
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
  ขอมูลพื้นฐาน (Common Data Set) 

 
 
 
 
 
 
 



 
ขอมูลพื้นฐาน ประจําปการศกึษา 

 

รายการ หนวย 
ขอมูล 
อางอิง 

สําหรับ PI 

คณะ 
ครุศาสตร 

คณะ 
มนุษย
ศาสตร 

คณะ 
วิทยาศาสตร 

คณะ 
วิทยาการ 
จัดการ 

คณะ 
เทคโนโลย ี
การเกษตรฯ 

ภาพรวมของ
สถาบัน 

องคประกอบที่ 1 
(ใชรอบปงบประมาณ) 
• จํานวนตวับงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ
ทั้งหมด 
 • จํานวนตวับงชี้ของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณที่
บรรลุเปาหมาย 

 
 
(ตัวบงชี)้ 
 
(ตัวบงชี)้ 
 

 
 

สกอ. 1.2 
 

สกอ. 1.2 

   
 

44 
 

23 
 

   

องคประกอบที่ 2 
•จํานวนหลักสูตรที่เปดสอนทั้งหมด 

- ระดับอนุปริญญา 
- ระดับปริญญาตรี 
- ปริญญาโท 
- ระดับปริญญาโท (แผน ก) 
- ระดับปริญญาโท (แผน ข) 
- ระดับปริญญาเอก 

 
(หลักสูตร) 
(หลักสูตร) 
(หลักสูตร) 
(หลักสูตร) 
(หลักสูตร) 
(หลักสูตร) 
(หลักสูตร) 

 
สกอ. 2.1 
สกอ. 2.1 
สกอ. 2.1 
สกอ. 2.1 
สกอ. 2.1 
สกอ. 2.1 
สกอ. 2.1 

   
5 
- 
5 
- 
- 
- 
- 

   

 



รายการ หนวย 

 
ขอมูล 
อางอิง 

สําหรับ PI 

 
คณะ 

ครุศาสตร 

 
คณะ 
มนุษย
ศาสตร 

 
คณะ 

วิทยาศาสตร 

 
คณะ 

วิทยาการ 
จัดการ 

 
คณะ 

เทคโนโลย ี
การเกษตรฯ 

 
ภาพรวมของ
สถาบัน 

•จํานวนหลักสตูรที่มีจํานวนและคุณวุฒิอาจารยเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน หลักสูตร พ.ศ. 2548 และแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวของ 

- ระดับอนุปริญญา 
- ระดับปริญญาตรี 
- ระดับปริญญาโท 
- ระดับปริญญาเอก 

•จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่อาจารยมีภาระงานที่ 
ปรึกษาวิทยานิพนธ และการคนควาอิสระเปนไป 
ตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

- ระดับปริญญาโท 
- ระดับปริญญาเอก 

•จํานวนหลักสูตรบัณฑิตศึกษาที่นักศึกษาปฏิบัติ 
ตามเกณฑสําเร็จการศึกษา  ครบถวนตามที่ระบุใน 
เกณฑมาตรฐานหลักสูตร 

- ระดับปริญญาโท 
- ระดับปริญญาเอก 

(หลักสูตร) 
 
 

(หลักสูตร) 
(หลักสูตร) 
(หลักสูตร) 
(หลักสูตร) 

(หลักสูตร) 
 
 

(หลักสูตร) 
(หลักสูตร) 
(หลักสูตร) 

 
 

(หลักสูตร) 
(หลักสูตร) 

สกอ. 2.1 
 
 

สกอ. 2.1 
สกอ. 2.1 
สกอ. 2.1 
สกอ. 2.1 
สกอ. 2.1 

 
 

สกอ. 2.1 
สกอ. 2.1 
สกอ. 2.1 

 
 

สกอ. 2.1 
สกอ. 2.1 

  5 
 
 
- 
5 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 
- 
 
 
- 
- 

   



 

รายการ หนวย 
ขอมูลอางอิง 
สําหรับ PI 

คณะครุ 
ศาสตร 

คณะมนุษย
ศาสตร 

คณะ
วิทยาศาสตร 

คณะ 
วิทยาการ 
จัดการ 

คณะ 
เทคโนโลย ี
การเกษตรฯ 

ภาพรวมของ
สถาบัน 

• จํานวนบณัฑติปริญญาตรีที่ไดงานทํา ตรงสาขา 
ที่สําเร็จการศึกษา 

(คน) 
 

สกอ. 2.1   109    

• ผลการประเมิน ความพึงพอใจของผูเรียนใน 
เรื่องคุณภาพการสอน  และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู 
(เทียบจากคา 5 ระดับ )เฉลี่ยทุกหลักสูตร 

- ระดับอนุปริญญา (ภาคปกต)ิ 
- ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ) 
- ระดับปริญญาตรี (ภาคปกต)ิ 
- ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) 
- ระดับปริญญาโท (ภาคปกต)ิ 
- ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 
- ระดับปริญญาเอก (ภาคปกต)ิ 

    -ระดบัปริญญาเอก (ภาคพเิศษ) 

(คาเฉลี่ย1-5) 

 
(คาเฉลี่ย1-5) 
(คาเฉลี่ย1-5) 
(คาเฉลี่ย1-5) 
(คาเฉลี่ย1-5) 
(คาเฉลี่ย1-5) 
(คาเฉลี่ย1-5) 
(คาเฉลี่ย1-5) 
(คาเฉลี่ย1-5) 

สกอ. 2.2 
 
 

สกอ. 2.2 
สกอ. 2.2 
สกอ. 2.2 
สกอ. 2.2 
สกอ. 2.2 
สกอ. 2.2 
สกอ. 2.2 
สกอ. 2.2 

  5 
 
 
- 
- 
5 
- 
- 
- 
- 
- 

   

 
 
 
 



 

รายการ หนวย 
 

ขอมูลอางอิง 
สําหรับ PI 

 

คณะ 
ครุศาสตร 

คณะ 
มนุษย
ศาสตร 

 

คณะ
วิทยาศาสตร 

คณะ 
วิทยาการ 
จัดการ 

คณะ 
เทคโนโลย ี
การเกษตรฯ 

 

ภาพรวม
ของสถาบัน 

• จํานวนหลักสูตรที่จัดทําขึ้นใหมหรือที่ปรับปรุง 
และจํานวนหลักสูตรที่ยังไมมีการปรับปรุง ซึ่งมี 
โครงการหรือกิจกรรมที่บุคคล ชุมชน องคกร  
ภายนอกมีสวนรวม 

- ระดับอนุปริญญา 
- ระดับปริญญาตรี 
- ระดับปริญญาโท 
- ระดับปริญญาเอก 

• จํานวนนกัศกึษาปจจุบัน ทัง้หมดทุกระดบัการศึกษา 
- ระดับอนุปริญญา (ภาคปกต)ิ 
- ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ) 
- ระดับปริญญาตรี (ภาคปกต)ิ 
- ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) 
- ระดับปริญญาโท (ภาคปกต)ิ 
- ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 
- ระดับปริญญาเอก (ภาคปกต)ิ 
-ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) 

(หลักสูตร) 
 
 
 

(หลักสูตร) 
(หลักสูตร) 
(หลักสูตร) 
(หลักสูตร) 

(คน) 
(คน) 
(คน) 
(คน) 
(คน) 
(คน) 
(คน) 
(คน) 
(คน) 

สกอ. 2.3 
 

 
 

สกอ. 2.3 
สกอ. 2.3 
สกอ. 2.3 
สกอ. 2.3 
สกอ. 2.12 
สกอ. 2.12 
สกอ. 2.12 
สกอ. 2.12 
สกอ. 2.12 
สกอ. 2.12 
สกอ. 2.12 
สกอ. 2.12 
สกอ. 2.12 

  - 
 
 
 
- 
- 
- 
- 

604 
- 
- 

604 
- 
- 
- 
- 
- 

   



 
 

รายการ 
 

หนวย 
ขอมูลอางอิง 
สําหรับ PI 

 

คณะครุ 
ศาสตร 

 

คณะมนุษย
ศาสตร 

 

คณะ
วิทยาศาสตร 

คณะ 
วิทยาการ 
จัดการ 

คณะ 
เทคโนโลยี 
การเกษตรฯ 

 

ภาพรวม 
ของ

สถาบัน 
• จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)  
รวมทุกหลักสูตร 

- ระดับอนุปริญญา (ภาคปกติ) 
- ระดับอนุปริญญา (ภาคพิเศษ) 
- ระดับปริญญาตรี (ภาคปกติ) 
- ระดับปริญญาตรี (ภาคพิเศษ) 
- ระดับปริญญาโท (ภาคปกติ) 
- ระดับปริญญาโท (ภาคพิเศษ) 
- ระดับปริญญาเอก (ภาคปกติ) 
-ระดับปริญญาเอก (ภาคพิเศษ) 

(FTES) 
 

(FTES) 
(FTES) 
(FTES) 
(FTES) 
(FTES) 
(FTES) 
(FTES) 
(FTES) 

สกอ. 2.4 
 

สกอ. 2.4 
สกอ. 2.4 
สกอ. 2.4 
สกอ. 2.4 
สกอ. 2.4 
สกอ. 2.4 
สกอ. 2.4 
สกอ. 2.4 

  2,846.67 
 
- 
- 

2,846.67 
- 
- 
- 
- 
- 

   

• จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES)  
ทั้งหมดเมื่อปรบัคามาเปนปริญญาตรี 
  -จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (ภาคปกติ) 
  -จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา (ภาคพิเศษ) 

(FTES) 
 

(FTES) 
(FTES) 

สกอ. 2.4 
 

สกอ. 2.4 
สกอ. 2.4 

  2,846.67 
 

2,846.67 
- 

   

• จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดรวมทั้งที่ปฏิบัติงานจริง 
และลาศึกษาตอ 

(คน) 
 

สกอ. 2.4 
2.5,2.6,4.3,4.4,4.

5,5.2,5.3,7.7 

  84    
 
 



 
 

 
รายการ 

 
หนวย 

ขอมูล 
อางอิง 

สําหรับ PI 

คณะครุ 
ศาสตร 

คณะ 
มนุษย
ศาสตร 

คณะ
วิทยาศาสตร 

คณะ 
วิทยาการ 
จัดการ 

คณะ 
เทคโนโลย ี
การเกษตรฯ 

ภาพรวม
ของสถาบัน 

• จํานวนอาจารยประจําที่ลาศึกษาตอ   ( สกอ. 2.4 , 
4.3,4.4,5.3 

คน) 10    

• จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดวุฒิปริญญาตรีหรือเทียบเทา   (คน) สกอ. 2.5 6    
• จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดวุฒิปริญญาโทหรือเทียบเทา   (คน) สกอ. 2.5 69    
• จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา   (คน) สกอ. 2.5 9    
• จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่ไมมีตําแหนงวิชาการ (   คน) สกอ. 2.6 56    
• จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนง ผศ (   คน) สกอ. 2.6 26    
• จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนง รศ (   คน) สกอ. 2.6 2    
• จํานวนอาจารยประจําทั้งหมดที่มีตําแหนง ศ (   คน) สกอ. 2.6 -    
• จํานวนอาจารยประจําระดบับัณฑิตศึกษา  ที่มีคุณสมบัติ 
ครบถวน ที่จะเปนอาจารยทีป่รึกษาวิทยานพินธ (เฉพาะที่ 
ปฏิบัติงานจริง) 

(คน) 
 

สกอ. 2.13   -    

• จํานวนอาจารยประจําระดบับัณฑิตศึกษา  ที่ทําหนาที่เปน 
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 

(คน) สกอ. 2.13   -    

• จํานวนผลงานวิจยัและ/หรือนวัตกรรมการเรียนการสอนของ
คณาจารย 

(ชื่อเรื่อง) สกอ. 2.8   30    



 
 

รายการ 
 
หนวย 

 
ขอมูลอางอิง
สําหรับ PI 

 
คณะครุ 
ศาสตร 

 
คณะมนุษย
ศาสตร 

 
คณะ

วิทยาศาสตร 

คณะ 
วิทยาการ 
จัดการ 

คณะ 
เทคโนโลย ี
การเกษตรฯ 

 
ภาพรวม

ของสถาบัน 
• จํานวนบณัฑติระดับปริญญาตรีที่ตอบแบบสํารวจ 
เรื่องการมีงานทํา(ใหวงเล็บจาํนวนบณัฑิตทั้งหมดดวย) 

(คน) สกอ. 2.9   171 
(184) 

   

• จํานวนบณัฑติระดับปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขา
ศึกษา 

(คน) 
 

สกอ. 2.9   171    

• จํานวนบณัฑติระดับปริญญาตรีที่ศึกษาตอระดับบัณฑิตศึกษา (คน) สกอ. 2.9   29    
• จํานวนบณัฑติระดับปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขา
ศึกษาและไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระหลังสําเร็จ
การศึกษา 

(คน) 
 
 

สกอ.  
2.9, 2.10 

  98    

• จํานวนบณัฑติระดับปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขา
ศึกษาและไดรับเงินเดือนเริ่มตน เปนไปตามเกณฑหลังสําเร็จ
การศึกษา 

(คน) 
 
 

สกอ. 2.10   57    

• จํานวนบณัฑติระดับปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํากอนเขา
ศึกษาและไดรับเงินเดือนเริ่มตน สูงกวาเกณฑหลังสําเร็จ
การศึกษา 

(คน) 
 
 

สกอ. 2.10   57    

• จํานวนบณัฑติระดับปริญญาตรีที่ไมมีงานทําประจํา 
กอนเขาศึกษาและไดรับเงนิเดือนเริ่มตน ต่าํกวาเกณฑ 
หลังสําเร็จการศึกษา 

(คน) 
 
 

สกอ. 2.10   114    



 
 

รายการ 
 
หนวย 

 
ขอมูลอางอิง
สําหรับ PI 

 
คณะครุ 
ศาสตร 

 
คณะมนุษย
ศาสตร 

 
คณะ

วิทยาศาสตร 

 
คณะ 

วิทยาการ 
จัดการ 

 
คณะ 

เทคโนโลย ี
การเกษตรฯ 

 
ภาพรวมของ
สถาบัน 

• ระดับความพึงพอใจ ของนายจาง ผูประกอบการและ 
ผูใชบณัฑิต (เทียบจากคา 5 ระดับ) 

(คาเฉลี่ย 
1-5) 

สกอ. 2.11   5.00    

• จํานวนนกัศกึษา ปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาใน
รอบ 5 ปที่ผานมาทั้งหมดทกุระดับการศึกษาที่ไดรับรางวัล
ประกาศเกยีรติคุณยกยองระดับชาติหรือนานาชาต ิ

- ดานวิชาการวชิาชีพ 
- ดานคุณธรรม จริยธรรม 
- ดานกฬีา  สุขภาพ 
- ดานศิลปะและวัฒนธรรม 
- ดานสิ่งแวดลอม 

(คน) 
 
 

(คน) 
(คน) 
(คน) 
(คน) 
(คน) 

สกอ. 2.12 
 

 
สกอ. 2.12 
สกอ. 2.12 
สกอ. 2.12 
สกอ. 2.12 
สกอ. 2.12 

  14    

• จํานวนนกัศกึษา บัณฑิตศกึษาปจจุบันและศิษยเการะดับ 
บัณฑิตศึกษาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปที่ผานมา 
ทั้งหมดที่ไดรับรางวัลประกาศเกียรติคณุยกยอง 
ระดับชาติหรือนานาชาติจากผลงานวิจยัและหรือวิทยานิพนธ 

(คน) 
 
 
 

 

สกอ. 2.12 
 
 
 
 

 

  14    



 
 

รายการ 
 
หนวย 

 
ขอมูลอางอิง
สําหรับ PI 

 
คณะครุ 
ศาสตร 

 
คณะมนุษย
ศาสตร 

 
คณะ

วิทยาศาสตร 

 
คณะ 

วิทยาการ 
จัดการ 

 
คณะ 

เทคโนโลย ี
การเกษตรฯ 

 
ภาพรวมของ
สถาบัน 

• จํานวนศษิยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมา
ทั้งหมดทุกระดับการศึกษา 

- ระดับอนุปริญญา 
- ระดับปริญญาตรี 
- ระดับปริญญาโท 

   - ระดับปริญญาเอก 

(คน) 
 

(คน)  
(คน) 
(คน) 
(คน) 

สกอ. 2.12 
 

สกอ. 2.12 
สกอ. 2.12 
สกอ. 2.12 
สกอ. 2.12 

   
 
- 

938 
- 
- 

   

• จํานวนนกัศกึษาปจจุบันและศิษยเกาทั้งหมดทุกระดับ 
การศึกษาที่ไดรับรางวัลประกาศเกยีรติคุณยกยองระดับ 
ชาติและนานาชาติ 

- ดานวิชาการวชิาชีพ 
- ดานคุณธรรม  จริยธรรม 
- ดานกฬีา  สุขภาพ 
- ดานศิลปะและวัฒนธรรม 
- ดานสิ่งแวดลอม 

 
 

(คน) 
 
 

(คน) 
(คน) 
(คน) 
(คน) 
(คน) 

เฉพาะ  
สมศ.1.5 

 
เฉพาะ สมศ.1.5 

 

เฉพาะ สมศ.1.5 
 

เฉพาะ สมศ.1.5 
 

เฉพาะ สมศ.1.5 
 

เฉพาะ สมศ.1.5 

  14 
 
 
6 
- 
- 
8 
- 

   



 
 

รายการ 
 

หนวย 
 

ขอมูล 
อางอิง 

สําหรับ PI 

 
คณะครุ 
ศาสตร 

 
คณะมนุษย
ศาสตร 

 
คณะ

วิทยาศาสตร 

 
คณะ 

วิทยาการ 
จัดการ 

 
คณะ 

เทคโนโลย ี
การเกษตรฯ 

 
ภาพรวมของ
สถาบัน 

• จํานวนรางวลัประกาศเกยีรติคุณยกยองที่นักศึกษา 
ปจจุบันและศษิยเกาทั้งหมดทุกระดับการศึกษา  
ที่ไดรับในระดับชาติหรือนานาชาต ิ

- ดานวิชาการวชิาชีพ 
- ดานคุณธรรม  จริยธรรม 
- ดานกฬีา  สุขภาพ 
- ดานศิลปะและวัฒนธรรม 
- ดานสิ่งแวดลอม 

(รางวัล) 
 
 

(รางวัล) 
(รางวัล) 
(รางวัล) 
(รางวัล) 
(รางวัล) 

เฉพาะ สมศ.1.6 
 

 
เฉพาะ สมศ.1.6 

 

เฉพาะ สมศ.1.6 
 

เฉพาะ สมศ.1.6 
 

เฉพาะ สมศ.1.6 
 

เฉพาะ สมศ.1.6 

  14 
 
 
6 
- 
- 
8 
- 

   

องคประกอบที่ 3         
• ผลการประเมินคุณภาพการใหบริการนักศึกษา  
(เทียบจากคา 5 ระดับ) 
• จํานวนโครงการกิจกรรมนกัศึกษาแยกตามประเภท 
 
           - จํานวนกิจกรรมวิชาการ 

(คาเฉลี่ย1-5) 
 
(โครงการ/
กิจกรรม) 
(โครงการ/
กิจกรรม) 

สกอ.3.1 
 

สกอ.3.2 
 

สกอ.3.2 

  3 
 
 
 
3 

   
 
 
 
 
 

 



 
 

รายการ 
 

จํานวน 
 

ขอมูล 
อางอิง 

สําหรับ PI 

 
คณะครุ 
ศาสตร 

 
คณะมนุษย
ศาสตร 

 
คณะ

วิทยาศาสตร 

 
คณะ 

วิทยาการ 
จัดการ 

 
คณะ 

เทคโนโลย ี
การเกษตรฯ 

 
ภาพรวมของ
สถาบัน 

   - จํานวนนกัศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรมวิชาการ 
    
  - จํานวนกจิกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 
 
  - จํานวนนกัศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรมกีฬาและ 
การสงเสริมสุขภาพ 

  -  จํานวนกจิกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษา
สิ่งแวดลอม 
-   จํานวนนกัศึกษาที่เขารวมทุกกิจกรรมบําเพ็ญ
ประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 
-   จํานวนกิจกรรมนันทนาการ 

(คน) 
 

(โครงการ/
กิจกรรม) 

(คน) 
 

(โครงการ/
กิจกรรม) 

(คน) 
 

(โครงการ/
กิจกรรม) 

สกอ.3.2 
 

สกอ.3.2 
 

สกอ.3.2 
 

สกอ.3.2 
 

สกอ.3.2 
 

สกอ.3.2 
 

 
 
 

 

  321 
 
2 
 

733 
 
3 
 

678 
 
2 

   



 

รายการ หนวย 

ขอมูล 
อางอิง 

สําหรับ PI 

 
คณะ 

ครุศาสตร 

 
คณะ 
มนุษย
ศาสตร 

 
คณะ 

วิทยาศาสตร 

 
คณะ 

วิทยาการ 
จัดการ 

 
คณะ 

เทคโนโลย ี
การเกษตรฯ 

 
ภาพรวมของ
สถาบัน 

-    จํานวนนักศกึษาที่เขารวมทุกกิจกรรมนนัทนาการ 
- จํานวนกิจกรรมที่สงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 
- จํานวนนักศกึษาที่เขารวมทกุกิจกรรมสงเสริม

ศิลปวัฒนธรรม 

(คน) 
(โครงการ/
กิจกรรม) 

(คน) 
 

สกอ.3.2 
   สกอ.3.2 

 
สกอ.3.2 

 

  733 
3 
 

940 

   

องคประกอบที่ 4         
• จํานวนเงนิสนับสนุนการวจิัยและงานสรางสรรค 

- จํานวนเงินสนบัสนุนจากภายนอกสถาบัน 
- จํานวนเงินสนบัสนุนจากภายในสถาบัน 

(บาท) 
(บาท) 
(บาท) 

สกอ.4.3 
สกอ.4.3 
สกอ.4.3 

  1,504,000 
1,139,000 
365,000 

   

• จํานวนอาจารยประจําที่ไดรับทุนวิจยั 
- จํานวนอาจารยที่ไดรับทุนจากภายนอกสถาบัน 

   -   จํานวนอาจารยที่ไดรับทนุจากภายในสถาบัน 

(คน) 
(คน) 
(คน) 

สกอ.4.3 
เฉพาะสมศ.2.5 
เฉพาะสมศ.2.4 

  19 
11 
8 

   

• จํานวนการเผยแพรงานวิจยัและงานสรางสรรค 
- จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับชาต ิ
- จํานวนผลงานที่ตีพิมพเผยแพรระดับนานาชาติ 

(ชื่อเรื่อง) 
(ชื่อเรื่อง) 
(ชื่อเรื่อง) 

สกอ.4.4 
สกอ.4.4 
สกอ.4.4 

  4 
4 

   
 
 
 

 



 
รายการ 

 
หนวย 

ขอมูล 
อางอิง 

สําหรับ PI 

 
คณะครุ 
ศาสตร 

 
คณะ
มนุษย
ศาสตร 

 
คณะ 

วิทยาศาสตร 

 
คณะ 

วิทยาการ 
จัดการ 

 
คณะ 

เทคโนโลย ี
การเกษตรฯ 

 
ภาพรวม
ของ

สถาบัน 
- จํานวนผลงานที่จดสิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร 
- จํานวนผลงานที่นําไปใชประโยชนระดับชาติหรือ

