตอรหลักสูตร 
4. จดหมายขาว คณะวิทยาศาสตรฯ 

7.6 ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอก
เขามามีสวนรวม 

1. http://intra.nsru.ac.th/budget
2. http://www.nsru.ac.th/science
3. แผนพับและโปสเตอรหลักสูตร 
4. จดหมายขาว คณะวิทยาศาสตรฯ 

7.7 รอยละของอาจารยประจาํที่ไดรับรางวลัผลงานทาง
วิชาการหรือวชิาชีพในระดบัชาติหรือนานาชาต ิ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.8 มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการ
บริหารการศึกษา 

- 
องคประกอบท่ี 8 การเงินและงบประมาณ 8.1 มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย 

การตรวจสอบ การเงิน และงบประมาณอยางมี
ประสิทธิภาพ  

1. แผนการจัดเงินตามรหัสงบประมาณ 
2. รายงานผลการดําเนนิงานดานงบประมาณประจําป 

2549 คณะวิทยาศาสตรฯ 

http://intra.nsru.ac.th/budget
http://www.nsru.ac.th/science
http://intra.nsru.ac.th/budget
http://www.nsru.ac.th/science


มาตรฐาน หลักฐาน 
 8.2 มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกคณะ

วิทยาศาสตรฯรวมกัน 
1. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบความตองการ

การใชทรัพยากรของคณะวทิยาศาสตร 
9.1 มีระบบและกลไกการประกันคณุภาพภายในทีเ่ปนสวน
หนึ่งของกระบวนการ บริหารการศึกษา 

1. แบบประเมนิการปฏิบัติงานของบุคลากรคณะ
วิทยาศาสตร 

2. เกณฑกําหนดภาระงานของอาจารยและบุคลากรใน
คณะวิทยาศาสตรฯ 

3. แฟมสะสมงานอาจารยในคณะวิทยาศาสตรฯ 
4. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในของ

คณะวิทยาศาสตรฯ 
5. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะ

วิทยาศาสตรฯ 
9.2 มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการ
ประกันคณุภาพแกนกัศึกษา 

1. โครงการปฐมนิเทศนและพบผูปกครองนักศึกษาใหม 
2. โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม 
3. โครงการจัดการแขงขันกฬีาภายในคณะวทิยาศาสตรฯ 
4. เกณฑประเมินผลการเรียนที่สอดคลองกับการ

ประกันคณุภาพของนักศึกษา 

องคประกอบท่ี 9 ระบบและกลไกการประกัน
คุณภาพ 

9.3 ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 

1. จัดทําระบบการประกันคณุภาพการศึกษาภายใน
ระดับคณะวิทยาศาสตรฯ 

2. คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายใน 
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