นานาชาต ิ

 (ชื่อเรื่อง) 
(ชื่อเรื่อง) 

สกอ.4.4 
สกอ.4.4 

      

• จํานวนบทความวจิัยที่ไดรับอางอิงในrefereed journal 
หรือในฐานขอมูล 

(ชื่อเรื่อง) สกอ.4.5       

• จํานวนบุคลากรสายสนับสนุนที่เปนนักวจิัย (   คน) สกอ.4.3, 
4.4 4.5 ,7.7 

    

• จํานวนนกัวจิัยที่ลาศึกษาตอ   ( สกอ.4.3, 
4.4 

คน) 10    

องคประกอบที่ 5         
• จํานวนอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการบริการ 
วิชาการ 

(คน) 
 

สกอ.5.2       

• จํานวนกจิกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ   (โครงการ/
กิจกรรม) 

สกอ.5.3 14    

• จํานวนแหลงใหบริการวิชาการและวิชาชีพ 
ระดับชาติหรือนานาชาต ิ

(แหลง/ศนูย) สกอ.5.5  
 

 1    

 



 
รายการ 

 
หนวย 

ขอมูล 
อางอิง 

สําหรับ PI 

 
คณะครุ 
ศาสตร 

 
คณะ
มนุษย
ศาสตร 

 
คณะ

วิทยาศาสตร 

 
คณะ 

วิทยาการ 
จัดการ 

 
คณะ 

เทคโนโลย ี
การเกษตรฯ 

 
ภาพรวม
ของ

สถาบัน 
• รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ(จาก
ผลสํารวจของ ก.พ.ร. กรณีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ) 

(รอยละ) 
 

สกอ.5.4       

องคประกอบที่ 6         
• จํานวนโครงการ/กิจกรรมอนุรักษศิลปวฒันธรรม (โครงการ/กิจกรรม) สกอ.6.1   8    
• จํานวนผลงานหรือชิ้นงานการพัฒนาองคความรู 
และสรางมาตรฐาน ศิลปวัฒนธรรม 

(ชื่อเรื่อง) สกอ.6.2       

องคประกอบที่ 7         
•  จํานวนบุคลากรประจําสายสนับสนุนทั้งหมด (    คน) สกอ.7.4     
• จํานวนอาจารยประจําที่เขารวมประชุมวิชาการ 
หรือนําเสนอผลงานวิชาการ 

- ในประเทศ 
- ตางประเทศ 

(คน) 
 

(คน) 
(คน) 

สกอ.7.4 
 

สกอ.7.4 
สกอ.7.4 

      

• จํานวนบุคลากร ประจําสายสนับสนุนที่ไดรับ 
การพัฒนาความรู และทักษะวิชาชีพ 
         -  ในประเทศ 
          -  ตางประเทศ 

(คน) 
 

(คน) 
(คน) 

สกอ.7.4 
 

สกอ.7.4 
สกอ.7.4 

      

 



 
รายการ 

 
หนวย 

ขอมูล 
อางอิง 

สําหรับ PI 

คณะครุ 
ศาสตร 

คณะมนุษย
ศาสตร 

คณะ
วิทยาศาสตร 

คณะ 
วิทยาการ 
จัดการ 

คณะ 
เทคโนโลย ี
การเกษตรฯ 

ภาพรวมของ
สถาบัน 

•  จํานวนอาจารยประจํา(รวมนักวจิัย) ที่ไดรับรางวัล 
ผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือ 
นานาชาต ิ

- ดานการวิจัย 
- ดานศิลปวัฒนธรรม 
- ดานอื่น ๆ 

(คน) 
 
 

(คน) 
(คน) 
(คน) 

สกอ.7.7 
 
 

สกอ.7.7 
สกอ.7.7 
สกอ.7.7 

      

องคประกอบที่ 8         
•  รายรับทั้งหมดของสถาบัน (ปงบประมาณ)   (บาท) สกอ.8.1 8,694,347    
•  รายรับจากการบริการวิชาการและวิชาชพี (   บาท) สกอ.8.1     
•  คาใชจายทั้งหมดของสถาบันโดยไมรวมครุภัณฑ  
อาคารสถานที่และที่ดิน  
     -   ปงบประมาณ 
     -   ปการศึกษา 

(บาท) 
 

(บาท) 
(บาท) 

สกอ.8.1 
 

สกอ.8.1 
สกอ.8.1 

  4,289,750.63    

•  คาใชจายดานครุภัณฑ  อาคาร  สถานที่ 
และที่ดิน (ปงบประมาณ) 

(บาท) สกอ.8.1   868ม200    

•  คาใชจายและมูลคาในการบริการวิชาการ 
และวิชาชพี 

(บาท) สกอ.8.1       



 
 

รายการ 
 

หนวย 
ขอมูล 
อางอิง 

สําหรับ PI 

คณะครุ 
ศาสตร 

คณะมนุษย
ศาสตร 

คณะ
วิทยาศาสตร 

คณะ 
วิทยาการ 
จัดการ 

คณะ 
เทคโนโลย ี
การเกษตรฯ 

ภาพรวมของ
สถาบัน 

•  คาใชจายและมูลคาในการทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรม 

(บาท) สกอ.8.1   340,000    

•  คาใชจายเพื่อพัฒนาอาจารย (ปงบประมาณ)    (บาท) สกอ.8.1     
•  คาใชจายที่ใชในระบบหองสมุด คอมพิวเตอร 
และศูนยสารสนเทศ (ปงบประมาณ) 

(บาท) สกอ.8.1       

•  เงินเหลือจายสุทธิ(ปงบประมาณ)    (บาท) สกอ.8.1 1,098,685.37    
•  สินทรัพยถาวร(ปงบประมาณ)    (บาท) สกอ.8.1     
องคประกอบที่ 9         
•  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพ 
การศึกษาภายในตามเกณฑ 5 ระดับของ สกอ. 

(ระดับ 
ของ  สกอ.) 

 

สกอ.9.3   4    

 
 



 -ข.1- 

 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
  รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 -ข.2- 

รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพ 
 

                  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดแตงตั้งคณะคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาระดับ
คณะ   ประจําปการศึกษา  ๒๕๕๐  เพื่อใหการประกนัคุณภาพการศกึษาของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี เปนไปตามหลักเกณฑวิธีการตดิตามและประเมินผลของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประกัน
คุณภาพการศกึษาและของมหาวิทยาลัย  โดยมีคณะกรรมการดังตอไปนี้  
 

   ๑. คณะกรรมการอํานวยการ 
  ๑.๑ ผศ.ชเนศ  คงการคา  ประธานกรรมการ 
  ๑.๒ ผศ.ณัฐธยาน ศรีพุธสมบูรณ  รองประธานกรรมการ 
  ๑.๓ ดร.สาวิตรี  เพชรชวย  กรรมการ 
  ๑.๔ นายรัตนะ  ยศเมธากุล  กรรมการ 
  ๑.๕ ผศ.กันยา  กาวิน   กรรมการ 
  ๑.๕ ผศ.นงเยาว  ในอรุณ   กรรมการ 
  ๑.๖ นายสมบรูณ  นิยม   กรรมการและเลขานุการ 
     

 หนาที่   ๑. กําหนดนโยบายสนับสนุนและใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานที่คณะทํางานเสนอ 
  ๒. ใหคําแนะนําปรึกษางานดานการประกนัคุณภาพและการจัดทํารายงานการประเมนิ
ตนเอง ระดับ คณะ/ภาพวิชา/สาขาวิชา 
  ๓. ตรวจสอบและประเมนิการประกันคุณภาพการศกึษาของอาจารยภาควิชาแบะคณะ 
  ๔. จัดทํารายงานการตรวจสอบและประเมนิคุณภาพการประกันคณุภาพการศึกษาของ
ภาควิชา และคณะ ฯ 
  ๕. จัดหางบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานการประกนัคุณภาพการศึกษาใหเพยีงพอ 
  ๖. จดัทําแผนงานและการจัดการบริหารความรูดานการประกันคณุภาพการศึกษาของคณะ  
 

๒. คณะทํางาน 
 กลุมที่ ๑       องคประกอบที่   ๑ ปรัชญา   ปณิธาน    วตัถุประสงค และแผนดําเนินงาน 
        องคประกอบที่  ๗     การบริหารและการจัดการ 
                                  องคประกอบที่  ๘     การเงินและงบประมาณ 
                                  องคประกอบที่  ๙       ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
 

  ๑. ผศ.ณัฐธยาน  ศรีพุธสมบูรณ  ประธานกรรมการ 
  ๒. ผศ.กันยา  กาวิน   กรรมการ 
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  ๓. ผศ.นงเยาว  ในอรุณ   กรรมการ 
  ๔. ดร.ศุภชยั  ทว ี   กรรมการ 
  ๕. นางสาวรุงรัตติกาล มวงไหม  กรรมการ 
  ๖. นางสาววิรังรอง แสงอรุณเลิศ  กรรมการ 
  ๗. นายถิรภัทร  มีสําราญ  กรรมการ 
  ๘. ผศ.นิพนธ  วงษพานิช  กรรมการ 
  ๙. นางสาวสิรภัทร สิริบรรสพ  กรรมการ 
  ๑๐. นางสาววรดน ู ชูทอง   กรรมการ 
  ๑๑. นางสุชาดา  จันทรทอง  กรรมการ 
  ๑๒. นายพีระพงษ เนียมเสวก  กรรมการ 
  ๑๓. นายสมบรูณ นิยม   กรรมการและเลขานุการ 
 
 กลุมที่ ๒      องคประกอบที่   ๒ การเรียนการสอน 
   องคประกอบที่   ๔ การวิจยั 
   องคประกอบที่   ๕ การบริการวิชาการแกสังคม 
 

  ๑. ดร.สาวิตรี  เพชรชวย  ประธานกรรมการ  
  ๒. ผศ.ชะยนัต  อินเล็ก   กรรมการ 
  ๓. นางสาวอุรา  บุบผาชาติ  กรรมการ 
  ๔. นางสาวจีรพรรณ เทียนทอง  กรรมการ 
  ๕.  นางสาวศศิโสพิต บวัดา   กรรมการ 
  ๖. นางสาวมาลัยพร ดวงบาล   กรรมการ 
  ๗. นางสาวฤทัยรัตน โพธิ    กรมการ 
  ๘. นางวัฒนาพร  วัฒนาชยัธรรม  กรรมการ 
  ๙. นายวิฑูร  สนธิปกษ  กรรมการ 
  ๑๐.นางสาวพมิรา ทองแสง  กรรมการและเลขานุการ 
 
 

 กลุมที่ ๓ องคประกอบที่  ๓ กิจกรรมการพฒันานิสิต นักศึกษา 
   องคประกอบที่  ๖ การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
 

  ๑. นายรัตนะ  ยศเมธากุล  ประธานกรรมการ  
  ๒. นายอนุวัฒน  แสงออน  กรรมการ 
  ๓.นายพีรพัฒน  คําเกิด   กรรมการ 
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  ๔. นางสาววิไลลักษณ โคมพันธุ  กรรมการ 
  ๕. นายธิษณัย  ธัณธนกุล  กรรมการ 
  ๖. นางสาวนิศากร พรมออน  กรรมการ 
  ๗. นางสาววิศลัยศยา กิตยาภรณกุล  กรรมการ 
  ๘.  นายชยัวัฒน  ยิ้มชาง   กรรมการและเลขานุการ 
 

 หนาที่   ๑. กําหนดหลักเกณฑแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพและพัฒนาระบบคุณภาพ 
  ๒.วางแผนดําเนินการใหเปนไปตามมาตรฐาน เกณฑ และตัวช้ีวดัของสํานักงานรับรอง 
        มาตรฐานและประกนัคณุภาพการศึกษา 
  ๓. วางแผนดําเนินการจดัทํารายงานการศกึษาตนเองและการประเมนิตนเองในสวนของ 
                                 ภาควิชาและคณะ 
  ๔. เก็บรวบรวมเอกสารขอมูลและจัดทํารายงานการศกึษาตนเองและการประเมินตนเอง
ของภาควิชาและคณะ 
  ๕. ใหความรวมมือในการตรวจเยี่ยมของอนุกรมการตรวจเยีย่มระดับคณะ มหาวิทยาลัย
และระดับภายนอก 
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ภาคผนวก  ค 
  รายชื่อคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินภายใน 
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รายชื่อคณะกรรมการตรวจตดิตามประเมินภายใน 
 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดําเนินงานดานการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหาร
การศึกษาและไดดําเนินการอยางตอเนื่องจงึไดแตงต้ังคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหนวยงาน  
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ปการศึกษา  ๒๕๕๐ ท่ีทําหนาท่ีประเมินผลและติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของหนวยงานภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจํานวน 3 หนวยงาน 
คือ ภาควิชาวทิยาศาสตร  ภาควิชาวิทยาศาสตรประยกุต  และ ศูนยวิทยาศาสตร โดยมีคณะกรรมการ
ดังตอไปนี ้

 
๑.  กรรมการอํานวยการ 
 ๑.๑  คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี     ประธานกรรมการ 

 ๑.๒  รองคณบดีฝายวิชาการ      รองประธานกรรมการ  
 ๑.๓  รองคณบดีฝายบริหาร     กรรมการ 
 ๑.๔  รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา    กรรมการ  
 ๑.๕  หัวหนาศูนยวิทยาศาสตร    กรรมการ 
 ๑.๖  หัวหนาสํานักงานคณบดี    กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  :  อํานวยการใหมีความสะดวกในการประเมินคุณภาพภายใน  จัดใหมีการประชุม      ทําความเขาใจ 
                ในบทบาทหนาท่ีของกรรมการ  เพื่อใหการประเมินคุณภาพดําเนินไปในทิศทางเดียวกัน     และ 
                 ใหคําปรึกษาแกกรรมการทุกฝาย   
 

๒.  กรรมการฝายเลขานุการ 
 ๒.๑  นายสมพร   พูลพงษ     ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ นางสาวน้ําทิพย  สักดาํ     กรรมการ 
 ๒.๓  นางวัชรี  ไหมทอง     กรรมการ 
 ๒.๔  นายอาทิตย   แกววงษา    กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี  :  ๑ ประสานงานกับหนวยงานเพ่ือกําหนดวนัและเวลาท่ีหนวยงานจะขอรับการประเมินจาก 
                      คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหนวยงาน 
               ๒ ประสานงานกับกรรมการทุกฝายเพื่อใหการดําเนินการประเมินคุณภาพภายในเปนไปดวยความเรียบรอย 
               ๓ จัดเตรียมเอกสารท่ีเกี่ยวของและรวบรวมผลการประเมินของทุกหนวยงานจากกรรมการประเมินคุณภาพ 
                    ภายในนําเสนอตอกรรมการประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อจัดทํารายงานประเมิน 
                    ตนเองของคณะ 
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๓.  กรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
    

 กรรมการชุดท่ี  ๑ 
  ๑. ผศ.ดร.ชเนศ    คงการคา  ประธานกรรมการ 
  ๒. ผศ.พีระพงษ    เนียมเสวก  กรรมการ 
  ๓. ผศ.ดร.นวลศรี   ชํานาญกิจ  กรรมการ 
  ๔. ดร.สาวิตรี    ซัคล่ีย   กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี  : ประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต  
               คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
  กรรมการชุดท่ี  ๒ 
  ๑.   ผศ.นงเยาว    ในอรุณ   ประธานกรรมการ 
  ๒.  นางสาวอุรา   บุบผาชาติ   กรรมการ 
  ๓.  นายนฤพนธ   พนาวงศ   กรรมการ 
  ๔.  นายสมพร    พูลพงษ    กรรมการและเลขานุการ  
หนาท่ี  : ประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  ภาควิชาวิทยาศาสตร  
              คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 
                       กรรมการชุดท่ี ๓ 
  ๑. ผศ.นงเยาว  ในอรุณ   ประธานกรรมการ 
  ๒. ดร.สาวิตรี  ซัคล่ีย   กรรมการ 
  ๓. ผศ.พีระพงษ  เนียมเสวก  กรรมการ 
  ๔. นายสมพร  พูลพงษ   กรรมการและเลขานุการ 
หนาท่ี :  ประเมินผลและติดตามตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาศูนยวิทยาศาสตร 
 

หนาท่ีกรรมการประเมินคุณภาพภายใน 
           ๑.  ประสานกับหนวยงานท่ีรับผิดชอบเร่ืองวันและเวลาท่ีหนวยงานจะขอรับการประเมินจาก 
                   คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหนวยงาน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
            ๒.  สรุปผลการประเมินและจดัทํารายงานผลการประเมินใหคณะกรรมการฝายเลขานุการ 
                  ภายในเวลาที่กําหนด 
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๔.  กรรมการประเมินตรวจสอบ 
 ๔.๑  ผศ.ดร.ชเนศ   คงการคา    ประธานกรรมการ 

 ๔.๒ ผศ.นงเยาว   ในอรุณ     รองประธานกรรมการ  
 ๔.๓  ดร.สาวิตรี   ซัคล่ีย     กรรมการ 
 ๔.๔  นายสมพร   พูลพงษ     กรรมการและเลขานุการ 

หนาท่ี  :  ประเมินผลและตรวจสอบรายงานประเมินตนเองของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและจัดทํา 
               รายงานการประเมินผลและตรวจสอบนําเสนอตอกรรมการประกันคุณภาพคณะวิทยาศาสตร 
                และเทคโนโลยี 
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คํานํา 

 
 รายงานประเมินตนเอง ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ฉบับป พ.ศ. 2550 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  กรกฎาคม  2551 
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สารบัญ 
 

รายการ หนา 
คํานํา 
สารบัญ 

 ก 
ข 

สวนท่ี l ขอมูลเบื้องตนของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

  

1. ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน 
2. ปรัชญา วิสัยทัศน พันธกิจ  วัตถุประสงค 
3. โครงสรางการบริหาร 
4. หลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอน 
5. จํานวนอาจารย จําแนกวุฒิทางการศึกษา   
6. จํานวนอาจารย จําแนกตําแหนงทางการวิชาการ   
7. จํานวนนักศึกษา 
8. งบประมาณ  
9. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   

1 
3 
4 
5 
5 
6 
7 
7 
8 

สวนท่ี 2 ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ 
องคประกอบที่ 1  ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน พันธกิจ  วัตถุประสงคและแผนการดําเนินงาน 
องคประกอบที่ 2  การเรียนการสอน 
องคประกอบที่ 3  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
องคประกอบที่ 4  การวิจัย 
องคประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแกสังคม 
องคประกอบที่ 6   การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
องคประกอบที่ 7  การบริหารและการจัดการ 
องคประกอบที่ 8  การเงินและงบประมาณ 
องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 

 
9 

14 
32 
36 
44 
49 
51 
67 
72 

สวนท่ี 3 สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
ตาราง ส 1 ตารางสรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบงช้ีตามองคประกอบคุณภาพ 
ตาราง ส 2 ตารางสรุปการประเมินตนเองตามองคประกอบคุณภาพเฉพาะตัวบงช้ีของ สกอ. 
ตาราง ส 3 ตารางสรุปการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษาเฉพาะตัวบงช้ีของ สกอ. 
ตาราง ส 4 ตารางสรุปการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหารจัดการเฉพาะตัวบงช้ีของ สกอ. 

 
80 
85 
86 
87 

ภาคผนวก  ภาคผนวก ก   ขอมูลพ้ืนฐานของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Common Data Set) 

 ภาคผนวก ข  รายช่ือคณะกรรมการประกันคุณภาพ   
 ภาคผนวก ค   รายช่ือคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินภายใน  

 

 
 



 -1- 

 
สวนที่ 1  

ขอมูลเบื้องตน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 
 

 
 
  
ตา
วิจ
สถ
มิถ
ประวัติความเปนมาและสภาพปจจุบัน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนคณะหนึ่งที่สังกัดอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
มที่กระทรวงศึกษาธิการขอใหนําความบังคมทูลพระกรุณา วา วิทยาลัยครูเปนสถาบันการศึกษาและ
ัยผลิตบัณฑิตในสาขาตาง ๆ  เพื่อประโยชนแกนักศึกษา จึงเห็นสมควรพระราชทานชื่อวิทยาลัยครู วา 
าบันราชภัฏ   และตอมาไดรับการจัดตั้งใหเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  เมื่อวันที่ 15  
ุนายน  2547 

• ป พ.ศ.2529 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดถูกจัดตั้งขึ้น ตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ
วิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 ประกอบดวย 8 ภาควิชา ไดแก ภาควิชาเคมี ภาควิชา
ชีววิทยา ภาควิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ ภาควิชา
วิทยาศาสตรสุขภาพ ภาควิชาเกษตรศาสตร ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป 

• ป พ.ศ. 2530 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเปดรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร ทั้งใน
ระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร (อ.วท.) เปด
โปรแกรมวิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ําและโปรแกรมวิชาไฟฟา และ ระดับปริญญาตรี (วท.บ.) 
เปดโปรแกรมวิชาพืชศาสตรกับโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร 

• ป พ.ศ. 2532 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเปดทําการสอนระดับอนุปริญญา
วิทยาศาสตร โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร ป พ.ศ. 2533 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ได
เปดทําการสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร โปรแกรมวิชาเคมีปฏิบัติการและระดับ
ปริญญาตรี 

• ป พ.ศ. 2534 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเปดทําการสอนระดับอนุปริญญา
วิทยาศาสตร โปรแกรมวิชาเซรามิกส และเปดทําการสอนนักศึกษา ระดับปริญญาตรี (ค.บ. 
4 ป) ในโครงการคุรุทายาท (ระดับมัธยม) จํานวน 3 โปรแกรมวิชา ไดแก เกษตรกรรม 
ฟสิกส และชีววิทยา 
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• ป พ.ศ. 2542 เปลี่ยนแปลงการบริหารภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จาก ภาควิชา
ซ่ึ ง เดิ ม เปนหน วยงานหนึ่ งของคณะ  ฯ  เปนการบริหารแบบมีคณะกรรมการ
 โปรแกรมวิชาตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงประกาศราชกิจจานุเบกษา 
ประกาศทั่วไป เลมที่ 116 ตอนพิเศษ 79  ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2542 มีหนาที่หลักคือ   จัด
การศึกษาสําหรับบุคลากรและหลังประจําการวิจัย การบริการวิชาการและการทํานุบํารุง
ศิลปะวัฒนธรรม มีหัวหนาคณะและคณบดีเปนผูบัญชาการ 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  รวมโปรแกรมวิชาชีววิทยาและโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม
เขาดวยกัน กลายเปนโปรแกรมวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

• ป พ.ศ. 2548 เปลี่ยนคํานําหนาสวนราชการในคณะ ฯ จากโปรแกรมวิชาเปนภาควิชา 
และจัดโครงสรางการบริหารใหม ซ่ึงประกอบดวย คณบดีคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี รองคณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝายวิชาการ และรองคณบดีฝายกิจการ
นักศึกษา 

- จัดทํ าโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  10  หลักสูตร   ไดแก    
คณิตศาสตร สถิติ วิทยาการคอมพิวเตอร เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร              
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุขศาสตร เคมี ฟสิกสอุตสาหกรรม และวิทยาศาสตร
ส่ิงแวดลอม 

• ป พ.ศ. 2549 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคไดประกาศใหมีการแบงสวนราชการหรือ
หนวยงานของมหาวิทยาลัย ลงวันที่  27 ธันวาคม  พ.ศ. 2549 ซ่ึงคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีไดแบงหนวยงาน ดังนี้ 

1. สํานักงานคณบดี 
2. ภาควิชาวิทยาศาสตร 
3. ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต 
4. ศนูยวิทยาศาสตร 
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 มุงมั่นพัฒนานกัศึกษา นําวิชาการและวิจัยสูชุมชน รวมมือกับมวลชนใหเขมแข็งและยั่งยืน 

ปรัชญา 

 
 วิสัยทัศน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เปนองคกรที่ใหการศึกษา 

พัฒนาคุณภาพ ศักยภาพและเสริมสมรรถนะใหกับนักศึกษา ใหเปนบัณฑิตที่เปนผูใฝการเรียนรู  คู
คุณธรรม สามารถพัฒนาตนเองใหเปนผูที่มีความเปนเลิศในทักษะวิชาการ ทักษะการทํางาน และทักษะ
ชีวิตได 

จะรวมมือกับชุมชนทองถ่ิน พัฒนาการเรียนการสอน พัฒนาผลงานทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยี 
และภูมิปญญาทองถ่ิน ใหมีความเข็มแข็งและพึ่งพาตนเองไดอยางยั่งยืน 
 จะสงเสริม สนับสนุน พัฒนา และใหการบริการ ดวยศักยภาพและทรัพยากร ดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีใหกับชุมชนทองถ่ินในฐานะที่ เปนมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถ่ินอยางเต็ม
ความสามารถ 
 
 
 พันธกิจ 

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

 
 

1. บัณฑิตและบคุลากรในทองถ่ินมีคุณภาพ  คุณธรรม  สอดคลองกับความตองการของ
ทองถ่ินและสังคม 

วัตถุประสงค 

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

วัฒนธรรมแขนงตาง ๆ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและทนุทางสังคมของทองถ่ิน 
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คณบด ี

รองคณบดี          
ฝายบริหาร  

รองคณบดี         
 ฝายวิชาการ  

รองคณบดี           
ฝายกิจการนักศึกษา 

กลุมงาน 
บริหาร  

กลุมงาน 
วิชาการ 

กลุมงาน 
กิจการนักศึกษา  

- หัวหนาสาขาวิชาฟสิกส
และวิทยาศาสตรทั่วไป 

- หัวหนาสาขาวิชาเคมี 
- หัวหนาสาขาวิชาชีววิทยา

และเทคโนโลยีชีวภาพ 
- หัวหนาสาขาวิชา

คณิตศาสตรและสถิติ 

- หัวหนาสาขาวิชาคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

- หัวหนาสาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
- หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สิ่งแวดลอม 
- หัวหนาสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพ 

หัวหนาสํานักงาน
คณบดี 

หัวหนาภาควิชา 
วิทยาศาสตร 

หัวหนาภาควิชา 
วิทยาศาสตรประยุกต 

โครงสรางการบริหาร 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

หัวหนา 
ศูนยวิทยาศาสตร 

 
 
 
 



 -5- 

4. หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน 
  ตารางที่ 4.1 จาํนวนหลักสูตรและสาขาวิชาที่เปดสอนในปการศึกษา 2550   

จํานวนหลักสูตรและสาขาทีเ่ปดสอน  
คณะ/กลุมสาขาวิชา ปริญญา   

ตรี 
ปริญญา 
โท 

ปริญญา
เอก 

หมายเหตุ 

  ภาควิชาวิทยาศาสตร 4 - -  
  - สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ 2 - -  
  - สาขาวิชาเคมี 1 - -  
  - สาขาวิชาชวีวิทยา 1 - -  
  - สาขาวิชาฟสิกส  - - -  

  ภาควิทยาศาสตรประยุกต 4 - -  
  - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร - - -  
  - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ  1 - -  

  - สาขาวิชาวทิยาการคอมพวิเตอร 1 - -  
  - สาขาวิชาวทิยาศาสตรส่ิงแวดลอม 1 - -  

- สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร 1 - -  
รวม 8 - -  

 
5. จํานวนอาจารย จําแนกวุฒิทางการศึกษา   
     ตารางที่ 5.1 จํานวนอาจารยประจําที่มวีฒุิทางการศึกษา ปการศึกษา 2550   

จํานวนอาจารยท่ีมีวุฒิทางการศึกษา  
คณะ/กลุมสาขาวิชา ปริญญา   

ตรี 
ปริญญา 
โท 

ปริญญา
เอก 

หมายเหตุ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี     
  ภาควิชาวิทยาศาสตร 1 34 6  
   - สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ 1 10 1  
   - สาขาวิชาเคมี - 6 3  
   - สาขาวิชาชวีวิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ - 9 1  
   - สาขาวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป 
 

- 9 1  
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จํานวนอาจารยท่ีมีวุฒิทางการศึกษา  
คณะ/กลุมสาขาวิชา ปริญญา   

ตรี 
ปริญญา 
โท 

ปริญญา
เอก 

หมายเหตุ 

  ภาควิทยาศาสตรประยุกต 5 32 1  
   - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร - 3 -  
   - สาขาวิชาคอมพิวเตอร 
   - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 

5 
- 

9 
9 

-  

   - สาขาวิชาวทิยาศาสตรส่ิงแวดลอม - 5 -  
   - สาขาวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ - 6 1  

รวม 6 66 7  
 
6. จํานวนอาจารย จําแนกตําแหนงทางการวชิาการ   
     ตารางที่ 6.1 จํานวนอาจารยประจําที่มีตาํแหนงทางวิชาการ ปการศึกษา 2550   

จํานวนอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ  
คณะ/กลุมสาขาวิชา อาจารย  ผูชวย

ศาสตราจารย  
รอง

ศาสตราจารย  
ศาสตราจารย  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี     
  ภาควิชาวิทยาศาสตร 22 18 1 - 
   - สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ 7 5 - - 
   - สาขาวิชาเคมี 4 4 1 - 
   - สาขาวิชาชวีวิทยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

5 5 - - 

   - สาขาวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตร
ทั่วไป 

6 4 - - 

  ภาควิทยาศาสตรประยุกต 32 6 - - 
   - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 1 2 - - 
   - สาขาวิชาคอมพิวเตอรและสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

22 1 - - 

   - สาขาวิชาวทิยาศาสตรส่ิงแวดลอม 5 - - - 
   - สาขาวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 4 3 - - 

รวม 54 24 1 - 
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7. จํานวนนักศึกษา 
      ตารางที่ 7.1 จํานวนนักศกึษาระดับปริญญาตรี ปการศึกษา 2550   

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
คณะ/กลุมสาขาวิชา ชั้นปท่ี1  ชั้นปท่ี2 ชั้นปท่ี3 ชั้นปท่ี4 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 604 
  ภาควิชาวิทยาศาสตร 24 9 17 25 
  ภาควิทยาศาสตรประยุกต 194 120 136 79 

รวม 218 129 153 104 
 
8. งบประมาณ 

  หนวยงาน งบรายได  
(บาท) 

 งบประมาณแผนดนิ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี    
  สํานักงานคณบด ี 645,760 832,400  
  ภาควชิาวิทยาศาสตร 385,731 485,977  
   - สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ 150,000 138,700  
   - สาขาวิชาเคมี 154,200 65,000  
   - สาขาวิชาชวีวิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 138,000 82,000  
   - สาขาวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรทั่วไป 123,900 83,000  
  ภาควิทยาศาสตรประยุกต 514,000 976,900  
   - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 163,600 45,000  
   - สาขาวิชาคอมพิวเตอรและสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

597,300 307,000  

   - สาขาวิชาวทิยาศาสตรส่ิงแวดลอม 121,850 99,950  
   - สาขาวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ 194,450 62,050  
   ศูนยวิทยาศาสตร - 1,500,000  
   อ่ืนๆ    
   - คาจางชั่วคราว 789,600 -  
   - เงินเหลือจาย ปฯ 2549 112,779 -  
   - โครงการบึงบอระเพ็ด - 281,000  
   - โครงการไบโอดีเซล - 279,000  
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  หนวยงาน งบรายได  
(บาท) 

 งบประมาณแผนดนิ 
(บาท) 

หมายเหตุ 

   - โครงการครุภัณฑการศึกษา - 292,100  
   - โครงการซอมเครื่องมือวิเคราะหทางแสง - 577,800  
   - โครงการซอมระบบตูควนั ทอระบาย 1,021,300 -  

รวม 3,469,170 5,225,177  
 
9. ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา   

1.  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีออกคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประกันคณุภาพภายใน
ระดับหนวยงานคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พรอมกําหนดกรอบภารกิจที่ตองปฏิบัติรวมกันทกุ
หนวยงาน โดยใหครอบคลมุระบบพัฒนาคุณภาพ ระบบติดตามคุณภาพ และระบบประเมินคุณภาพ 

2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกําหนดใหมีผูรับผิดชอบตัวช้ีวัดใหชัดเจนกลาวคือ ให
กําหนดผูกํากับดูแลตัวช้ีวัด และผูจัดเก็บขอมูลทุกตัวช้ีวัด 

3.  ทุกหนวยงานในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจัดทําแผนการดําเนินงานการประกัน
คุณภาพการศกึษา ที่นําเอาขอเสนอแนะจากการประเมนิคุณภาพในปทีผ่านมาไปกําหนดแนวทางการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เปนรูปธรรม และใหกําหนดและปฏิบัติตามปฏิทินการปฏิบัติงาน 

4.  ดําเนินการตามแผน โดยใหถือวาการประกันคณุภาพภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 

5.  รวมกันกําหนดแนวปฏิบัติ แบบฟอรม รูปแบบการจัดเก็บขอมูล และการนําขอมูลไปใชใน
การคํานวณแตละตัวช้ีวัดใหมีความเขาใจตรงกัน 

6.  พัฒนาระบบการติดตามและการประเมนิคุณภาพภายในโดย 
- ฝกอบรมผูประเมินคณุภาพภายในอยางตอเนื่อง 
- จัดระบบการประเมินคุณภาพภายใน โดยผูประเมินตองไมใชบุคลากรของหนวยงานนั้น 

7.  แตงตั้งคณะกรรมการรวบรวมและจดัทํารายงานการประเมินตนเองหรือรายงานการพัฒนา 
คุณภาพการศกึษาประจําป (SAR) และแตงตั้งคณะกรรมการประเมินตรวจสอบเพื่อตรวจสอบรายงาน
การประเมินตนเองและจัดสงตนสังกัดตามปฏิทินการปฏิบัติงาน และรายงานใหสาธารณชนทราบ 

8.  นําผลการประเมินคุณภาพประจาํป ไปใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของหนวยงานได
อยางมีประสิทธิภาพ 

9.  จัดทําแผนพัฒนาระบบพฒันาคุณภาพ ระบบติดตามคุณภาพและระบบประเมนิคุณภาพ 
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สวนที่ 2 
ผลการดําเนินงานและผลประเมินคุณภาพ 

 
องคประกอบท่ี 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถปุระสงค และแผนดาํเนินการ 
ตัวบงชี้ที่ 1.1 :  มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยทุธ แผน 

ดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนนิงานตาม
แผนใหครบทุกภารกิจ  

ชนิดตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 
2. มีกระบวนการพัฒนากลยทุธ แผนการดาํเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกัน

และกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ 
3. มีการกําหนดตัวบงชี้ของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้เพื่อวัด

ความสําเร็จของการดําเนินงาน 
4. มีการดําเนนิการตามแผนครบทุกภารกิจ 
5. มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมนิผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้ อยางนอยปละ 2 คร้ัง และ 

รายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน 
6. มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับ 

ยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจนสภาพการณปจจุบนัและแนวโนมในอนาคตอยางสม่าํเสมอ 
7. มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการดําเนนิงานอยาง 

ตอเนื่อง 
 
เกณฑการประเมิน : เกณฑท่ัวไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5-6 ขอ มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

ผลการดําเนินงาน  
 ในปงบประมาณ  2550  คณะมีผลงานผานระดับ 5  ตามเกณฑมาตรฐาน  สกอ. ดังนี ้

1.  มีการกําหนดปรัชญา  ปณิธาน (1.1-3-1.1)  และทบทวนความเหมาะสมกับสภาพการณใน
ปจจุบันของสถาบันกอนนําไปใชในปงบประมาณ (1.1-3-1.2) โดยใชการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยน
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เรียนรูรวมกันระหวางผูบริหาร คณาจารย  และเจาหนาที่ (1.1-3-1.3)  แลวเผยแพรใหคณาจารย  เจาหนาที่ 
(1.1-3-1.4)  ไดรับทราบทั่วกัน  

2.   คณะกรรมการจัดทําและพัฒนากลยุทธ  ไดวิเคราะหจุดแข็ง  (strength)  จุดออน (weakness) 
โอกาส (opportunity)  และภัยคุกคาม (threats) (1.1-3-2.1)  แลวนํามาพัฒนาและ      กําหนดกลยุทธ 
(strategy)  วิสัยทัศน  (vision)  พันธกิจ  (mission)  เปาประสงค (goal)  วัตถุประสงค  (objective) (1.1-3-2.2)  
และแผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปของคณะ  (1.1-3-2-3) ใหสอดคลองกัน  ชัดเจน  และ
ครอบคลุมภารกิจการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการทางวิชาการแกสังคม  และการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม  (1.1-3-2.4)  โดยนําเขาแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน  ในที่ประชุมปฏิบัติการระหวางผูบริหาร
ตัวแทนคณาจารย  และเจาหนาที่  (1.1-3-2.5) 

      จากนั้น  คณะกรรมการนํากลยุทธมาจัดทําเปนแผนดําเนินการในระดับคณะ  ภาควิชา  สาขาวชิา 
(1.1-3-2.6) โดยใชการประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ระหวางผูบริหาร คณาจารย และ
เจาหนาที่ (1.1-3-2.7) โดยรวมกันกําหนดเปาหมาย (target) ของตัวบงชี้เพื่อความสําเร็จของการดําเนินงาน
ตามแผน ของแตละปการศึกษา / ปงบประมาณ อิงตามวิสัยทัศน และความหมายของ  สกอ. สมศ. กพร. 
(1.1-3-2.8) 

      คณะกรรมการจัดทําและพัฒนากลยุทธ  ไดวิเคราะหความสอดคลองระหวาง  กลยุทธ (strategy)  
และแผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปของคณะ  กับภารกิจหลักของสถาบัน (1.1-3-2.9)  
หลักการอุดมศึกษา  ทั้งความเปนเลิศทางวิชาการ  (academic excellence) เสรีภาพทางวิชาการ  (academic  
freedom)  และความเปนอิสระในการบริหารจัดการ (autonomous) (1.1-3-2.10)  มาตรฐานการศึกษาของ
ชาติ (1.1-3-2.14) มาตรฐานการอุดมศึกษา (1.1-3-2.12) ยุทธศาสตรของชาติ (1.1-3-2.13)  และแผนพัฒนา
ของชาติ (1.1-3-2.14) 

3. มกีารกําหนดตัวบงชี้ (KPI) ของการดําเนินงาน      โดยใชตัวบงชี้ของ  สกอ.  สมศ.  กพร.  และตวั
บงชี้ที่พัฒนาเปนเครื่องชี้ผลงานขีดความสามารถและศักยภาพในการแขงขันและเทียบเคียงกับสถาบันชั้นนํา
ทั้งในประเทศและตางประเทศ (4-3-3.2) 

4.   มีการดําเนินการตามแผน  ของภารกิจการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการ  การทํานุ
บํารุง ศิลปวัฒนธรรม  ของโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไวในแผน  (1.1-3-4.1) 

5.   มีการติดตาม  ตรวจสอบ  และประเมินผลการดําเนินงานอิงตามตัวตามตัวบงชี้ (1.1-3- 5.1)
ประเมินผลการดําเนินงานในการประชุมคณะทํางานติดตามและประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติ  ภายใน  2  
สัปดาหหลังส้ินไตรมาส  (1.1-3-5.2)  และเสนอรายงานผลการติดตามเขาพิจารณาในการประชุม
คณะกรรมการคณะ ภายในเดือนเมษายน   และตุลาคม  2550 (1.1-3-5.3)  
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การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย  เพราะคณะ กําหนดเปาหมายของ  “ตัวบงชี้ที่ 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 

ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนดําเนินงานและมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการ
ดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ” ไวที่ระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (1.1-3-ป) 

 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี้  สกอ. การบรรลุเปาหมายของคณะ 
2  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
1.1-3-1.1 ปรัชญา  และปณิธาน  ในแผนปฏิบัติการประจําปและแผนปฏิบัติราชการ  4 ป 
1.1-3-1.2 เอกสารสรุปผลการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบนัของสถาบัน
 กอนนํามาใชในปงบประมาณ 2550  ที่นําเสนอเปนเอกสารประกอบการประชุมปฏิบัติการ 
1.1-3-1.3 สรุปผลการจัดโครงการประชุมปฏิบัติการ  “จากกลยุทธ  วิสัยทัศน  สูการพัฒนาผลงาน”   
 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกนัระหวางผูบริหาร  คณาจารย  และเจาหนาที่ 
1.1-3-1.4 ตัวอยางทีใ่ชสงบันทึกแจงเวยีนใหคณาจารย  เพื่อโปรดทราบและเพื่อโปรดพิจารณาเสนอ
 ขอคิดเห็น  “เอกสารสรุปผลการพิจารณาทบทวนความเหมาะสมกับสภาพการณใน
 ปจจุบันของคณะ  กอนนําไปใชในงบประมาณป 2551” 
1.1-3-2.1       เอกสาร  “สรุปการวิเคราะหจดุแข็ง   ( strength )  จุดออน ( weakness )  โอกาส (opportunity)    

และภยัคุกคาม (threats) ของคณะ” ที่คณะกรรมการจัดทาํและพัฒนากลยุทธ ไดวิเคราะห
รวมกับคณะทาํงานติดตามและประเมินผลการนําแผนไปปฏิบัติ และเสนอเปนเอกสาร
ประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ในที่ประชุมปฏิบัติการระหวางผูบริหาร คณาจารย และ
เจาหนาที ่

1.1-3-2.2      เอกสาร “กลยุทธ (strategy) วิสัยทัศน (vision) พันธกิจ (mission) เปาประสงค    
       (goal) วัตถุประสงค (objective)” ในเลมแผนกลยุทธ  

1.1-3-2.3 แผนการดําเนนิงานและแผนปฏิบัติการภารกิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริการ 
 ทางวิชาการแกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ประจําปงบประมาณ 2550  ของ 
 คณะวิทยาศาสตร 
1.1-3-2.4 ตารางวิเคราะหความสอดคลอง (matrix) ระหวางกลยุทธ (strategy) วสัิยทัศน(vision)          

พันธกิจ (mission) เปาประสงค (goal) วัตถุประสงค (objective) เทียบกบั แผนการดําเนนิงาน
และแผนปฏิบตัิการประจําป แยกตามภารกจิการเรียนการสอน การวิจยั การบริการทางวิชาการ
แกสังคม และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม ในเลมแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2550  
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1.1-3-2.5 สรุปผลการจัดโครงการประชุมปฏิบัติการ “จากกลยุทธ วสัิยทัศน สูการพัฒนาผลงาน”   เพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางผูบริหาร ตัวแทนคณาจารย และเจาหนาที่ สวนทีแ่สดงสรุป
ความเหน็ของผูบริหาร     คณาจารย และเจาหนาที ่ในเรือ่งความ สอดคลองระหวางแผนการ
ดําเนินงานและแผนปฏิบัติการ 

1.1-3-2.6       แผนดําเนนิการของคณะวิชา  
1.1-3-2.7 สรุปผลการจัดโครงการประชุมปฏิบัติการ “จากกลยุทธ วสัิยทัศน สูการพัฒนาผลงาน” เพื่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางผูบริหาร คณาจารย และเจาหนาที่ สวนที่แสดงสรุปผลการ
จัดทําแผนดําเนินการของคณะวิชา  

1.1-3-2.8       ตารางสรุปเปาหมาย (target)  ตามรายตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน 
ของแตละปการศึกษา/ปงบประมาณ อิงตามวิสัยทัศน และความหมายของ สกอ. สมศ. กพร. ใน
เลมแผนดําเนนิการของคณะ  

1.1-3-2.9           ตารางวิเคราะหความสอดคลอง (matrix) ระหวาง กลยทุธ (strategy) และแผนการ 
ดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปของคณะ เทียบกบัภารกิจหลักของ 
มหาวิทยาลัย ในเลมแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2550 

1.1-3-2.10        ตารางวิเคราะหความสอดคลอง (matrix) ระหวาง กลยทุธ (strategy) และแผนการ 
  ดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปของมหาวิทยาลัย เทียบกับหลักการอุดมศึกษา ทั้ง 
 ความเปนเลิศทางวิชาการ (academic excellence) เสรีภาพทางวิชาการ (academic 

freedom)  และความเปนอิสระในการบริหารจัดการ (autonomous) ในเลมแผนปฏิบัติการ 
 ประจําปงบประมาณ 2550 

1.1-3-2.11        ตารางวิเคราะหความสอดคลอง (matrix) ระหวาง กลยทุธ (strategy) และ   แผนการ 
 ดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปของคณะ เทียบกบัมาตรฐานการศึกษาของชาติ ใน 
 เลมแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2550 
1.1-3-2.12        ตารางวิเคราะหความสอดคลอง (matrix) ระหวาง กลยทุธ (strategy) และแผนการ 

ดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปของมหาวิทยาลัย เทียบกับมาตรฐานการอุดมศกึษา
ในเลมแผน ปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ 2550 

1.1-3-2.13         ตารางวิเคราะหความสอดคลอง (matrix) ระหวาง กลยทุธ (strategy) และแผนการ 
ดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปของมหาวิทยาลัย เทียบกับยุทธศาสตรของชาติ  
ในเลมแผนปฏิบัติการประจาํปงบประมาณ 2550 

1.1-3-2.14         ตารางวิเคราะหความสอดคลอง (matrix) ระหวาง กลยทุธ (strategy) และแผนการ 
ดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําปของมหาวิทยาลัย เทียบกับแผนพัฒนาของชาติ ใน 
เลมแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2550 
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1.1-3-3.1  สรุปผลการดําเนินงานโครงการ กิจกรรม เทียบกับโครงการ/กิจกรรมที่กําหนดไวใน 
แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2549 ตามภารกิจการเรียนการสอน การวจิัย  
การบริการวิชาการ การทํานบุํารุงศิลปวัฒนธรรม ในประเด็น 1. การเสร็จ 
ทันเวลา 2. คาใชจาย จริงเทียบกับที่ประมาณการ 3. ผูเขารวมจริงเทียบกับกลุมเปาหมาย  
4. การบรรลุผลตามวัตถุประสงคโครงการ กิจกรรม และ 5. ความเหน็ ความพึงพอใจของ 
ผูเขารวม/ผูมีสวน เกี่ยวของกบัการดําเนนิโครงการ กิจกรรม 

1.1-3-4.1     ตารางสรุปผลการดําเนินงานรายตัวบงชี้ (สังเคราะหจากผลการกํากับ ติดตาม ราย 
โครงการ กิจกรรม) เทียบกับ เปาหมาย (target) ของแตละตัวบงชี้ ในตารางสรุปตัวบงชี้หลัก 
(KPI)  และตวับงชี้ (PI) ของการดําเนนิงาน 

1.1-3-4.2 รายงานการประชุมคณะทํางานติดตามและประเมนิผลการนําแผนไปปฏิบัติ พรอมสรุป
ความเหน็เพื่อเสนอทบทวนผลการวิเคราะหจุดแข็ง (strength) จุดออน(weakness) โอกาส 
(opportunity) และภยัคุกคาม (threats) ของคณะวิทยาศาสตร 

1.1-3-5.3  รายงานสรุปผลการติดตามการนําแผนไปปฏิบัติ เลมที่คณะทํางานติดตามและประเมินผล  
การนําแผนไปปฏิบัติ แลวเสนอเขาพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะในเดือน
เมษายน และตลุาคม 2550 

1.1-3-ป     เปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 1.1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากล 
ยุทธ แผน ดําเนินงานและมกีารกําหนดตวับงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตาม 
แผนใหครบทกุภารกจิ”  
 

ตัวบงชี้ที่ 1.2 :   รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชีข้องการปฏิบตัิงานที่กําหนด  
ชนิดตัวบงชี้ :   ผลผลิต  
 
เกณฑการประเมิน : เกณฑท่ัวไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
บรรลุเปาหมายรอยละ 60-74 บรรลุเปาหมายรอยละ 75-89 บรรลุเปาหมายรอยละ 90-100 

 
ผลการดําเนินงาน 
ในปงบประมาณ 2550 รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด เทากับ 50% 
การบรรลุเปาหมาย 

ไมบรรลุเปาหมาย เพราะคณะกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 1.2 : รอยละของการบรรลุเปาหมาย
ตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่กําหนด” ไวที่รอยละ 80 (1.2-3-ป)  
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การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสถาบัน 

1 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
 
รายการหลักฐาน 
1.2-3-1 ตารางสรุปผลการดําเนนิงานรายตัวบงชี้ (สังเคราะหจากผลการกํากับ ติดตาม รายโครงการ 

กิจกรรมตามภารกิจการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรม) เทียบกับ เปาหมาย (target) ของแตละตัวบงชี้ในตารางสรุปตัวบงชี้หลัก (KPI) 
และตัวบงชี้ (PI) ของการดําเนินงาน 

1.2-3-2 ตารางสรุปเปาหมาย (target) ตามรายตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน
ของแตละปการศึกษา/ปงบประมาณ อิงตามวิสัยทัศน และความหมายของ สกอ. สมศ. กพร. 
ในเลมแผนดําเนินการของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

1.2-3-ป เปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 1.2 : รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชี้ของการปฏิบัติงานที่
กําหนด” ในตารางสรุปตัวบงชี้หลัก (KPI) และตัวบงชี้ (PI) ของการดําเนินงาน ในเลมแผนปฏิบัติ
การประจําปงบประมาณ 2550 (ฉบับปรับปรุง กรกฎาคม 2550) ของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี 

 
องคประกอบท่ี 2   การเรียนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 :  มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร 
2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต 
3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตาม

เกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเรื่อง 
4. มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน รอยละของหลักสูตรที่ไม 

เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละของบทความจากวิทยานิพนธที่ตพีมิพเผยแพร รอยละของบัณฑิตที่ 
ทํางานตรงสาขา 

5. มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนนิการหลักสูตรประจําปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตร
และหรือปรับปรุงระบบและกลไกการบริหารหลักสูตร 

6. หลักสูตรที่เปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทกุเรื่องและมีการประกัน
คุณภาพหลักสตูรครบทุกประเด็นตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตร 
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7. หลักสูตรระดับบัณฑิตศกึษาที่เนนการวจิัย (ปริญญาโท เฉพาะ แผน (ก ) และปริญญาเอก ) ที่เปด 
สอนมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของจํานวนหลักสูตรทัง้หมด 
 
เกณฑการประเมิน : เกณฑท่ัวไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการครบ 6 ขอแรก 
 
ผลการดําเนินงาน : 

ในปการศึกษา 2550 คณะ มผีลงานผานระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน  สกอ. ดังนี ้
1. มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร โดยวิเคราะหความพรอมของภาควิชาวิทยาศาสตร 

ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต ความพรอมทั้งดานคณาจารยและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู และมีความ
สอดคลองกับความตองการของผูใชบัณฑิตและสังคมสวนรวม โดนการจัดทําหลักสูตรทุกหลักสูตร ไดมี
การระดมความคิดจากผูทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและภายนอก โดยยึดกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย(1.1-3-
1.1,1.1-3-1.2) 

2. มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรตามแผนการผลิตบัณฑิตของมหาวิทยาลัย
(1.1-3-2.1) 

3. มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรใหเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐานหลักสูตรโดยรายงานผลการดําเนินงานของหลักสูตรใหม รวมถึงมีการปรับปรุงหลักสูตร
ใหม ไปยังสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา พรอมแกไขปรับปรุงอาจารยประจําหลักสูตรใหสอดคลอง
กับมาตรฐานที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว(1.1-3-3.1) 

4. ไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลการดําเนินงานของหลักสูตรตางๆ โดยสํารวจจากรอยละของบัณฑิต
ที่ไดงานทําตรงสาขา และนํามาปรับปรุงการสอนจัดแผนการเรียนใหเรียนในรายวิชาที่สอดคลองกับความ
ตองการของตลาดแรงงาน (1.1-3-4.1) 

5. มีหลักสูตรที่เปดสอนไดมาตรฐานตามเกณฑ มีการประกันคุณภาพตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว(1.1-3-5.1) 

 
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย เพราะคณะกาํหนดเปาหมายของ “ตัวบงชีท้ี่ 2.1 : มีระบบและกลไกการพัฒนาและ
บริหารหลักสูตร” ไวที่ระดบั 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 
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การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของสถาบัน 

2 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 
รายการหลักฐาน 
2.1-3-1.1  เอกสารหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัทิตแตละสาขาวิชา ของภาควิทยาศาสตร ฉบับปรับปรุง 

   พ.ศ. 2549 
2.1-3-1.2  เอกสารหลักสูตรวิทยาศาสตรบณัทิตแตละสาขาวิชา ของภาควิทยาศาสตรประยุกต ฉบับปรับปรุง 

พ.ศ. 2549 
2.1-3-2.1 แผนการรับนกัศึกษาในป 2550 
2.1-3-3.1 รายช่ืออาจารยประจําหลักสตูรป  2550 
2.1-3-4.1 แผนการเรียนป  2550  ของแตละหลักสูตร 
2.1-3-5.1 หลักสูตรในคณะที่เปดสอนในป 2550 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.2 :   มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคญั 
ชนิดของตัวบงชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ 

1. มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัด 
การศึกษาทกุหลักสูตร 

2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรยีนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 
3. มีการใชสื่อและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพื่อสงเสริมการเรียนรูทุกหลักสูตร 
4. มีการจัดการเรียนการสอนที่มีความยดืหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบตอความตองการของ 

ผูเรียน 
5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรยีนรูที่จัดใหผูเรยีนและอิง

พัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร 
6. มีการประเมินผลความพงึพอใจของผูเรียนในเรื่องคุณภาพการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู

ทุกหลักสูตร 
7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสตูร 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5-6 ขอ มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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ผลการดําเนินงาน : 
ในปการศึกษา 2550 คณะ มผีลงานผานระดับ 7 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี ้
1. มีการสนับสนุนใหอาจารยผูสอนเขารวมกับทางมหาวิทยาลัยพัฒนากลไกการใหความรูความ

เขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและเปาหมายของการจัดการศกึษาทุกหลักสูตร(2.2-3-1.1) 
2. มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรยีนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร

โดยจัดการเรียนการสอนแบบ  Active  Learning  เพื่อใหนักศึกษาเกดิกระบวนการเรยีนที่แทจริง(2.2-3-2.1) 
 3. มีรูปแบบการเรียนการสอน ที่ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ที่สอดคลองกับ

การศึกษาดวยตนเองของผูเรียน และเปดโอกาสใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธทางวิชาการทั้งในและนอกหองเรียน
อยางสม่ําเสมอ (2.2-3-3.1) และ (2.2-3-3.2) 

4. มีการจัดเรียนการสอนที่มคีวามยืดหยุนและหลากหลาย ที่จะสนองตอบตอความตองการของ
ผูเรียน อยางมีคุณภาพ (2.2-3-4.1) 

5. มีการประเมินผลการเรียนการสอนที่สอดคลองกับสภาพการเรยีนรูที่จัดใหผูเรยีน และอิง
พัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร (2.2-3-5.1) 

6. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกบัทางมหาวิทยาลัย มีการประเมินผลความพงึพอใจของ
ผูเรียนเรื่องคุณภาพการสอน ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู (2.2-3-6.1) 

7. มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร เชน มี
โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณและส่ือการเรียนการสอนเพื่อนํามาพัฒนาการเรียนการสอนใหเกิดประสิทธิภาพ
(2.2-3-7.1) 
 
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย เพราะคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่  2.2  
มีกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั”  ไวในระดบัที่ 5  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของสถาบัน 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
2.2-3-1.1  เอกสารโครงการสอนของอาจารยแตละสาขาวิชา 
2.2-3-2.1  เอกสารการจัดการเรียนการสอนแบบใฝรู (Active learning) ในแตละรายวชิาที่เปดสอน 
2.2-3-3.1  บทเรียนออนไลดวิชาตางๆ  ของคณะที่สํานกัวิทยบริการใหงบประมาณในการจัดทํา 
2.2-3-3.2  ส่ือในการเรยีน  เชน  เครื่องมือตางๆ  ที่มีอยูในศูนยวิทยาศาสตร,หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร 
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2.2-3-4.1  เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่อยูในเอกสารการจัดการสอนแบบใฝรู(Active learning) 
2.2-3-5.1  เกณฑการวัดผลการเรียนของแตละหลักสูตรและประกาศมหาวิทยาลัย   วาดวยการประเมินผล

การเรียน 
2.2-3-6.1  แบบประเมินการสอนอาจารยโดยนกัศึกษาของมหาวิทยาลัย  
2.2-3-7.1  เอกสารการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอนของแตละสาขาวิชา 
 
ตัวบงชี้ที ่2.3 :   มีโครงการหรอืกิจกรรมที่สนับสนุนการพฒันาหลักสูตรและการเรียน 

การสอนซึ่งบคุคล องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 
ชนิดของตัวบงชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ 

1. มีระบบและกลไกที่กําหนดใหผูทรงคุณวุฒ ิหรือผูรูในชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุง 
หลักสูตรทุกหลักสูตร 

2. มีการจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะทีน่ําไปใชในการปฏิบัติไดจริง 
โดยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร 

3. มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาทั้งที่กําหนดและไมกําหนดในหลักสูตรโดยความ
รวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก 

4. มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไดรับการสนับสนุนจาก 
ผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร 

5. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอกในการ 
พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุกหลักสูตร  
 
เกณฑการประเมิน : เกณฑท่ัวไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 4  ขอแรก มีการดําเนนิการ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน  
 ในป การศึกษา 2550  คณะ  มีผลงานผานระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี ้

1. มีการเชิญผูทรงคุณวุฒิทั้งภายในหนวยงานและภายนอกหนวยงาน ในการวภิาคหลกัสูตรที่
จะทําการเปดสอน (2.3-3-1.1) 

2. มีการจัดใหอาจารยเขารวมการอบรม  เพื่อนํามาจัดการเรียนการสอนที่สงเสริมใหผูเรียนมี
ความรูและทักษะ (2.3-3-2.1)และมีการจัดใหนักศึกษาในแตละหลักสูตรของคณะวิทยาศาสตรและ
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เทคโนโลยี ไดมีการฝกทักษะโดยการฝกประสบการณวิชาชีพ เพื่อเปนการนําเอาความรูที่ไดจากการ
เรียนการสอนไปประยุกตใชกับการทํางาน โดยมีองคกรภายนอกที่ใหความรวมมือท้ังหนวยงานของรัฐ
และเอกชน(2.3-3-2.2) 

3. มีการจัดกิจกรรมในการปฏิบัติงาน ในการจัดการศึกษาดูงาน รวมทั้งการเชิญบุคคลภายนอก
ที่มีความรูความสามารถทางดานตางๆ ในการใหความรูแกนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
(2.3-3-3.1- 2.3-3-3.4) 

4. จัดใหมีการนิ เทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ  เพื่อเปนการติดตามผลการฝก
ประสบการณวิชาชีพจากแตละหนวยงาน(2.3-3-4.1) 

5. หลังจากการฝกประสบการณวิชาชีพแลว จัดใหมีการสัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ 
วิเคราะหปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  เพื่อนํามาแกไปปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการสอนตอไป(2.3-3-5.1) 
 
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย เพราะคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 2.3 : 
มีโครงการหรือกิจกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซึ่งบุคคล องคกร และชุมชน
ภายนอกมีสวนรวม”  ไวในระดับที่ 5  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของสถาบัน 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
2.3-3-1.1  หลักสูตรของแตละสาขาวิชา 
2.3-3-2.1  รายงานผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนการสอนแบบ Active learning สําหรับอาจารย

ระดบัอุดมศึกษา ณ สถาบนันวตักรรมและพัฒนากระบวนการเรยีนรู มหาวิทยาลัยมหดิลระหวาง
วันที ่24-25 มนีาคม 2551 

2.3-3-2.2  คูมอืฝกประสบการณวิชาชีพของแตละสาขาวิชาในคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2.3-3-3.1  รายงานผลการอบรมโปรแกรมสําเร็จรูปทางคณิตศาสตร 
2.3-3-3.2  รายงานผลการอบรมการจัดคายคณิตศาสตร 
2.3-3-3.3  โครงการจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นใหกับนกัศึกษา 
2.3-3-3.4  โครงการออกคายและศึกษาดูงาน 
2.3-3-4.1   เอกสารประกอบการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพ  
2.3-3-5.1  เอกสารประกอบการสัมมนาหลังฝกประสบการณวิชาชีพ 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.4:  จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา 
ชนิดของตัวบงชี:้ ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน : เกณฑท่ัวไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
≥ +10% หรือ ≤ -10 % 
ของเกณฑมาตรฐาน 

6 – 9.99 % และ -6 – (-9.99)% 
ของเกณฑมาตรฐาน 

(-5.99) -5.99 % 
ของเกณฑมาตรฐาน 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2550 จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทา(FTES) ทั้งหมดของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีเทากับ 2,846.67 และจํานวนอาจารยประจําทีป่ฎิบัติงานจริงเทากับ 84 คน(อาจารยประจําคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีทั้งส้ิน 95 คน อาจารยที่ลาศึกษาตอ จํานวน 11คน) 

จํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบเทาตอจํานวนตอจํานวนอาจารยประจํา = 2,846.67 / 84 = 33.89 
เกณฑมาตรฐานระหวางอาจารยตอนักศกึษาเต็มเวลาเทยีบเทาในกลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตรกายภาพ

เทากับ 20:1 
รอยละของความแตกตางระหวางจํานวน FTES ตออาจารยประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

กับเกณฑมาตรฐานคํานวณไดดังนี ้รอยละความแตกตางฯ = (33.89 -20) x 100/20 = + 69.45% ของเกณฑ
มาตรฐาน 
การบรรลุเปาหมาย 
 ไมบรรลุเปาหมายเพราะคณะกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 2.4: จํานวนนกัศึกษาเตม็เวลา
เทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา” ไวที่ 6 – 9.99 % และ -6 – (-9.99)% ของเกณฑมาตรฐาน สกอ. 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของคณะ 
1 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐาน 
2.4-2-1.1 รายการคํานวณจํานวนนักศกึษาเต็มเวลาเทียบเทา (FTES) ทั้งหมดเมื่อปรับคามาเปนปริญญาตรี

ของแตละคณะวิชา สาขาวิชา และภาพรวมของคณะวิทยาศาสตรฯ ประจําปการศึกษา 2550 ของ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2.4-2-2.1 ฐานขอมูลที่แสดงจํานวนอาจารยประจําทัง้หมด ที่ลาศึกษาตอ และที่ปฏิบัติงานจริง ของแตละ
สาขาวิชา และภาพรวมของคณะวิทยาศาสตร ประจําปการศึกษา 2550 ของคณะวิทยาศาสตร 

2.4-2-3.1 เกณฑมาตรฐานของ FTES ตออาจารยประจําของสถาบัน จากเอกสาร “คูมือการประกันคณุภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศกึษา” 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.5 :   สัดสวนของอาจารยประจําที่มีวุฒิปริญญาตร ีปริญญาโท ปริญญาเอก หรือ 
เทียบเทาตออาจารยประจํา 

ชนิดของตัวบงช้ี :  ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน :  เกณฑท่ัวไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง 
รอยละ 1-19 หรือ วุฒ ิ
ปริญญาเอกอยูระหวาง 
รอยละ 20-29 แต วุฒิ 
ปริญญาตรี มากกวา 
รอยละ 5 

1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวาง รอยละ 20-29 
และ 
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือ นอยกวารอยละ 5 
หรือ 
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวา หรือเทากับรอยละ 30 
และ 
2. วุฒิปริญญาตรีมากกวา รอยละ 5 

1. วุฒิปริญญาเอก 
มากกวา หรือเทากับ 
รอยละ 30 และ 
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับ 
หรือ นอยกวารอยละ 5 

 

 
ผลการดําเนินงาน : 

ในปการศึกษา 2550 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรคมีอาจารย
ประจํา ซ่ึงไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน และอาจารยพิเศษที่มีสัญญาจางทั้งปการศึกษา (จางไม
ต่ํากวา 9 เดือน) ทั้งนี้ โดยนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย จํานวนทั้งส้ิน 79 คน  
 จากขอมูลอาจารยประจําที่สําเร็จการศึกษาในระดบัปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอกหรือ
เทียบเทา มีจํานวนอาจารยประจําที่มีคุณวฒุิทางการศึกษาในระดับตางๆ แสดงในตารางตอไปนี ้
 

ขอมูลอาจารย จํานวน (คน) รอยละตออาจารยประจํา 
อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี 6 7.59 
อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาโท 66 83.55 
อาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา 7 8.86 
 

ในปการศึกษา 2550 มีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา รอยละ 8.86 มีอาจารย
ประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรีรอยละ 7.59  
การบรรลุเปาหมาย 

ไมบรรลุเปาหมาย เพราะคณะ มีการกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 2.5 : สัดสวนของอาจารย
ประจําที่มีวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทาตออาจารยประจํา”  ไวที่มีอาจารยประจําที่มี
คุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเทา ≥ 50%  มีอาจารยประจําที่มีคุณวุฒิปริญญาตรี ≤ 5% 
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การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของสถาบัน 

1 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
 
รายการหลักฐาน 
2.5-3-1.1 บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภัฏนครสวรรค ป  

2550 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.6 :   สัดสวนของอาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย 

รองศาสตราจารย และศาสตราจารย 
ชนิดของตัวบงชี ้:  ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน :  เกณฑท่ัวไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกนัอยูระหวาง 
รอยละ 1 –  39 
หรือ ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. 
รศ. และ ศ. รวมกันอยู ระหวาง 
รอยละ 40 - 59 
แตผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. 
ขึ้นไปนอยกวารอยละ 10 
 

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกนัอยูระหวาง รอยละ 
40 – 59 และ 
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้น
ไปเทากับหรือมากกวารอยละ 10 
หรือ 
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกนัมากกวา หรือ
เทากับรอยละ 60 และ 
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้น
ไปนอยกวารอยละ 10 

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. 
และ ศ. รวมกนัมากกวา 
หรือเทากับ รอยละ60 และ 
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้น
ไปเทากับหรือมากกวารอยละ 10 

 

ผลการดําเนินงาน : 
ในปการศึกษา 2550 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคมีอาจารย

ประจํา ซ่ึงไดแก อาจารยขาราชการ อาจารยพนักงาน และอาจารยพิเศษที่มีสัญญาจางทั้งปการศึกษา (จางไม
ต่ํากวา 9 เดือน) ทั้งนี้ โดยนับรวมอาจารยที่ลาศึกษาตอดวย จํานวนทั้งส้ิน 79 คน  

 ขอมูลอาจารย จํานวน (คน) รอยละตออาจารยประจํา 
อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงอาจารย 54 68.35 
อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย 24 30.38 
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อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงรองศาสตราจารย 1 1.27 
อาจารยประจําที่ดํารงตําแหนงศาสตราจารย 0 0 
 
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุบรรลุเปาหมาย เพราะคณะกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 2.7 : สัดสวนของอาจารยประจําที่
ดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารยรองศาสตราจารย และศาสตราจารย” ไวที่มีผูดํารงตําแหนงระดับ 
ผศ. รศ.และ ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 1 –  39 หรือ ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ. และ ศ. รวมกนัอยู 
ระหวางรอยละ 40 – 59 แตผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ขึ้นไปนอยกวารอยละ 10 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของสถาบัน 
1 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

รายการหลักฐาน 
2.5-1-1 บัญชีลงเวลาปฏิบัติราชการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ป

การศึกษา  2550 
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.7 :   มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัตติามจรรยาบรรณวิชาชพีของ คณาจารย  
ชนิดของตัวบงชี ้:  กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ  

1. สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชพีคณาจารยไวเปนลายลักษณอักษร  
2. มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
3. มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
4. มีระบบในการดําเนนิการกับผูที่ไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ  
5. มีการดําเนนิการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ  

 
เกณฑการประเมิน : เกณฑท่ัวไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 

ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2550  คณะ มผีลงานผานระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้  

1. สถาบันมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวลายลักษณอักษร เชน กําหนดจรรยาบรรณ
วิชาชีพคณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค(2.7-3-1.1) 
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2.  มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เชน โครงการสงเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม (2.7-3-2.1) สงเสริมใหคณาจารยใชจรรยาบรรณเปนแนวปฏิบัติงานในโครงการดานการเรียนการ
สอน วิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาตนเองในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 
2550 และ ประจําปงบประมาณ 2551 (2.7-3-2.2) การปฏิบัติงานตามตารางการอยูเวร  ชาย   หญิง   ซ่ึง
สงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณขอ 7 (2.7-3-2.3) 

3.  มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ เชน ติดตามการมีสวนรวมในการทํานุบํารุง
ศิลปวัฒนธรรมกับหนวยงานจังหวัด (2.7-3-3.1) ติดตามการพัฒนาตนเอง ทั้งดานวิชาการ วิชาชีพ เจตคติ 
ตาม competency matrix (2.7-3-3.2) ติดตามการปฏิบัติหนาที่ตามตารางการอยูเวร (2.7-3-3.3) รวมทั้ง มีการ
ประเมินผลปฏิบัติงานในรอบป ที่ครอบคลุมประเด็นเรื่องจรรยาบรรณ (2.7-3-3.4) 

4.  มีระบบในการดําเนินการกับผูไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ กรณีไมทําหนาที่ตามตารางการอยูเวร 
(2.7-3-4.2) กรณีไมตรงตอเวลาในการปฏิบัติงานประจําวัน (2.7-3-4.3) 

5.  มีการดําเนินการวางแผน ปองกันหรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณ เชน มี
คณะกรรมการวัดผลพิจารณาการตัดเกรด (2.7-3-5.1) กําหนดใหมีการสรุปผลการดําเนินโครงการ ภายใน 2 
สัปดาหหลังส้ินสุดโครงการ (2.7-3-5.2) การสงเสริมใหคณาจารยตรวจสอบการทํางานของตนเอง ดวย
ตนเอง ปการศึกษาละ 2-3 คร้ัง อยางสม่ําเสมอ (2.7-3-5.3) 
 
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย เพราะคณะกาํหนดเปาหมายของ “ตัวบงชีท้ี่ 2.7 : มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย” ไวที่ระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (2.7-3-ป) 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
2.7-3-1.1  จรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค 
2.7-3-2.1  สรุปโครงการสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
2.7-3-2.2      รายงานการประชุมคณาจารย เร่ือง การสงเสริมใหคณาจารยใชจรรยาบรรณเปนแนว 

ปฏิบัติงาน ในโครงการดานการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ทํานุบํารุง 
ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาตนเองในแผนปฏิบัติการประจําป 

2.7-3-2.3  สรุปผลการปฏิบัติงานตามตารางการอยูเวร        ซ่ึงสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณขอ 7 
2.7-3-3.1  สรุปผลการติดตามการพัฒนาตนเอง ทั้งดานวิชาการ วิชาชีพ เจตคติ ตาม competency matrix 
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2.7-3-3.2  สรุปผลการปฏิบัติงานตามตารางการอยูเวร 
2.7-3-3.4  สรุปการประเมินผลปฏิบัติงานในรอบป ที่ครอบคลุมประเด็นเรื่องจรรยาบรรณ 
2.7-3-4.1  แนวปฏิบัติกรณีไมทําหนาที่ตามตารางการอยูเวร 
2.7-3-4.3  แนวปฏิบัติกรณีไมตรงตอเวลาในการปฏิบัติงานประจําวัน 
2.7-3-5.1  รายงานการประชุมคณะกรรมการวัดผล เร่ือง การพิจารณาการตัดเกรด 
2.7-3-5.2      แฟมรวมสรุปการประเมินผลการจัดทุกโครงการ กิจกรรม ตามวัตถุประสงค ตัวช้ีวัด 

ความสําเร็จของโครงการกิจกรรม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินงาน ภายใน 
 2 สัปดาหหลังเสร็จสิ้นโครงการ 

2.7-3-5.3      สรุปผลการสงเสริมใหคณาจารยตรวจสอบการทํางานของตนเองดวยตนเอง ปการศึกษา 
  ละ 2-3 คร้ังอยางสม่ําเสมอ 
2.7-3-ป  เปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 2.7 : มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  ของคณาจารย” ในตารางสรุปตัวบงชี้หลัก (KPI) และตัวบงชี้ (PI) ของการดําเนินงาน  
  ในเลมแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2549 ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  
 
ตัวบงชี้ท่ี 2.8 :   มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
ชนิดของตัวบงชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

1. มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวจิัยและพัฒนา 
นวัตกรรมการเรียนการสอน 

2. มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนใหอาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ในดานการเรียน 
การสอน 

3. มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา 
4. มีผลงานวิจยัดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจยัดานการ 

เรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศกึษาอยางสม่ําเสมอ 
5. มีการสรางเครือขายวิจยัดานนวัตกรรมการเรียนการสอนทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 

 
เกณฑการประเมิน :เกณฑท่ัวไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนนิการ 3 – 4 ขอ มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
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ผลการดําเนินงาน : 
ในป การศึกษา 2550 คณะ มผีลงานผาน 4 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี ้

 1. สงเสริมใหอาจารยทําผลงานทางวิชาการและงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการ
วิจัยเพื่อพัฒนาทองถ่ินใหมากขึ้น โดยจัดสรรงบประมาณใหอาจารย เขารวมประชุมวิชาการตางๆ 
(2.8-3-1.1) 

2. สงเสริมและสนับสนุนใหอาจารยเขารวมการอบรม สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของตนเองและ
สามารถนําความรูที่ไดจากเขารับการอบรมมาพัฒนาการเรียนการสอน และงานวิจัยได 
(2.8-3-2.1 – 2.8-3-2.4) 

3. มหาวิทยาลัยมีทุนสนับสนุนใหอาจารยทุกคนทําวิจัยโดยใหแตละคณะคัดเลือกงานวิจัยเพื่อเสนอ
ขอรับทุนในแตละปงบประมาณ และไดรับงบประมาณสนับสนุนจากภายนอกดวย(2.8-3-3.1) 

4. ผลงานวิจัยของอาจารยจะรวบรวมและเผยแพรผลงานบนเว็บไซตของมหาวิทยาลัยในสวนของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา และผลงานวิจัยทีไ่ดรับงบประมาณจากภายนอกจะแสดงไวทีอ่าคารศูนยวิทยาศาสตร 
มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทแีลกเปลี่ยนและเผยแพรผลงานวิจยัดานการ(2.8-3-4.1) 

 
การบรรลุเปาหมาย 

ไมบรรลุเปาหมาย เพราะคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 
2.8: มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน” ไวที่ 5 ขอตาม
เกณฑมาตรฐาน สกอ. 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของสถาบัน 
2 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
2.8-3-1.1  บันทึกขอความใหอาจารยเสนอหัวของานวิจยัเพื่อขอรับเงนิอุดหนนุวจิัยในป  2550 
2.8-3-2.1  แผนการจัดสรรทรัพยากรการเงนิ เพื่อสนับสนุนพัฒนาอาจารย 
2.8-3-2.2  การอบรมและสัมมนาเชิงปฏิบัติการระดับชาติ เร่ือง เทคนิคการวิเคราะหขอมูลและเสนอ

ผลงานวิจัยทีใ่ชโปรแกรม LISREL 
2.8-3-2.3  การอบรม เร่ือง เคมีคอมพิวเตอรกับการสอนและงานวจิัย 
2.8-3-2.4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิค Multiplex PCR 
2.8-3-3.1  ประกาศของมหาวิทยาลัยการใหทุนสนับสนนุงานวจิัยประจําป  2550 
2.8-3-4.1  เว็บไซดของสถาบันวิจยัและพฒันามหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.9: รอยละของบณัฑิตระดับปรญิญาตรีท่ีไดงานทําและการประกอบอาชพีอิสระ
ภายใน 1 ป 

ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน: เกณฑท่ัวไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 - รอยละ 59 รอยละ 60 – รอยละ 79 มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2550 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ป เทากับ 57.42% 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 ไมบรรลุเปาหมาย เพราะคณะ กําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 2.9: รอยละของบัณฑติระดับ
ปริญญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป” ไวที่มากกวาหรือเทากับรอยละ 80 ตาม
เกณฑมาตรฐาน สกอ. 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของสถาบัน 
1 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
2.9-3-1 เอกสาร “การติดตามผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ป

การศึกษา 2549-2550” จัดทําโดย สถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
2.9-3-2 เอกสาร “ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ปการศึกษา 2549 – 

2550” จัดทําโดย สถาบันวจิยัและพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
2.9-3-ป เปาหมายของ “ตัวบงชี้ที ่2.9: รอยละของบัณฑิตระดับปรญิญาตรีที่ไดงานทําและการประกอบ

อาชีพอิสระภายใน 1 ป” ในแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณ ป 2551 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.10:  รอยละของบณัฑิตระดับปรญิญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ 
ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน:  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1-รอยละ 74 ไดรับ
เงินเดือน เทากบัหรือสูงกวา

เกณฑ กพ. 

รอยละ 75–รอยละ 99 ไดรับ
เงินเดือน เทากบัหรือสูงกวา

เกณฑ กพ. 

รอยละ 100 ไดรับเงินเดือน
เทากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ. 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2550 รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดอืนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ
เทากับ 33.3% 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 ไมบรรลุเปาหมายเพราะคณะกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 2.10: รอยละของบัณฑติระดับ
ปริญญาตรีที่ไดรับเงินเดือนเริ่มตนเปนไปตามเกณฑ” ไว รอยละ 80  
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของสถาบัน 
1 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
2.10-3-1 เอกสาร “การติดตามผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ป

การศึกษา 2549-2550” จัดทําโดย สถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
2.10-3-2 เอกสาร “ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ปการศึกษา 2549 – 

2550” จัดทําโดย สถาบันวจิยัและพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 



 -29- 

ตัวบงชี้ท่ี 2.11:  ระดับความพงึพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต 
ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน :เกณฑท่ัวไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน 

เฉล่ียอยูระหวาง 1-2.49 
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน 
เฉล่ียอยูระหวาง 2.50–3.49 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน 
เฉล่ียมากกวาหรือเทากับ 3.50 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2550 ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต เทากับ 5.00 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมายเพราะคณะกาํหนดเปาหมายของ “ตัวบงชีท้ี่ 2.11: ระดับความพึงพอใจของนายจาง 
ผูประกอบการและผูใชบัณฑติ” ไว คือ ระดับความพึงพอใจมีคะแนนเฉลี่ยมากกวาหรอืเทากับ 3.50 ตาม
เกณฑมาตรฐาน สกอ. 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของสถาบัน 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
2.11-3-1 เอกสาร “การติดตามผูสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ป

การศึกษา 2549-2550” จัดทําโดย สถาบันวจิัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
2.11-3-2 เอกสาร “ความพึงพอใจของผูใชบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ปการศึกษา 2549 – 

2550” จัดทําโดย สถาบันวจิยัและพฒันา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.12: รอยละของนกัศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ท่ีผานมาที่ไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวชิาการ วิชาชพีคุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม 
และดานสิ่งแวดลอมในระดบัชาติหรือนานาชาต ิ
ชนิดของตัวบงชี ้: ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน : เกณฑท่ัวไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 0.003 –รอยละ 0.015 รอยละ 0.016 –รอยละ 0.029 มากกวาหรือเทากับรอยละ 0.030 
ผลการดําเนินงาน 

คณะมีจํานวนนักศึกษาปจจบุันและศษิยเกาตั้งแตปการศกึษา 2546 – 2550 จํานวน 938  คน  ในป
การศึกษา 2550 รอยละของนักศึกษาปจจบุันและศษิยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่ไดรับการ
ประกาศเกยีรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม
และดานสิ่งแวดลอมในระดบัชาติหรือนานาชาต ิ จํานวน 14 คน  เทากับ 1.49% และรอยละของนกัศึกษา
บัณฑิตศึกษาและศิษยเกาที่ไดรับรางวัลจากผลงานวิจยัและหรือวิทยานิพนธ เทากับ 0.0%  เนื่องจากไมมี
นักศึกษาบัณฑิตศึกษาและศิษยเกาที่ไดรับรางวัลจากผลงานวิจยัและหรือวิทยานิพนธ 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 ไมบรรลุเปาหมาย เพราะคณะกําหนดเปาหมายของ ตัวบงชี้ที่ 2.12 โดยกําหนดรอยละของนักศึกษา
ปจจุบันและศิษยเกาที่สําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ที่ผานมาที่ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดาน
วิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และดานสิ่งแวดลอมในระดับชาติ
หรือนานาชาติ > 0.030 % และรอยละของนักศึกษาบัณฑิตศึกษาและศิษยเกา ที่ไดรับรางวัลจากผลงานวิจัย
และหรือ วิทยานิพนธ > 0.060 % (2.12-3-ป) 
 
การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของคณะ 

2  คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
 
รายการหลักฐาน 
2.12-3-1.1 วุฒิบัตรแสดงการไดคัดเลือกเปนตัวแทนภาคเหนือเขารวมทักษะความรูและการประกอบเครื่อง

คอมพิวเตอรในโครงการ PC Assembly  Grand Prix Thailand 2006 ยอดเยาวชนคนเกงพีซี เมื่อ
วันที่ ( 9 ก.พ. 49 ) จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับบริษัท ซินเน็ค 
(ประเทศไทย) จํากัด  โดยมีรายช่ือนักศึกษาที่ไดรับรางวัลนี้ คือ นายอนุสรณ  เกิดศรี 
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 2.12-3-1.2 วุฒิบัตรแสดงการผานเกณฑมาตรฐานการใชโปรแกรมลินุกซ (Linux)  ระดับประชาชนโดยศูนย
เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ นักศึกษาที่ไดรับรางวัลนี้ คือ 

1. น.ส. ปวีณา   นาครัตน 
2. น.ส. สุมาลี  ธุรกิจ 
3. น.ส. ชลธิชา  เปยมสุข 
4. นายจุติราช  อินทรสะอาด 
5. นายขจรศักดิ์ ช่ืนปอม 

2.12-3-1.3 วุฒิบัตรแสดงการไดรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  การประกวดประดิษฐกระทงลอย  
     ประเภทสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา จัดโดยสํานักพระพุทธศาสนาแหงชาติ เมื่อ วันที่  
     24 พ.ย. 2550  วุฒิบัตรแสดงการไดรับรางวัลชนะเลิศ การประกวดโคมแขวน จัดโดยสํานัก 
                   พระพุทธศาสนาแหงชาติ เมื่อวันที่ 21 ก.พ. 2551  รายช่ือ นักศึกษาที่ไดรับรางวัลทั้ง 2 นี้ คือ 

1. นายอนุสรณ    เขยื้อน 
2. น.ส.กาญจนา  ออมเพชร 
3. น.ส.เพชรรัตน  ศิริสมบัติ 
4. น.ส.อําพร      ควรประทุม 
5. น.ส.ไพเราะ   งามขํา 
6. นายชัยวัฒน   มวงสาร 
7. น.ส.พนัดดา   กงศูนย 
8. น.ส.ศรัญญา   ปนหุน 

 
ตัวบงชี้ท่ี 2.13 : รอยละของอาจารยประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติเปนที่ปรึกษาวิทยานิพนธที่
ทําหนาที่อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ (เฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย) 
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 
 
เกณฑการประเมิน : เกณฑท่ัวไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 50 – รอยละ 69 รอยละ 70 – รอยละ 89 มากกวาหรือเทากับรอยละ 90 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ตัวบงชี้นี้ ไมเปนไปตามเกณฑการประเมนิ เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคเปนสถาบัน
เพื่อการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม 
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การบรรลุเปาหมาย 
 - 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของสถาบัน 
-  - 

รายการหลักฐาน 
 - 
 
องคประกอบท่ี 3 กิจกรรมการพัฒนานิสิตนักศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 : มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีการสํารวจความตองการจําเปนของนกัศึกษาปที ่1 
2. มีการจัดบรกิารดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรยีนรูของนักศกึษา 
3. มีการจัดบริการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชวีิตของนักศึกษา 
4. มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศกึษา 
5. มีบริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา 
6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชพีแกนกัศึกษาและศิษยเกา 
7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการทั้ง 5 เรื่องขางตนเปนประจาํทุกป 
8. นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาการจัดบริการแกนกัศึกษาและศิษยเกา 

 
เกณฑการประเมิน : เกณฑท่ัวไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 7 ขอแรก มีการดําเนนิการ 7 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2550  คณะมผีลงานผานระดับ 7 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี ้
1. มีการจัดทําสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 ตั้งแตชวงที่มีการปฐมนิเทศ 

นักศึกษา เชน โครงการปฐมนิเทศรายงานผลการสํารวจความตองการจําเปนของนกัศึกษาชั้นปที ่1  
2. มีการจัดบรกิารดานสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการพัฒนาการเรยีนรูของนักศกึษา เชน 

บริการสืบคนทางคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษา   การจัดหาโสตทัศนูปกรณเพื่อสนับสนนุการเรียนการสอน 
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3. มีการจัดการดานกายภาพที่สงเสริมคุณภาพชีวติของนักศึกษา 
3.1 สถานที่ออกกําลังกาย หนาอาคารศูนยวิทยาศาสตร 
3.2 หนวยบริการนวดแผนไทย 
3.3 หนวยบริการขอมูลการเฝาระวังโรคเอดส 
3.4 หองเรียนมาตรฐาน 
3.5 ทุนกูยืมเพือ่การศึกษา เชน ทุน SET ทุน กยศ.  และทนุอาจารยในคณะ 
3.6 หองทํางานสําหรับกรรมการสโมสรนักศึกษา 
3.7 บริการเครื่องมือทางวิทยาศาสตร สําหรับวิจัย 

4. มีการจัดบรกิารดานการแนะแนวและการใหคําปรึกษา เชน การปรึกษาปญหาสุขภาพและปองกนั
โรคติดตอ 

5. มีการจัดบรกิารแหลงขอมลูขาวสารที่เปนประโยชนแกนักศกึษาและศิษยเกา เชน บริการบอรด
ประชาสัมพันธการสมัครงานและกจิกรรม, การบริการขาวสารทาง Web Site 

6. มีการจัดโครงการเพื่อพัฒนาประสบการณทางวิชาชพีแกนกัศึกษาและศิษยเกา  
7. มีการประเมินคุณภาพของการใหบริการบางกิจกรรม 
8. มีการนําผลประเมินมาปรบัปรุงการบริการหรือกิจกรรม 
 

การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะกาํหนดเปาหมายของ “ตัวบงชีท้ี่ 3.1 : มีการจดับริการแก 

นักศึกษาและศิษยเกา” ไวที่ระดับ 7 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (3.1-3-ป) 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
3.1-3-1.1 โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม 
3.1-3-1.2  แบบสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาชั้นปที่ 1 
3.1-3-1.3  แบบสํารวจขอมูลผูที่จะสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2550  
3.1-3-1.4 สมุดบันทึกการใชบริการหองสืบคนทางคอมพิวเตอร 
3.1-3-1.5 แบบฟอรมการใชหองเรียนมาตรฐาน 
3.1-3-1.6 สมุดบันทึกการใชเครื่องมือวิทยาศาสตร 
3.1-3-1.7 ประกาศผลการพิจารณาใหทนุการศึกษา จากกองทุน SET 
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3.1-3-1.8 www.nsru.ac.th/science 
3.1-3-1.9 รายงานการสํารวจความพึงพอใจในการจัดกจิกรรมใหกับนกัศึกษา 
 
ตัวบงชี้ที ่3.2 :  มีการสงเสริมกิจกรรมนักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของ

บัณฑิตที่พึงประสงค 
ชนิดของตัวบงชี ้:   กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ 

1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบันและคุณลักษณะ 
บัณฑิตที่พงึประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 

2. มีการสงเสริมใหสถาบันและองคการนักศกึษาจดักิจกรรมนักศึกษาใหครบทุกประเภท โดยอยาง 
นอยตองดําเนนิการใน 5 ประเภท ดังนี ้
 - กิจกรรมวิชาการ 
 - กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ 
 - กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม 
 - กิจกรรมนันทนาการ 
 - กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดยวิทยาลัยและองคการ 
นักศึกษาทุกสิน้ปการศึกษา 

4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนานักศกึษาอยางตอเนือ่ง 
 

เกณฑการประเมิน : เกณฑท่ัวไป 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก ขอแรก มีการดําเนินการครบทุกขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2550 คณะมีผลการดําเนินงานผานระดับ  4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี ้
1. มีการจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย เชน โดย 

กําหนดเปนแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2550 และ 2551 (3.2-3-1.1) มีการจัดสรร 
งบประมาณเพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมนักศึกษาอยางครอบคลุมทุกประเภทอยางเหมาะสมทุกโครงการที่
เสนอ โดยผานการพิจารณาจาก ชมรม สโมสร กลุมงานกิจกรรมนักศึกษาฯ รองผูอํานวยการฝายวิชาการ
ผูอํานวยการ และนําใหคณะกรรมการบริหารงบประมาณเพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณ (3.2-3-1.2) 
รวมทั้งจัดทําแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงคตามกรอบ



 -35- 

มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา โดยสโมสรนักศึกษาและชมรมไดจัดทําโครงการโดยมีการระบุ
คุณลักษณะของผูเขารวมกิจกรรม เปาหมายของจํานวนผูเขารวมกิจกรรม ตัวบงชี้ความสําเร็จของกิจกรรม 
วิธีการดําเนินการ และการประเมินผล อยางชัดเจน (3.2-3-1.3) มีการกําหนดนโยบายและดําเนินการให
นักศึกษาเขารวมโครงการ/ กิจกรรมที่เปนการสงเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค (3.2-3-1.4) 

2. มีการสงเสริมใหวิทยาลัยและองคการนักศึกษาจัดกิจกรรมนักศึกษาใน 5 ประเภท ดังนี้ 
  2.1 กิจกรรมวิชาการ เชน โครงการศึกษาดูงานของนักศึกษาสาขา เคมี  ชีววิทยา (3.2-3-2.1)  
  2.2 กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ เชน กีฬาคอมลีก (2 ม.ค.2551) การแขงขันกีฬา
ภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี Scientist Sport game คร้ังที่ 3 (28 ม.ค.-1 ก.พ. 2551)  (3.2-3-2.2) 
  2.3 กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาสิ่งแวดลอม เชน  โครงการคายพัฒนาชุมชนของ
นักศึกษาสาขาสาธารณสุขศาสตร (28-29 มกราคม 2551)    โครงการคายอนามัยส่ิงแวดลอมครั้งที่ 7 ของ
นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม (11-15 มกราคม 2551) โครงการ Big cleaning day แมน้ํา
เจาพระยา (26 ธ.ค.2550) (3.2-3-1.4) 
  2.4 กิจกรรมนันทนาการ เชน กีฬาคอมลีก (2 ม.ค.2551) การแขงขันกีฬาภายในคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี Scientist Sport game คร้ังที่ 3 (28 ม.ค.-1 ก.พ. 2551) (3.2-3-1.4) 
  2.5 กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม เชน การอบรมบุคลิกภาพและเตรียมความพรอมกอน
เปนบัณฑิตสําหรับนักศึกษาปที่ 4 (11 มีนาคม 2551) การเลือกตั้งประธานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีประจําปการศึกษา 2551 (20 กุมภาพันธ 2551)  พิธีไหวครูปการศึกษา 2550 ( มิ.ย.50) (3.2-3-1.4) 

3. มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรม ทั้งที่จัดโดยวิทยาลัยและองคการ
นักศึกษาทุกสิ้นปการศึกษา โดยกลุมงานกิจกรรมนักศึกษาฯ มีการจัดทํารายงานผลการจัดโครงการ/กิจกรรม 
ทุกกิจกรรม ทั้งที่ดําเนินการโดยวิทยาลัยและสโมสรนักศึกษา โดยการประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตาม
วัตถุประสงค ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการและกิจกรรม/กลุมเปาหมาย งบประมาณดําเนินการ และ
การใชจายเทียบกับงบประมาณตามแผน พรอมทั้งปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะในการดําเนินโครงการ/
กิจกรรม เชน รายงานสรุปกิจกรรมรายกิจกรรม2550 (3.2-3-1.4) สังเคราะหผลจากการประเมินแตละ
โครงการเปนผลงานเทียบกับแผนในแบบรายไตรมาส (3.2-3-1.4) สังเคราะหผลจากการประเมินแตละ
โครงการเปนผลงานเทียบกับการพัฒนาตามลักษณะที่พึงประสงค (3.2-3-1.4) และนําเสนอตอที่ประชุม
วิทยาลัย (3.2-3-1.4) และผูปกครองของนักศึกษา (3.2-3-1.4) 

4. มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาอยางตอเนื่อง เชน ปรับ
เพิ่มโครงการและงบประมาณในการแขงขันกีฬาภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี Scientist Sport 
game (3.2-3-1.4) 
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การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะกาํหนดเปาหมายของ “ตัวบงชีท้ี่ 3.2 : มีการสงเสริมกิจกรรม 

นักศึกษาที่ครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะ ของบัณฑิตที่พึงประสงค” ไวที่ระดับ 4 ตามเกณฑ 
มาตรฐาน สกอ. (3.2-3-ป) 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
3.2-3-1.1 แผนปฏิบัติการปการศึกษา 2550 แสดงการสงเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคลองกับวิสัยทศันของ

มหาวิทยาลัย 
3.2-3-1.2 รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
3.2-3-1.3 แผนการจัดกจิกรรมพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2551 
3.2-3-1.4 รายงานสรุปกิจกรรม รายกิจกรรม 
 
องคประกอบท่ี 4  การวิจัย 
ตัวบงชี้ท่ี 4.1 :   มีการพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี ้:   กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของสถาบัน
และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ 

2. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิจัย และงาน
สรางสรรคที่ใชประโยชนไดจริง 

3. มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง ๆ เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและ
งานสรางสรรค 

4. มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย 
5. มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยและงานสรางสรรคดีเดน 
6. มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอกทั้งภาครัฐ เอกชนและ

ภาคอุตสาหกรรม 
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เกณฑการประเมิน : เกณฑท่ัวไป 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนนิการ 3–4 ขอ มีการดําเนนิการอยางนอย 5 ขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2550 คณะมีผลงานผาน 5 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี ้
1. มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุเปาหมายตามแผนของสถาบัน

และสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัยของชาติ(4.1-3-1.1- 4.1-3-1.2) 
2. สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดเก็บขอมูลงานวิจัยและเผยแพรทางเว็บไซตมหาวิทยาลัย(4.1-3-2.1) 
3. มหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยใหทุกคณะ(4.1-3-3.1) 
4. สงเสริมใหอาจารยใหมีศักยภาพในการวิจัยมี โดยใหเขารับการอบรม ประชุมสัมมนา และศึกษา

ดูงานดานการวิจัย(4.1-3-4.1- 4.1-3-4.7) 
5. ประชาสัมพันธงานวิจัยของอาจารย ในรูปแบบเว็บไซต โปสเตอร วารสาร และสงเสริมใหเขา

รวมประชุมวิชาการในระดับชาติ(4.1-3-5.1- 4.1-3-5.2) 
 
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย เพราะคณะกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 4.1 : มีการพัฒนาระบบและกลไกใน
การสนับสนุนการผลิตงานวิจัยและงานสรางสรรค” ใหมีการดําเนินการอยางนอย 3 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน 
สกอ. 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
4.1-3-1.1  แผนงานวจิัยของสถาบันและหลักฐานการดําเนินงานตามแผน 
4.1-3-1.2  โครงการการบริหารงานวิจัยของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยตามแบบแผนสถาบันวิจัย

และพัฒนาของมหาวิทยาลัย 
4.1-3-2.1  เว็บไซตของสถาบันวิจัยและพัฒนา  http://www.nsru.ac.th/research/ 
4.1-3-3.1  ประกาศ เร่ือง ผลการพิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประจํางวดที่ ๑/๒๕๕๐ ที่เว็บไซตของ

สถาบันวิจัยและพัฒนา  http://www.nsru.ac.th/research/news/News_Vijai_2550.pdf 
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4.1-3-4.1  เอกสารขออนุญาตไปราชการของนางสาวศศโิสพิต บัวดาและคณะ เพื่อไปศึกษาดูงานดานการ
ผลิตส่ือการเรียนการสอนคณิตศาสตร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร เมื่อวันที่ 15 ก.พ. 2551 

4.1-3-4.2  เอกสารขออนุญาตไปราชการของผศ.รัตนะ ยศเมธากุล เพื่อเขารวมอบรมเรื่อง เทคนิค multiplex 
PCR สําหรับการทํา Toxin Genotyping ณ มหาวิทยาลัยศลิปากร เมื่อวันที่ 24-26 ต.ค. 2550 

4.1-3-4.3  หนงัสือเชิญที่ วคบ. 2/2551  ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวทิยาลัย 

4.1-3-4.4  หนงัสือเชิญที่ ศธ. 04182.016/559  โรงเรียนทัพทันอนุสรณ อ. ทัพทัน จ. อุทัยธาน ี
4.1-3-4.5  หนงัสือเชิญที่ สธ 0202.096/1043  วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สวรรคประชารักษนครสวรรค 
4.1-3-4.6  หนงัสือที่ ศธ 04075.016/732 โรงเรียนตาคลีประชาสรรค อ. ตาคลี จ. นครสวรรค  
4.1-3-4.7  หนงัสือเชิญที่ ปส 020424/13  โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม วดัโพธาราม ต.ปากน้ํา

โพ อ. เมือง จ. นครสวรรค 
4.1-3-5.1  เว็บไซดสถาบันวจิัยและพัฒนา  
4.1-3-5.2  โปสเตอรประชาสัมพันธ ณ อาคาร ศูนยวิทยาศาสตร 
 
ตัวบงชี้ท่ี 4.2 :   มีระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค 
ชนิดของตัวบงชี ้:  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :  ขอ 

1. มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและ
การนําไปใชประโยชน 

2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เชื่อถือ
ไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน 

3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบัน 

4. มรีะบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกสถาบันเพื่อการ
นําผลงานไปใชประโยชน 

5. มีกลไกสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิ
ของงานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอ มีการดําเนนิการ 3–4 ขอ มีการดําเนนิการอยางนอย 5 ขอ 
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ผลการดําเนินงาน 
ในปการศึกษา 2550 คณะมีผลงานผาน 5 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี ้
1. มีระบบและกลไกสนับสนนุการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคทั้งในวงการวิชาการและ

การนําไปใชประโยชน(4.2-3-1.1 – 4.2-3-1.8) 
2. มีระบบรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรคที่เชื่อถือ

ไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน( 4.2-3-2.1) 
3. มีการสรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูเกี่ยวของทั้งภายในและ

ภายนอกสถาบัน(4.2-3-1.1 – 4.2-3-1.8) 
4. มรีะบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคการภายนอกสถาบันเพื่อการ

นําผลงานไปใชประโยชน(4.2-3-1.1 – 4.2-3-1.8) 
5. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีรวมกับหนวยบมเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

สนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซื้อขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจัย หรือ
ส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจัยเจาของผลงาน( 4.2-3-5.1) 
 
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย เพราะคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 4.2 : มี
ระบบบริหารจัดการความรูจากงานวิจัยและงานสรางสรรค” ไวที่ 5 ขอ ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. (4.2-3-ป) 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
เอกสารหลักฐาน 
4.2-3-1.1  สุภาวรรณ วงคคําจันทร. 2550. เครือขายศูนยการเรียนรูในทองถ่ิน จังหวัดนครสวรรค. การ

ประชุมวิชาการระดับชาติ เพื่อรวมเฉลิมพระเกียรติปมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 
เร่ือง การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแบบบูรณาการกับวิถีชีวิต: จากวิทยาศาสตร
ทองถ่ินสูแหลงเรียนรู. วันที่ 28-31 มีนาคม 2550 ณ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. 12. 

4.2-3-1.2 สุภาวรรณ วงคคําจันทร. 2550. เครือขายศูนยการเรียนรูในทองถ่ิน จังหวัดนครสวรรค. บทความ
ทางวิชาการ การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแบบบูรณาการกับวิถีชีวิต : จาก
วิทยาศาสตรทองถ่ินสูแหลงเรียนรู (The National Metting on Teaching and Learning of Science 
Using Integrated Approaches : From Local Science to Learning Centers). การประชุมวิชาการ
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ระดับชาติ วันที่ 28-31 มีนาคม 2550 ณ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราช
ภัฏเชียงราย. โทน คัลเลอร เดอะ เพรส สตูดิโอ, เชียงใหม. 38-42. 

4.2-3-1.3 อุรา บุบผาชาติ สุภาวรรณ วงคคําจันทร และทินพันธุ เนตรแพ. 2550. การใชประโยชนบัวจากบึง
บอระเพ็ด. บทความทางวิชาการ การพัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตรแบบบูรณาการกับวิถี
ชีวิต : จากวิทยาศาสตรทองถ่ินสูแหลงเรียนรู (The National Metting on Teaching and Learning 
of Science Using Integrated Approaches : From Local Science to Learning Centers). การ
ประชุมวิชาการระดับชาติ วันที่ 28-31 มีนาคม 2550 ณ สํานักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย. โทน คัลเลอร เดอะ เพรส สตูดิโอ, เชียงใหม. 141-148. 

4.2-3-1.4 Sampson B. and Vongkamjan, Suphawan. 2007. Thailand’s National Parks: some comparisons 
with New Zealand. Conserv-Vision:the Next 50 Year, The University of Waikato, Hamilton. 
133. 

4.2-3-1.5 Vongkamjan, Suphawan and Sampson B. 2007. Chonduea Mountain, Central Thailand: local 
community involvement in limestone ecosystem conservation. Conserv-Vision:the Next 50 
Year, The University of Waikato, Hamilton. 151. 

4.2-3-1.6 สุภาวรรณ  วงคคําจันทร  นิรมล  ศรีชัย  ปราโมทย  ดีวันนะ  ประพนธ  อุดมทอง  และพนิดา  สี
ชมภู.  2550.  ขอมูลดานสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค  ป 2550.  
นครสวรรค : ทิศทางการพิมพ. 

4.2-3-1.7 ผลงานวิจัยเร่ือง  “การประเมินปริมาณ CO2 ของโครงการผลิตไฟฟาพลังงานน้ําขนาดเล็กในพื้นที่
ลุมน้ํายม (Assessment of CO2 quantity of mini hydro for power generation in Yom basin 
project” สมชาย  มณีวรรณ และดุษฎี คําบุญเรือง  นําเสนอในงานประชุมวิชาการเครือขาย
พลังงานแหงประเทศไทย คร้ังที่ 4  ระหวางวันที่  14 – 16  พฤษภาคม 2551 ณ โรงแรมโรสการ
เดนท- ริเวอรไซด สวนสามพราน จังหวัดนครปฐม 

4.2-3-1.8 หนวยประสานงานเครือขายภูมิศาสตรเขตภาคเหนือตอนลาง เร่ืองการจัดทําบทเรียนวิทยาศาสตร
ทองถ่ิน รวมกับ สวทช. (ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงคคําจันทร) 

4.2-3-2.1  เว็บไซดสถาบันวิจัยและพัฒนา 
4.2-3-5.1  เว็บไซดหนวยบมเพาะวิสาหกจิมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.3 :  เงินสนับสนนุงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอ
จํานวนอาจารยประจํา 

ชนิดของตัวบงชี ้:  ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน : เกณฑท่ัวไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
อยูระหวาง 1 - 16,999.- บาท 17,000.-บาท – 24,999.- บาท มากกวาหรือเทากับ 25,000.- บาท 
 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2550  เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคภายในและภายนอกสถาบัน รวม
เปนเงิน 850,000 บาท  ตอจํานวนอาจารยประจํา 81 คน  เทากับ 10,494 บาท / คน 
 
การบรรลุเปาหมาย 

ไมบรรลุเปาหมาย เพราะคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ 4.3 เงิน
สนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันตอจํานวนอาจารยประจํา” ไวที่
มากกวาหรือเทากับ 20,000 บาท 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
1 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
4.3-1-1   เร่ือง การพัฒนาศูนยการเรียนรูวิทยาศาสตรทองถ่ิน ดานการอนุรักษฟนฟูและใชประโยชนจาก

ทรัพยากรน้ําในภาคเกษตรแบบมีสวนรวมบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณ 35,000   
(ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงคคําจันทร) 

4.3-1-2   เร่ือง การสรางบทเรียนทองถ่ิน กลุมสาระวิทยาศาสตร คณิตศาสตร การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
สุขศึกษา ที่สนองตอบตอความตองการของชุมชน งบประมาณ 300,000 (ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค
คําจันทร) 

4.3-1-3   เร่ือง การศึกษาพรรณพืชเขาหินปูนในจังหวัดนครสวรรค งบประมาณ 50,000 (ผศ.ดร.สุภาวรรณ 
วงคคําจันทร) 

4.3-1-4   เร่ือง ไผลวกในปาชุมชนเขาราวเทียนทองงบประมาณ 100,000 (ผศ.มนตรี แกวเกิด นิรมล ศรีชัย) 
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4.3-1-5   เร่ือง การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิในการบวกและการลบของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ที่ไดรับ
การ งบประมาณ 30,000 (ผศ. นิพนธ วงษพานิช และอาจารยยงยุทธ ยรรยงเมธ) 

4.3-1-6   นางสุมลทา วาจาบัณฑิตย เรื่องการใชเทคนิคทางเคมีพัฒนากระบวนการผลิตไขเยี่ยวมาไรสาร
ตะกั่วไดรับทุนอุดหนุนการทําวิจัย ๕๐,๐๐๐ บาท 

4.3-1-7   ผศ.ดร. นวลศรี ชํานาญกิจ เร่ือง ผลการสอนโดยใชขั้นลําดับขั้นของไดนาแวนฮีลีที่มีตอระดับ
ความคิดทางเราขาคณิตตามตั วแบบแวน ฮีลี และความสามารถในการพิสู จน ทางเรขาคณิตของ
นักศึกษาครูสาขาคณิตศาสตร   ไดรับทุนอุดหนุนการทําวิจัย ๓๐,๐๐๐ บาท 

4.3-1-8   ผศ.สุนันท วิทิตสิริ เรื่อง การใชประโยชนของน้ําสมควันไมจากกาบมะพราวในการกําจัดแมลง
ศัตรูพืชมติที่ประชุม ทุนอุดหนุนการทําวิจัย ๕๐,๐๐๐ บาท 

4.3-1-9   นายนฤพนธ พนาวงศ และนายถิรภัทร มีสําราญ เรื่อง ระบบสารสนเทศตรวจสอบการเขารวม
กิจกรรมของนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร แบบยืนยันตัวบุคคลดวยลายนิ้วมือมติที่ประชุม 
ทุนอุดหนุนการทําวิจัย ๕๐,๐๐๐ บาท 

4.3-1-10  ดร.ศุภชัย ทวี และคณะ เร่ือง การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอรจําลองสถานการณการเคลื่อนที่ของ
วัตถุดวยคอมพิวเตอรจําลองสถานการณแบบปฏิสัมพันธมติที่ประชุม อนุมัติใหทุนอุดหนุนการ
ทําวิจัย ๖๕,๐๐๐ บาท 

4.3-1-11 นางสาวเสาวลักษณ วงคเทียนหลาย เร่ืองการตรวจสอบเชื้อ Samonella spp. ในตัวอยางเนื้อปลา
กรายบดในตลาด อ.เมือง จ.นครสวรรค ดวยเทคนิค PCR ทุนอุดหนุนการทําวิจัย ๕๐,๐๐๐ บาท 

4.3-1-12  ผศ.มาลิ น อนั นตนนทก เร่ื อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมระยะสั้น เร่ื องการแกะสลักผักและ
ผลไมสําหรับบุคคลทั่วไป  ทุนอุดหนุนการทําวิจัย ๔๐,๐๐๐ บาท 

 
ตัวบงชี้ท่ี 4.4 :  รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน

ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและ
ในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 

ชนิดของตัวบงชี ้:  ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน : เกณฑท่ัวไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 - รอยละ 19 รอยละ 20 – รอยละ 29 มากกวาหรือเทากับรอยละ 30 

 
 
ผลการดําเนินงาน 

ไมมีงานวจิัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุ
สิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติ 
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การบรรลุเปาหมาย 
 ไมบรรลุเปาหมาย เพราะคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่  
4.4 : รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคที่ตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือ
อนุสิทธิบัตร หรือนําไปใชประโยชนทั้งในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา”  ไวที่ 
รอยละ 1  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
0 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
             - 
 
ตัวบงชี้ท่ี 4.5 :  รอยละของบทความวิจัยท่ีไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือ

ในฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา (เฉพาะสถาบันที่
เนนการผลิตบัณฑิตและวิจัย) 

ชนิดของตัวบงช้ี :  ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน : เกณฑท่ัวไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1 - รอยละ 14 รอยละ 15 – รอยละ 19 มากกวาหรือเทากับรอยละ 20 

 
ผลการดําเนินงาน 

              ในปการศึกษา 2550 รอยละรอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed 
journal หรือฐานขอมูลระดับชาติหรือระดับนานาชาติ 7 เร่ือง ตออาจารยประจํา 81 คน คิดเปนรอยละ 8.64  
(4.2-3-1.1 ถึง 4.2-3-1.7) 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 ไมบรรลุเปาหมาย เพราะคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่  
4.5 : รอยละของบทความวิจัยที่ไดรับการอางอิง (Citation) ใน refereed journal หรือในฐานขอมูลระดับชาติ
หรือระดับนานาชาติตออาจารยประจํา”  ไวที่รอยละ 10  ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 
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การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

1 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
 
รายการหลักฐาน 
             รายการหลักฐานที่ใชพบไดในตังบงชี้ที่ 4.2 ตั้งแตรายการหลักฐานที่ 4.2-3-1.1 ถึง 4.2-3-1.7 

 
องคประกอบท่ี 5 การบริการวิชาการแกสงัคม 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1 :  มีระบบและกลไกในการบรกิารทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของ 

สถาบัน 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มกีารจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการวชิาการแกสังคม 
2. มคีณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนนิการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนที่

กําหนด 
3. มกีารกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบยีบในการใหบริการวิชาการแกสังคม 
4. มกีารประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด 
5. มกีารนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม 
6. มกีารจัดทําแผนการเชื่อมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแกสังคมเขากับการเรียน 

การสอน หรือการวิจยั หรือการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
7. มกีารประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความเชื่อมโยงและ 

บูรณาการระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอ่ืนๆ ของสถาบัน 
 
เกณฑการประเมิน : เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพฒันาสงัคม 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5-6 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2550 คณะมีผลงานผานระดบั 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี ้

1. มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินการของการบริการวชิาการแกสังคม โดย
อางอิงตามนโยบายของมหาวิทยาลัย (5.1-3-1.1) 
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2. มีหนวยงานทีท่ําหนาที่บริการวิชาการ เชน ศูนยวิทยาศาสตร, คณะกรรมการตรวจสอบ
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน(5.1-3-2.1 – 5.1-3-2.2) 

3. มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบยีบในการใหบริการวิชาการแกสังคม เชน มีการ กําหนด
ภาระงานของคณาจารย ทั้งภาระดานการสอน การวิจยั และการใหบริการวิชาการ(5.1-3-3.1) 

4. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนที่กําหนด เชน ประเมินผลการดําเนินการ เปรียบเทียบ
กับปการศึกษากอนหนา(5.1-3-4.1) 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 ไมบรรลุเปาหมาย เพราะคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 5.1 มี
ระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมตามเปาหมายของสถาบัน” ไวที่ระดับ 5 ตามเกณฑ
มาตรฐาน สกอ. 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
1 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
5.1-2-1.1  กรอบแผนการพฒันาการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ.2549 - 2553 
5.1-2-2.1  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน ที่ 670/2549 
5.1-2-2.2  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการศูนยวิทยาศาสตร 
5.1-2-3.1  ประกาศเรื่องการกําหนดและการปฏิบัติตามเกณฑภาระงานขั้นต่ําของคณาจารยมหาวิทยาลัยราช

ภัฏนครสวรรค 
5.1-2-4.1  รายงานผลการตรวจสอบผลิตภณัฑชุมชน (มผช.) และแผนซีดีรอมของมผช. 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.2 : รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนท่ี
ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ 
กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาตติออาจารยประจํา 

ชนิดของตัวบงช้ี : ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน : เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพฒันาสงัคม 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
อยูระหวางรอยละ 1 – รอยละ 24 รอยละ 25 – รอยละ 34 มากกวาหรือเทากับรอยละ 35 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2550 รอยละของอาจารยประจําที่มีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม 
เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพใน
ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ  7  คน  ตออาจารยประจํา  81 คน  เทากับรอยละ 8.64 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 ไมบรรลุเปาหมาย เพราะคณะกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 5.2 : รอยละของอาจารยประจําที่มี
สวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนที่ปรึกษา เปนกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน 
เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ ตออาจารยประจํา” ไวที่ มากกวา
หรือเทากับรอยละ 35 
 
การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

1 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 
 
รายการหลักฐาน 
5.2-1-1   ดร.สาวิตรี เพชรชวย ไดรับเชิญเปนคณะกรรมการสอบหัวขอวิทยานิพนธ ที่จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย วันที่ 21 มกราคม 2551 
5.2-1-2   ผศ. กันยา กาวิน และคณะ ไดรับเชิญใหเปนวิทยากรในการจัดอบรมใหกับครูผูสอนวิทยาศาสตร 

โรงเรียนทัพทันอนุสรณ  จ. อุทัยธานี ในวันที่ 6-8 ตุลาคม 2550 
5.2-1-3   บริการดานการตรวจสอบผลิตภัณฑ โดยเปนกรรมการตรวจสอบผลิตภัณฑประเภทอาหาร ประจํา

หนวยตรวจสอบผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) ศูนยวิทยาศาสตร โดยรายชื่อคณะกรรมการมีดังนี้ ผศ.
รัตนะ ยศเมธากุล   นางสาวจีรพรรณ   เทียนทอง  และดร.สาวิตรี เพชรชวย 
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5.2-1-4   อาจารยในภาควิชาวิทยาศาสตรไดเปนคณะกรรมการตรวจผลงานของอาจารย (อาจารย 3) ไดแก 
ผศ.นิพนธ วงษพานิช ผศ.ชะยันต อินเล็ก ผศ.วาที่รอยตรีอภิเดช มงคลปญญา ผศ.กันยา กาวิน และ
ผศ.วิทยา วาจาบัณฑิตย 

 
ตัวบงชี้ท่ี 5.3 :  รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการทางวิชาการและวิชาชพีท่ี 

ตอบสนองความตองการการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน 
ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา 

ชนิดของตัวบงช้ี : ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน :  เกณฑเฉพาะสถาบันที่เนนการผลิตบัณฑิตและพฒันาสงัคม 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
อยูระหวางรอยละ 1 – รอยละ 24 รอยละ 25 – รอยละ 39 มากกวาหรือเทากับรอยละ 40 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2550 รอยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความ
ตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ  10 โครงการ ตอ
อาจารยประจํา  81 คน  เทากับรอยละ 12.35 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 ไมบรรลุเปาหมาย เพราะคณะกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 5.3 : รอยละของกิจกรรมหรือ
โครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความตองการพัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม 
ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา” ไวที่มากกวาหรือเทากับรอยละ 40 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
1 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
5.3-1-1.1  โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัเนื่องในวโรกาสเจริญพระ

ชนมพรรษาครบ 80 พรรษา 
5.3-1-2.1  โครงการเครือขายเยาวชนอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
5.3-1-3.1  โครงการการจัดนทิรรศการในหลวงกับเทคโนโลยีสารสนเทศเฉลิมฉลองพระชนมายุ 80 พรรษา 
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5.3-1-4.1  โครงการคายอนามัยส่ิงแวดลอม คร้ังที่ 6 
5.3-1-5.1  โครงการการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุ งานสัปดาหวิทยาศาสตรฯ 
5.3-1-6.1  โครงการแขงขันทกัษะทางการพดู “วิทยาศาสตรในวิถีชีวติเศรษฐกิจพอเพียง” 
5.3-1-7.1  โครงการนิทรรศการเฉลิมพระเกยีรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหวัทรงมีพระชนมายุครบ 80 

พรรษา เร่ือง ในหลวงกับงานสาธารณสุข 
5.3-1-8.1  โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจวัดคุณภาพอากาศ และส่ิงปกคลุมดินตามวิธีการ

ของGLOBE เพื่อใชในการเรียนการสอน ในระดบัประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน 
5.3-1-9.1  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูผูสอนวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 
5.3-1-10.1 โครงการการสรางสื่อการเรียนการสอนสําหรับครูมัธยม ดวย Moodle รุนที่ 2 
 
ตัวบงชี้ท่ี 5.4 :  รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน : เกณฑท่ัวไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 65 – รอยละ 74 รอยละ 75 – รอยละ 84 มากกวาหรือเทากับรอยละ 85 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ไมไดดําเนินการ 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 - 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
1 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
 - 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.5 :  จํานวนแหลงใหบริการทางวชิาการและวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับใน 
ระดับชาติหรือระดับนานาชาติ (เฉพาะสถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและ 
พัฒนาสังคม) 

ชนิดของตัวบงชี้ : ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน : เกณฑท่ัวไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
1-2 แหลง 3 แหลง มากกวาหรือเทากับ 4 แหลง 

 
ผลการดําเนินงาน 
 อยูระหวางการดําเนินการ 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 - 
การประเมินตนเอง  

คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
1 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
 - 
 
องคประกอบท่ี 6 การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ที ่6.1:  มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน:  ระดับ 
 1. มกีารกําหนดนโยบายที่ชัดเจนปฏิบัติได และมีแผนงานรองรับ 
 2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน และมีการดําเนิน 
กิจกรรมอยางตอเนื่อง 
 3. มกีารบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอื่น ๆ 
 4. มีการสงเสริมการดําเนินงานดานศิลปวัฒนธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ การจัดทํา
ฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม การสรางบรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม การจัดกิจกรรม ประชุม เสวนาทาง
วิชาการ การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและตอเนื่อง 
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 5. มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเชี่ยวชาญ และมีผลงานเปนที่ยอมรับ
ในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 6. มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ อาทิ มีสถานที่หรือเวที
แสดงผลงาน จัดทําวารสารศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ มีความรวมมือในการใหการบริการวิชาการดาน
ศิลปวัฒนธรรมกับสังคมในระดับตาง ๆ 
 
เกณฑการประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2550 คณะมีผลงานผานระดบั 3 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี ้
 1. มกีารกําหนดนโยบายที่ชัดเจน ปฏิบัติได และมแีผนงานรองรับ เชน กําหนดนโยบายการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรมของคณะ (6.1-3-1.1) และแตละฝาย ภาค งาน รวมนําไปสูการปฏิบัติ ดังโครงการ
กิจกรรม ในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2550 (6.1-3-1.2) 
 2. มีการกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่เปนประโยชนสอดคลองกับแผนงาน เชน กิจกรรมการ
อบรมพัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพรอมกอนเปนบณัฑิต (6.1-3-2.1) กิจกรรม Big Cleaning Day (6.1-
3-2.2) กิจกรรมเลือกประธานนักศกึษา (6.1-3-2.3) กิจกรรมสนับสนุนกีฬาระหวางคณะและภายในคณะ 
(6.1-3-2.4) และโครงการ กิจกรรม อ่ืนๆ ในแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2550 (6.1-3-2.5) ซ่ึงไดมี
การดําเนนิกิจกรรมอยางตอเนื่องตลอดปการศึกษา 
 3. มีการบูรณาการงานดานทาํนุบํารุงศิลปวฒันธรรมกับภารกิจดานอืน่ ๆ เชน โครงการปรับความรู
พื้นฐานวิชาคณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววทิยา (6.1-3-3.1) 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมายเพราะคณะมกีารกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที ่6.1: มีระบบและกลไกในการทํานุ
บํารุงศิลปวัฒนธรรม” ไว โดยมีการดําเนนิการ 3 ขอแรก ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
2 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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รายการหลักฐาน 
6.1-3-1.1 นโยบายของคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
6.1-3-1.2 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2550 
6.1-3-2.1 กิจกรรมการอบรมพัฒนาบุคลิกภาพและเตรยีมความพรอมกอนเปนบัณฑติ 
6.1-3-2.2 กิจกรรม Big Cleaning Day 
6.1-3-2.3 กิจกรรมเลือกประธานนักศึกษา 
6.1-3-2.4 กิจกรรมสนับสนุนกีฬาระหวางคณะและภายในคณะ 
6.1-3-2.5 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2550 
6.1-3-3.1 โครงการปรับความรูพื้นฐานวิชาคณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ชีววิทยา ปการศึกษา 2550 
 
องคประกอบท่ี 7  การบริหารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ท่ี 7.1 :    สภาสถาบนัใชหลักธรรมาภิบาลในการบรหิารจัดการและสามารถผลักดัน 

สถาบัน ใหแขงขันไดในระดบัสากล  
ชนิดของตัวบงชี ้:  กระบวนการ  
เกณฑมาตรฐาน :  ขอ  

1. สภาสภาบนัมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง ยทุธศาสตรและนโยบายของสถาบัน  
2. สภาสถาบันมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกจิหลักของสถาบันมากกวาปละ 2 คร้ัง  
3. มีการประชมุกรรมการสภาสถาบันอยางต่ํารอยละ 80 ของแผน ในการประชุมแตละครั้งมีกรรมการ

เขารวมโดยเฉลี่ยไมนอยกวารอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการสภา สถาบันอยางนอย 7 วันกอน
การประชุม  

4. สภาสถาบันจัดใหมีการประเมินผลงานของอธิการบดีหรือผูบริหารสูงสุดตามหลักเกณฑที่ตกลงกนั
ไวลวงหนา  

5. สภาสถาบันมีการดําเนนิงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและสงเสริมการบริหารงานโดยใชหลักธรร
มาภิบาลทั่วทั้งองคกร  

 
เกณฑการประเมิน : เกณฑท่ัวไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอ มีการดําเนนิการ 4 ขอ มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 

เปนผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัย 
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การบรรลุเปาหมาย 
- 
 

ตัวบงชี้ท่ี 7.2 :  ภาวะผูนาํของผูบริหารทุกระดับของสถาบนั 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารที่เปนระบบ  โปรงใส  ตรวจสอบได 
2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยู  โดย

คํานึงถึงประโยชนของสถาบันและผูมีสวนไดสวนเสีย 
3. มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารที่ชัดเจน  และเปนที่

ยอมรับในสถาบัน 
4. มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน  และ

ดําเนินการตามแผนอยางครบถวน 

เกณฑการประเมิน : เกณฑท่ัวไป 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนนิการไมครบ  3  ขอแรก มีการดําเนนิการ  3  ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2550 คณะมีผลงานผานระดับ  4  ตามเกณฑมาตรฐาน  สกอ  ดังนี้ 

1. มีกระบวนการสรรหาผูบริหารของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   ตรวจสอบได  ใช
หลักเกณฑการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเขาสูตําแหนงผูบริหารระดับหัวหนาภาค  หัวหนาศูนย  แผนการ
พัฒนาสมรรถนะดานการบริหารและภาวะผูนําสําหรับผูบริหารระดับตางๆ (7.2-3-1.2 )  รายงานการ
ประเมินตนเองของผูรับการพัฒนาสมรรถนะดานการบริหารและภาวะผูนํา ( 7.2-3-1.3 )  ตัวบงชี้และ
เปาหมายของผูบริหารระดับหัวหนาภาค  ที่ถายโยงจากตัวบงชี้และเปาหมายระดับองคกร  และคํารับรองการ
ปฏิบัติงาน ( 7.2-3-1.1) 

2. ผูบริหารดําเนินการบริหารดัวยหลักธรรมาภิบาลและการใชศักยภาพภาวะผูนําที่มีอยู  โดย
คํานึงถึงประโยชนของสถาบันและมีสวนไดสวนเสีย  เชน  รายงานการประเมินโครงการประชุม 21 – 24 
มิถุนายน  แสดงการใหคณาจารยมีสวนรวมในการบริหารและตัดสินใจเกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธ  ตัวบงชี้  
เปาหมาย  ทิศทางการปฏิบัติงาน  และการออกแบบจัดทําโครงการกิจกรรม(7.2-3-2.2 )  รายงานผลการ
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พิจารณาความดีความชอบของบุคคลของคณะวิทยาศาสตรฯ( 7.2-3-2.3 )  บันทึกการประชุมคณะกรรมการ
บริหาร  วาระที่แสดงการนําสรุปการใชจายเงินเขาพิจารณา (7.2-3-2.4 )  รายงานการเขาเยี่ยมและบันทึกผล
การตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน  (7.2-3-2.5 )  รายงานการควบคุมความเสี่ยง (7.2-3-2.6 ) 

3. มีการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติการงานของผูบริหารที่ชัดเจน  และเปนที่ยอมรับใน
สถาบัน  เชน  รายงานสรุปผลการประเมินผลลัพธการปฏิบัติการตามตัวบงชี้และเปาหมายของผูบริหารระดับ
คณบดี  หัวหนาภาค  ที่ถายโยงจากตัวบงชี้และเปาหมายระดับองคกรและรับรองการปฏิบัติงาน   ( 7.2-3-3.1 )   

4. มกีารจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพของผูบริหารตามผลการประเมิน  และดําเนินการ
ตามแผนอยางครบถวน  (7.2-3-4.1) 

การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย  เพราะคณะกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 7.2:  ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับ
ของสถาบัน “ไวที่ระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิยาลัย 
3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
7.2-3-1.1 ตัวบงชี้และเปาหมายของผูบริหารระดับคณบดี  หัวหนาภาค  ที่ถายโยงจากตัวบงชี้และ

เปาหมายระดับองคกร  และคํารับรองการปฏิบัติงาน 
7.2-3-2.1 รายงานการประเมินโครงการแสดงใหคณาจารยมีสวนรวมในการบริหารและตัดสินใจ

เกี่ยวกับการกําหนดกลยุทธ  ตัวบงชี้  เปาหมาย  ทิศทางการปฏิบัติงาน  การออกแบบจัดทํา
โครงการกิจกรรม 

7.2-3-2.2 รายงานผลการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรผูบริหารหนวยงานทุกระดับ 
7.2-3-2.3 บนัทึกการประชุมคณะกรรมการบริหารวาระที่แสดงการนําสรุปการใชจายเงินเขาพิจารณา 
7.2-3-2.4 รายงานการเขาเยี่ยม  และบันทึกผลการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
7.2-3-3.1 รายงานสรุปผลการประเมินผลลัพธการปฏิบัติงาน  ตามตัวบงชี้และเปาหมายของผูบริหาร

ระดับคณบดี  หัวหนาภาคที่ถายโยงจากตัวบงชี้และเปาหมายระดับองคกร  การรับรองการ
ปฏิบัติงาน 

7.2-3-3.3 รายงานสรุปผลการประเมินการปฏิบัติงาน 
7.2-3-4.1 แผนการพัฒนาศักยภาพของผูบริหาร และ Competency ฉบับปรับปรุง ตามผลการประเมิน 
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ตัวบงชี้  7.3 :  มีการพัฒนาสถาบันสูองคกรการเรียนรู 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ 

1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู   เพื่อมุ ง สูองคกรแหงการเรียนรู   และ
ประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ 

2. มกีารดําเนินการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายไมนอยกวารอยละ 50 
3. มกีารดําเนินการตามแผนจักการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมายรอยละ  100 
4. มกีารติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 
5. มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของ

กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดการความรู 

เกณฑการประเมิน : เกณฑท่ัวไป 
คะแนน  1 คะแนน   2 คะแนน  3 

มีการดําการไมครบ  3  ขอแรก มีการดําเนนิการ  3  ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย  4  ขอแรก 
 
ผลการดําเนินงาน 

ในปงบประมาณ  2550  มีผลงานผานระดับ  5  ตามเกณฑมาตรฐาน  สกอ.  ดังนี้ 
1. มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู  เพื่อมุงสูองคกรแหงการเรียนรู  เชน  คําสั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการรับผิดชอบงาน  KM ( 7.3-31.1 )  แผนการดําเนินงานการจัดความรูในองคกร  ประจํา
งบประมาณ  2550 ( 7.3-3-1.2 )  

2. มีการดําเนินการตามแผนการความรูและประสบความสําเร็จตามเปาหมาย  รอยละ  100  ดัง
สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดความรูประจําปงบประมาณ 2550(7.3-3-2.1) 

3. มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู  เชน  สรุปผลการติดตามความสําเร็จ
แยกตามเรื่องที่ระบุความรูอิงขั้นตอนตามกระบวนการในการบริหารจัดการความรู  คือ  1. การระบุความรู  
2. การคัดเลือก  การรวบรวม  การจัดระบบเก็บความรู  3. การเขาถึงขอมูลเพื่อสรางเปนความรู  และการ
แลกเปลี่ยนความรูทั้งภายในและภายนอกองคกร 4. การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายใน
องคกร  5. การกําหนดแนววิธีปฏิบัติงาน  6. การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการความรูในองคกรใหดียิ่งข้ึน  ( 7.3-3-3.1 )    

4.  มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพัฒนากระบวนการจัดการความรูใหเปนสวนหนึ่งของ
กระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการจัดความรู  ( 7.3-3-4.1 ) 
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การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย  เพราะคณะกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ 7.3: มีการพัฒนาสถาบันสูองคกรการ
เรียนรู“  ไวที่ระดับ  4  ตามเกณฑมาตรฐาน  สกอ.  ( 7.3-3-ป )   
 
การประเมินตนเอง  

คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
7.3-3-1.1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบงาน KM 
7.3-3-1.2 แผนการดําเนินงานการจัดความรูในองคกร  ประจําปงบประมาณ  2550 
7.3-3-1.4 โครงการประชุมชี้แจงการแลกเปลี่ยนเรียนรูสําหรับอาจารย  เจาหนาที่  และนักศึกษา  

แผนการประเมินการแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคกร 
7.3-3-3.1 สรุปผลการติดตามความสําเร็จแผนการจัดความรู  แยกตามเรื่องที่ระบุความรูอิงขั้นตอนใน

การบริหารจัดการความรู  ซ่ึงประกอบดวย  1. การระบุความรู  2. การคัดเลือก  การ
รวบรวม  การจัดเก็บความรู  3. การเขาถึงขอมูลความรูเพื่อสรางเปนความรู  4. การสราง
บรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูในองคกร  5. การกําหนดแนวทางวิธีปฏิบัติงาน  6. 
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการความรูในองคใหดี
ยิ่งขึ้น 

7.3-3-3.2 แผนการดําเนินการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2550 
7.3-3-ป เปาหมายของ  “ตัวบงชี้  7.3  : มีการพัฒนาสถาบันสูองคกรการเรียนรู”  ในตารางสรุปตัว

บงชี้หลัก ( KPI)  และตัวบงชี้  ( PI)  ของการดําเนินงานในเลมแผนปฏิบัติการประจําป
งบประมาณ  2550  ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.4 :  มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวให
บุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ 

1. มกีารจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคลที่เปนรูปธรรม  ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
2. มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  

เชน  การสรรหา  การจัดวางคนลงตําแหนง  การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง  การสนับสนุนเขารวม
ประชุมฝกอบรมและเสนอผลงานทางวิชาการ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  มาตรการสรางขวัญกําลังใจ  
มาตรการลงโทษ  รวมทั้งการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ 

3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี  และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุลากรทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 

4. มรีะบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มีศักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนาใน
อาชีพอยางรวดเร็ว 

5. มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 
6. มีการนําผลการประเมินความพึงพอใจเสนอผูบริหารระดับสูง  และมีแนวทางในการปรับปรุง

พัฒนาเพื่อใหดีขึ้น 

เกณฑการประเมิน : เกณฑท่ัวไป 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนนิการไมครบ  3  ขอแรก มีการดําเนนิการ  3-4 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 5 ขอแรก 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2550 คณะมีผลงานผานระดับ  4  ตามเกณฑมาตรฐาน  สกอ. ดังนี้ 

1. มีการจัดแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนรูปธรรม  ภายใตการวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ  
เชน  แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจําปงบประมาณ  2549  และ  2550  ( 7.4-3-1.1 ) 

2. มีระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เปนการสงเสริมสมรรถนะในการปฏิบัติงาน  
เชน  การสรรหา  การจัดวางคนลงตําแหนง  การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง  การสนับสนุนเขารวม
ประชุมฝกอบรมและเสนอผลงานทางวิชาการ  การประเมินผลการปฏิบัติงาน  มาตรการสรางขวัญกําลังใจ  
มาตรการลงโทษ  รวมทั้งการพัฒนาและรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ  ( 7.4-3-2.1 )  แบบสํารวจและผล
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วิเคราะหการวางแผนพัฒนาตนเองของบุคลากร  ( 7.4-3-2.2 )  รายงานผลการเขารวมประชุม  ฝกอบรมและ
เสนอผลงานทางวิชาการ  ( 7.4-3-2.3 )  รายงานผลการพิจารณาความดีความชอบ  (7.4-3-2.4 )   

3. มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพที่ดี  และสรางบรรยากาศที่ดีใหบุคลากรทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข  เชน  ระเบียบและรายงานผลการจัดสวัสดิการเพื่อใหบุคลากร
ทํางานไดอยางมีความสุข  ( 7.4-3-3.1 ) 

4. มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรที่มศีักยภาพสูงใหมีโอกาสประสบความสําเร็จและกาวหนา
ในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน  เชน  รายงานการกาวสูตําแหนงที่สูงขึ้นและการลาศึกษาตอ ( 7.4-3-4.1) 

การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย  เพราะคณะกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่  7.4  :  มีระบบและกลไกในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ”  ที่ระดับ  5  ตาม
เกณฑมาตรบาน  สกอ.  ( 7.4-3-ป ) 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
7.4-3-1.1 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล  ประจําปงบประมาณ  2549  และ  2550 
7.4-3-2.1 ประกาศรับสมัครบุคคลเขาทํางานตําแหนงตางๆ 
7.4-3-2.2 แบบสํารวจและผลการวิเคราะหการวางแผนพัฒนาตนเองของบุคลากร 
7.4-3-2.3 รายงานผลการเขารวมเขาประชุม  ฝกอบรมและเสนอผลงานทางวิชาการ 
7.4-3-2.4 รายงานผลการพิจารณาความดีความชอบ 
7.4-3-3.1 ระเบียบและรายงานผลการจัดสวัสดิการเพื่อใหบุลากรทํางานไดอยางมีความสุข 
7.4-3-4.1 รายงานการกาวสูตําแหนงที่สูงขึ้นและการลาศึกษาตอ 
7.4-3-ป เปาหมายของ  “ตัวบงชี้ที่  7.4  :  มีระบบและกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนา

และธํารงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ”  ในตารางสรุปตัวบงชี้หลัก 
(KPI)  และตัวบงชี้  ( PI)  ของการดําเนินงานในเลมแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณ  
2550  ของคณะวิทยาศาสตร 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.5  ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพื่อการบริหารการเรียนการสอนและการวิจัย 
ชนิดของตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 
เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ 

1. มนีโยบายในการจัดทําระบบขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ 
3. มีการประเมินประสิทธิภาพ  และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 
4. มกีารประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
5. มกีารนําผลการประเมินในขอ 3  และ  4  มาปรับปรุงระบบฐานขอมูล 
6. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานเครือขายกับสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา

ตามรูปแบบมาตรบานที่กําหนด 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนนิการไมครบ  2 ขอแรก มีการดําเนนิการ  2 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 3 ขอแรก 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2550 คณะมีผลงานผานระดับ  6  ตามเกณฑมาตรฐาน  สกอ.  ดังนี้ 

1. มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  เชน  กําหนดนโยบายศักยภาพดาน
เทคโนโลยี  ไวในแผนกลยุทธคณะวิทยาศาสตร ( 7.5-3-1.1 ) 

2. มีระบบฐานขอมูลเพื่อการตัดสินใจ  เชน  โครงการพัฒนาฐานขอมูลคณะวิทยาศาสตร(7.5-3-2.1) 
3. มีการเชื่อมโยงระบบฐานขอมูลของสถาบันผานเครือขายกับสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี

สารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค(7.5-3-3.1) 

การบรรลุเปาหมาย 
 ไมบรรลุเปาหมาย  เพราะคณะกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 7.5 ศักยภาพของระบบฐานขอมูล
เพื่อการบริหารการเรียนการสอนและการวิจัย” ไวที่ระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน  สกอ.  
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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รายการหลักฐาน 
7.5-3-1.1 แผนกลยุทธคณะวิทยาศาสตร 
7.5-3-2.1 โครงการพัฒนาฐานขอมูลคณะวิทยาศาสตร 
7.5-3-3.1 แฟมบันทึกการบํารุงรักษาวิธีการและขั้นตอนรักษาความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 
 
ตัวบงชี้ท่ี 7.6 :  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการ

พัฒนาสถาบันอุดมศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต 
เกณฑมาตรฐาน :   ระดับ 

1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส  ผานชองทางตางๆ  อาทิ  เอกสารสิ่งพิมพ  
เว็บไซด  นิทรรศการ 

2. มรีะบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกันโดยทั่วอยาง
นอย  3  ชองทาง 

3. มกีารนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน  โดยมีเจาหนาที่รับผิดชอบและมี
การดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 

4. มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน  ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ  และมีการดําเนิน
กิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน  เชน  จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ  2  ครั้ง 

5. มกีระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 

 เกณฑการประเมิน :  
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนนิการไมครบ  3 ขอแรก มีการดําเนนิการ  3-4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 มผีลการดําเนินงานผานระดับ  4  ตามเกณฑมาตรฐาน  สกอ.  ดังนี้ 

1. มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางโปรงใส  ผานชองทางตางๆ  โดยมีการแสดง
ขาวสารเว็บไซด   http://www.nsru.ac.th  เชน   กิจกรรมของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  การเผยแพร
แผนพับประชาสัมพันธคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ( 7.6-3-1.1 )  เผยแพรแผนพับประชาสัมพันธ
ความเคลื่อนไหวในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ( 7.6-3-1.1.2 ) 
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2. มีระบบรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางที่เปดเผยและเปนที่รับรูกัน  โดยทั่วอยาง
นอง  3  ชองทาง  โดยชอง  web  board  ( 7.6-3-2.1)  ทางเว็บไซดของคณะ http://www.nsru.ac.th/science/ 

3. มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเครือขายและเว็บไซดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(7.6-
3-3.1) 

4.  มีที่ปรึกษาที่มาจากภาคประชาชน  แบบที่เปนทางการ  คือ  คณะกรรมการคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  (7.6-3-4.1)  คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร  (7.6-3-4.2)  คณะกรรมการพัฒนา
นักศึกษา  (7.6-3-4.3)  และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน   

การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย  เพราะคณะกําหนดเปาหมาย  “ตัวบงชี้ที่  7.6  :  ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาส
ใหบุคคลภาพนอกเขามามีสวนรวม  ในการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา”  ไวที่ระดับ  4  ตามเกณฑมาตรฐาน  
สกอ.   
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
7.6-3-1.1 Print  out  จากเว็บไซด  :  www.nsru.ac.th/science  ภาพกิจกรรม 
7.6-3-1.2 Print  out  จากเว็บไซด  รายละเอียดของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
7.6-3-1.3 แผนพับประชาสัมพันธคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
7.6-3-2.1 Print  out  จาก  web  board  แสดงการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน 
7.6-3-2.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
7.6-3-3.1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารเครือขายและเว็บไซดคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
7.6-3-4.1 คาํส่ังแตงตั้งคณะกรรมการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
7.6-3-4.2 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร 
7.6-3-4.3 คําส่ังตั้งคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา 
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ตัวบงชี้ท่ี  7.7  รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 

ชนิดของตัวบงชี้ :  ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน : เกณฑท่ัวไป 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
รอยละ0.1 – รอยละ 0.99 รอยละ1 – รอยละ1.99 มากวาหรือเทากับรอยละ 2 

 
ผลการดําเนินการ 

ในปการศึกษา 2550 คณะไมมีอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
การบรรลุเปาหมาย 

 ไมบรรลุเปาหมาย เพราะคณะกําหนดเปาหมาย  “ตัวบงชี้ที่  7.7  :  รอยละของอาจารย
ประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ”  ไวที่รอยละ0.1 – รอยละ 
0.99  ตามเกณฑมาตรฐาน  สกอ.  แตไมมีการดําเนินการอาจารยประจําที่ไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการ
หรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ 
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
1  คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

 
รายละเอียดหลักฐาน 
 - 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.8 :   มีการนําระบบบริหารความเสี่ยงมาใชในกระบวนการบริหารการศึกษา 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ 

1. มีแตงตั้งคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเสี่ยง  โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทน
ทุกหนวยงานงานสังกัดรวมเปนคณะกรรมหรือคณะทํางาน  โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญใน
การกําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยง 

2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลว
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน  และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง 

3. มีการจัดทําแผนบริหารความเสี่ยง  โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการ
ในการสรางความรู  ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง  และการดําเนินการ
แกไข  ลดหรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 

4. มกีารดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  ตลอดจนมีการกําหนดแนวทางและ

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 

เกณฑการประเมิน :  
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนนิการไมครบ  3 ขอแรก มีการดําเนนิการ  3-4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 

ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2550 คณะมีผลงานระดับ  5  ตามเกณฑมาตรฐาน  สกอ.  ดังนี้ 

1. มีการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  โดยมีผูบริหารระดับสูงและตัวแทนทุกหนวยงาน
ในสังกัด  เชน  คณบดีเปนประธาน  รองคณบดี  หัวหนาภาค  หัวหนาศูนย  รวมเปนกรรมการ  (7.8-3-1.1)  
มีตัวแทนทุกฝายรวมเปนคณะทํางานบริหารความเสี่ยง  (7.8-3-1.2)  โดยคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
พิจารณา  ใหขอเสนอแนะการกําหนดนโยบายแนวทางในการบริหารความเสี่ยง  ในที่ประชุมคณะกรรมการ
คณะวิทยาศาสตร  (7.8-3-1.3) 

2. มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงที่สงผลกระทบหรือสรางความเสียหายหรือความลมเหลว
หรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงาน  และจัดลําดับความสําคัญของปจจัยเสี่ยง  โดยแตละ
ฝายรวมกับงานในสังกัดดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงในแตละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน  ระบุและลําดับ
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ความเสี่ยงในดานตางๆ  คือ  ความเสี่ยงดานการเงินและงบประมาณ  ดานกลยุทธ  ดานนโยบาย  ดานการ
ปฏิบัติงานตลอดจนความเสี่ยงดานปจจัยภายนอก  (7.8-3-2.1) 

3. มีการจัดการทําแผนบริหารความเสี่ยง  โดยแผนดังกลาวตองกําหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติ
การในการสรางความรู  ความเขาใจใหกับบุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยง  และการ
ดําเนินการแกไข  ลด  หรือปองกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม  พรอมกับแตงตั้งและมอบหมาย
ผูรับผิดชอบในการดําเนินการปองกันและควบคุมความเสี่ยง  โดยผูรับผิดชอบแตละความเสี่ยงจัดทํา
แผนการดําเนินงานควบคุมความเสี่ยง  (7.8-3-3.1) 

4. ผูรับผิดชอบแตละความเสี่ยงดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  เชน  ปรับการดําเนินงาน
ตามโครงการ  ปรับเพิ่มโครงการ  ยกเลิกโครงการ  (7.8-3-4.1) 

5. มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง  โดยผูรับผิดชอบแตละความเสี่ยง
รายงานผลการดํา เนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงตามงานที่ รับผิดชอบ   เพื่อ เสนอตอคณะ
กรรมการบริหารความเสี่ยง  (7.8-3-5.1) 

การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย  เพราะคณะกําหนดเปาหมายของ  “ตัวบงชี้ที่  7.8  :  มีการนําระบบบริหารความ
เสี่ยงมาใชในกระบวนการศึกษา”  ไวที่ระดับ  4  ตามเกณฑมาตรฐาน  สกอ.   
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
7.8-3-1.1 คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  โดยคณบดีเปนประธาน 
7.8-3-1.2 คําส่ังแตงตั้งคณะทํางานบริหารความเสี่ยง  โดยมีตัวแทนทุกฝายรวมเปนคณะทํางาน 
7.8-3-1.3 รายงานการประชุมที่แสดงการรวมพิจารณา  ใหขอเสนอแนะ  และรับรองการกําหนด

นโยบายแนวทางในการบริหารความเสี่ยง  ในที่ประชุมคณะกรรมการคณะวิทยาสาสตร 
7.8-3-2.1 สรุปการวิเคราะหและระบุปจจัยเสี่ยงที่ดําเนินการโดยแตละฝายรวมกับงานในสังกัด  

ครอบคลุมดําเนินการวิเคราะหความเสี่ยงในแตละขั้นตอนของการปฏิบัติงาน   ระบุและ
ลําดับความเสี่ยงในดานตางๆ  คือ  ความเสี่ยงดานการเงินและงบประมาณ  ดานกลยุทธ  
ดานนโยบาย  ดานกานปฏิบัติงาน  ตลอดจนความเสี่ยงดานปจจัยภายนอก 
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7.8-3-3.1 รายงานแสดงแผนบริหารความเสี่ยง  โดยในแผนมีมาตรการ  แผนปฏิบัติการในการสราง
ความรูความเขาใจใหกับบุคลาการทุกระดับในดานการบริหารความเสี่ยงและการ
ดําเนินการแกไข  ลด  หรือปองกันความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรมพรอมผูรับผิดชอบ 

7.8-3-4.1 ผู รับผิดชอบแตละความเสี่ยงดําเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง  เชน  ปรับการ
ดําเนินงานตามโครงการปรับเพิ่มโครงการ  ยกเลิกโครงการ 

7.8-3-5.1 รายงานสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 
ตัวบงชี้ท่ี  7.9 :  ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล 
ชนิดของตัวบงชี้  :   ผลผลิต 
เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ 

1. มกีารกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน 
2. มแีผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน 
3. มกีารกําหนดตัวบงชี้และเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของสถาบัน 
4. มีการจัดทํา  Strategy  Map  ของหนวยงานในระดับคณะหรือเทียบเทา  โดยกําหนดเปาประสงค

ของแตละประเด็นยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับหนวยงานใหเชื่อมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตร
ของสถาบัน 

5. มกีารยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาในระดับคณะหรือเทียบเทา 
6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหาร

ระดับตางๆ 
7. มกีารประเมินผลการดําเนินตามตัวบงชี้เปาหมายตามคํารับรอง 
8. มกีารนําผลการประเมินผลการดําเนินงานของผูบริหาร  ที่เชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ 

 
เกณฑการประเมิน : เกณฑท่ัวไป 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 
มีการดําเนนิการไมครบ  5 ขอแรก มีการดําเนนิการ  5-7 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2550 คณะมีผลงานผานระดับ  8  ตามเกณฑมาตรฐาน  สกอ.  ดังนี้ 

1. มีการกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน  โดยมีการกําหนด
นโยบายใหมีการประเมินผลหนวยงานที่ครอบคลุมตั้งแตระดับ  คณะวิชา  ภาควิชา  ศูนย  และการประเมิน



 -65- 

บุคคลที่ครอบคลุมตั้งแตการประเมิน  คณบดี  รองคณบดี  หัวหนาภาควิชา  และอาจารย  มีแผนงานการ
ประเมินผลภายในสถาบันทั้งการประเมินผลหนวยงานและการประเมินผลบุคคลไวคูมือการประเมินผล
หนวยงานและการประเมินผลบุคคล  ปงบประมาณ  2549 – 2552 (7.9-3-2.1) 

2. มีการกําหนดตัวบงชี้  และเปาหมายของมหาวิทยาลัย  ตามพันธกิจ  (7.9-3-3.1)  ตามกลยุทธ  
(7.9-3-3.2)  และตามมาตรการของมหาวิทยาลัย  (7.9-3-3.3)  โดยบูรณาการจากตัวบงชี้/ตัวช้ีวัด  และเกณฑ
การประเมิน/เกณฑการใหคะแนน  ของ สมศ  สกอ  และ กพร  (7.-93-3.4) 

3. มีการกําหนดตัวบงชี้  และเปาหมายของคณะ  ตามพันธกิจ  (7.9-3-3.1)  ตามกลยุทธ  (7.9-3-
3.2)  และตามมาตรการของมหาวิทยาลัย  (7.9-3-3.3)  โดยบูรณาการจากตัวบงชี้/ตัวช้ีวัด  และเกณฑการ
ประเมิน/เกณฑการใหคะแนน  ของ สมศ  สกอ  และ กพร  (7.-93-3.4) 

4. มีการจัดทํา  Strategy  Map  ของมหาวิทยาลัย  ซ่ึงครอบคลุมการกําหนดกลยุทธ  มาตรการที่
หนวยงานระดับคณะวิชา  ภาควิชา  ศูนย  รับผิดชอบ  (7.9-3-4.1) โดยกําหนดเปาประสงคของแตละประเดน็
ยุทธศาสตร/กลยุทธที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบของหนวยงานระดับคณะวิชา  ภาควิชา  ศูนย  ให
เชื่อมโยงกับเปาประสงค  และประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  (7.9-3-4.2) 

5. มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิยาลัย  ในหนวยงานระดับคณะวิชา  
ภาควิชา  ศูนย  เชน  การรวมออกแบบกลยุทธ  มาตรการในแผนกลยุทธใหรองรับการนําวิสัยทัศนไปสูการ
ปฏิบัติ  (7.9-3-5.1) 

6. มีระบบในการติดตามผลการดําเนินงานตามตัวบงชี้และเปาหมายตามคํารับรองของผูบริหาร
ระดับตางๆ  โดยใหเปรียบเทียบผลการดําเนินงานที่ทําไดจริง  กับเปาหมายของแตละตัวบงชี้ตาม Scorecard  
ที่กําหนดและตกลงกันไวสําหรับการประเมินผลหนวยงานที่ครอบคลุมตั้งแตระดับมหาวิทยาลัย  คณะวิชา  
ภาควิชา  ศูนย   

7. มีการนําผลการประเมินการดําเนินงานไปเชื่อมโยงกับระบบการสรางแรงจูงใจ  เชน  ระบบ
ทดแทนภาระงานการเรียนการสอน  กับการวิจัย  และการบริการวิชาการ  (7.9-3-6.1)  การพิจารณาเพิ่มการ
สนับสนุนเครื่องมือ  อุปกรณ  กําลังคน  ใหหนวยงานที่มีผลงานดีเยี่ยม  (7.9-3-6.2)  การพิจารณาความดี
ความชอบประจําป  (7.9-3-6.3)  

การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย  เพราะคณะกําหนดเปาหมายของ  “ตัวบงชี้ที่  7.9  :  ระดับความสําเร็จของการ

ถายทอดตัวบงชี้และเปาหมายขององคกรสูระดับบุคคล”  ไวที่ระดับ  7  ตามเกณฑมาตรฐาน  สกอ. 
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การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของคณะวิทยาศาสตร 

3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 
 
รายการหลักฐาน 
7.9-3-1.1 นโยบายการประเมินผลภายในมหาวิทยาลัย  แสดงสวนที่กําหนดใหมีการประเมินผล

หนวยงานที่ครอบคลุมตั้งแตระดับมหาวิทยาลัย  คณะวิชา  ภาควิชา  ศูนย  และการ
ประเมินผลบุคคลที่ครอบคลุมตั้งแตการประเมิน  คณบดี  รองคณบดี  ผูอํานวยการ  
หัวหนาภาควิชา  และอาจารย   

7.9-3-2.1 แผนงานการประเมินผลภายในสถาบันทั้งการประเมินผลหนวยงานและการประเมินผล
บุคคลในคูมือการประเมินหนวยงานและการประเมินผลบุคคล  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
นครสวรรค  2549 – 2552  

7.9-3-3.1 Matrix วิเคราะหความสอดคลองระหวางตัวบงชี้และเปาหมายคณะวิทยาศาสตรเทียบกับ
พันธกิจ 

7.9-3-3.2 Matrix วิเคราะหความสอดคลองระหวางตัวบงชี้และเปาหมายคณะวิทยาศาสตร เทียบกับ
กลยุทธ 

7.9-3-3.3 Matrix วิเคราะหความสอดคลองระหวางตัวบงชี้และเปาหมายคณะวิทยาศาสตร เทียบกับ
มาตรการ 

7.9-3-3.4 Strategy  Map   ของมหาวิทยาลัยแสดงการผนวกใชตัวบงชี้/ตัวช้ีวัด  และเกณฑการ
ประเมิน/เกณฑการใหคะแนน  ของ  สมศ  สกอ  และ  กพร   

7.9-3-4.1 Strategy  Map   ของมหาวิทยาลัยแสดงการผนวกใชตัวบงชี้/ตัวช้ีวัด  และเกณฑการ
ประเมิน/มาตรการ  ที่หนวยงานระดับคณะวิชา  ภาควิชา  ศูนย  รับผิดชอบ 

7.9-3-4.2 Matrix วิเคราะหความสอดคลองระหวางการกําหนดเปาประสงคของแตละประเด็น
ยุทธศาสตร/กลยุทธที่เกี่ยวของกับความรับผิดชอบของหนวยงานระดับคณะวิชา ภาควิชา 
ศูนย เทียบกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

7.9-3-5.1 สรุปโครงการประชุมระดับคณะวิชา  ภาควิชา  ศูนย  การรวมออกแบบกลยุทธ  มาตรการ  
ในแผนกลยุทธใหรองรับการนําวิสัยทัศนไปสูการปฏิบัติ 

7.9-3-6.1 ระบบการทดแทนภาระงานระหวางการเรียนการสอน  การวิจัย  และการบริการวิชาการ 
7.9-3-6.2 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร  เร่ืองพิจารณาใหเพิ่มการสนับสนุนเครื่องมือ  

อุปกรณกําลังคนใหหนวยงานที่มีผลงานดีเยี่ยม 
7.9-3-6.3 ผลการพิจารณาความดีความชอบประจําป 
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องคประกอบท่ี  8  การเงินและงบประมาณ 
ตัวบงชี้ท่ี 8.1 :  มีระบบและกลไกในการจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบการเงิน  

และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ 
ชนิดของตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ 

1. มแีผนกลยุทธทางการเงินที่สอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันใหเปนไปตามเปาหมาย 
2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน  แผนการจัดสรร  และการวางแผนการใชเงินอยางมี

ประสิทธิภาพ  โปรงใส  ตรวจสอบได 
3. มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินที่ผูบริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและ

วิเคราะหสถานะการเงิน 
4. มกีารจัดทํารายการทางการเงินอยางเปนระบบ  อยางนอยปละ  2  ครั้ง 
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย  และวิเคราะหสถานะทางการเงินและ

ความมั่นคงขององคกรอยางตอเนื่อง 
6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอกทําหนาที่ตรวจ  ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม

ระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด 
7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย  และนําขอมูลจากรายงาน

ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ 

เกณฑการประเมิน : เกณฑท่ัวไป 
คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 

มีการดําเนนิการไมครบ  5 ขอแรก มีการดําเนนิการ  5-6 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2550 คณะมีผลงานผานระดับ  7  ตามเกณฑมาตรฐาน  สกอ.  ดังนี้ 

1. มีแผนกลยุทธทางการเงินทีส่อดคลองกับยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย  ใหเปนไปตามเปาหมาย
ของแผนกลยทุธ(8.1-3-1.1,8.1-3-1.2,8.1-3-1.3,8.1-3-1.4)   

2. มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงนิ  แผนการจัดสรร  และการวางแผนการใชเงนิอยางมี
ประสิทธิภาพ  โปรงใส  ตรวจสอบได  โดยมีคณะกรรมการงานบริหารงบประมาณ  ดําเนินการจัดทําคําขอ
งบประมาณประจําป  จัดหาทรัพยากรทางดานการเงนิ  พิจารณาจดัสรรงบประมาณที่ไดรับประจําป  ให
เปนไปตามพนัธกิจของคณะวิทยาศาสตร  โดยจัดหาเงินงบประมาณแยกเปน  2  แหลง  คือ  เงินงบประมาณ
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แผนดินไดรับจัดสรรจาก  สกอ.  (8.1-3-2.1)  รวมเงินงบอุดหนุน  (8.1-3-2.2)  มีการรายงานสรุปการติดตาม
การใชจายเงินรายไตรมาสใหเปนไปตามแผนการใชจายเงิน 

3. มกีารจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินทีผู่บริหารสามารถนําไปใชในการตัดสินใจและ
วิเคราะหสถานะทางการเงนิ 

4. มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบ  อยางนอยปละ  2  ครั้ง (8.1-3-3) 
5. มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจาย  และวเิคราะหสถานะทางการเงิน  

และความมัน่คงขององคกรอยางตอเนื่อง  เชนมีการจดัทาํสรุปรายงานการใชจายเงินงบประมาณ  เงิน
อุดหนุนและเงนินอกงบประมาณ  ประจําปงบประมาณตามแบบสรุปรายงานทางการเงินของคณะวทิยาสา
สตร  (8.1-3-4.1)  และรายงานเสนอมหาวทิยาลัย  (8.1-3-4.2)  มีการใชขอมูลทางการเงินจากสรุปการใช
จายเงินงบประมาณจําแนกเปนรายเดือน  และหมวดรายจาย  มาวิเคราะหตวับงชี้สถานะทางการเงนิและ
ความมั่นคงของคณะวิทยาศาสตร  คือ  1. สินทรัพยถาวรตอนักศึกษา  (เต็มเวลาเทียบเทา)  2. คาใชจาย
ทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา  (รอยละของเกณฑปกติ )  3. รอยละของเงนิเหลือจายสุทธิตองบดําเนินการ (8.1-
34.3)  เพื่อเปนขอมูลประกอบการรวมพิจารณาการทํางานตามแผน  และตัดสินใจการใชจายเงนิ  เพื่อให
คณะวิทยาศาสตรการเงินที่มัน่คงอยางตอเนื่อง  (8.1-3-4.4) 

6. มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก  ทําหนาที่ตรวจ  ติดตามการใชเงินใหเปนไปตาม
ระเบียบและกฎเกณฑที่สถาบันกําหนด  มรีายงานผลการตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบภายใน  
มหาวิทยาลัย  เพื่อใหมกีารควบคุมการใชจายเงินใหมีประสิทธิภาพ  และเปนไปตามระเบียบของทางราชการ  
(8.1-3.5.1)   

7. ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย  และนําขอมูลจากรายงาน
ทางการเงินไปใชในการวางแผนและการตัดสินใจ (8.1-3-6.1) 
 
การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย  เพราะมหาวิทยาลัยกําหนดเปาหมายของ  “ตัวบงชี้ที่ 8.1: มีระบบและกลไกใน
การจัดสรร การวิเคราะหคาใชจาย  และงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ”  ไวที่ระดับ 7 ตามเกณฑมาตรฐาน 
สกอ.  
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี้ สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 
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รายการหลักฐาน 
8.1-3-1.1 กลยุทธทางการเงินในแผนกลยุทธ คณะคณะวิทยาศาสตรฯ 
8.1-3-1.2 เปาหมายตามตัวบงชี้ ที่ใชวัดความสําเร็จของกลยุทธทางการเงินที่กําหนดตามเปาหมายของ

คณะวิทยาศาสตรฯ 
8.1-3-1.3 ผูแสดงการใชงบประมาณแยกตามมาตรการกลยุทธ   
8.1-3-1.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ  พิจารณาความสอดคลองของกลยุทธ

ทางการเงิน  และการใชจํานวนและรอยละของเงิน  แยกตามมาตรการ  กลยุทธ เทียบกับกล
ยุทธและเปาหมายของแผนกลยุทธของคณะวิทยาศาสตรฯ 

8.1-3-2.1 จํานวนเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรจากมหาวิทยาลัย 
8.1-3-2.2 ใบจัดสรรแสดงผลการจัดหาทรัพยากรดานการเงินจากแหลงเงินงบอุดหนุนที่ไดรับจัดสรร

จาก สกอ. 
8.1-3-3 รายงานแสดงสถานการณใชจายเงินงบประมาณ  
8.1-3-4.1 บันทึกรายงานเสนออธิการบดี เร่ือง  สรุปรายงานการใชจายเงินงบประมาณ  เงินอุดหนุน

และเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณ  ตามแบบสรุปรายงานทางการเงินของคณะ
วิทยาศาสตร 

8.1-3-4.2 หนังสือรายงานเสนอ  มหาวิทยาลัย  เรื่อง สรุปรายงานการใชจายเงินงบประมาณ  เงิน
อุดหนุนและเงินนอกงบประมาณ ประจําปงบประมาณตามแบบสรุปรายงานทางการเงิน
ของคณะวิทยาสาสตรและเทคโนโลยี 

8.1-3-4.3 หนังสือรายงานเสนออธิการบดี  เร่ือง  สรุปรายงานวิเคราะหตัวบงชี้สถานะทางการเงินและ
ความมั่นคงของมหาวิทยาลัย คือ  1. สินทรัพยถาวรตอนักศึกษา  (เต็มเวลาเทียบเทา) 2. 
คาใชจายทั้งหมดตอจํานวนนักศึกษา  (รอยละของเกณฑปกติ)  3.  รอยละของเงินเหลือจาย
สุทธิ  (ตองบประมาณ) 

8.1-3-4.4 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงบประมาณ  เร่ือง  การพิจารณาการทํางานตาม
แผนและตัดสินใจการใชจายเงิน  เพื่อใหคณะวิทยาศาสตรมีสถานะทางการเงินที่มั่นคง
อยางตอเนื่อง  อิงตามผลการวิเคราะหตัวบงชี้สถานะทางการเงินและความมั่นคงของ
มหาวิทยาลัย 

8.1-3-5.1 รายงานผลการตรวจสอบภายในของหนวยงานตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย 
8.1-3-5.2 รายงานการติดตอตามการใชจายเงินตามไตรมาส 
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ตัวบงชี้ 8.2:  มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกสถาบันรวมกัน 
ชนิดของตัวบงชี้ : กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน  : ระดับ 

1. มคีณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของสถาบัน 
2. มผีลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของสถาบัน 
3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นในสถาบัน 
4. มแีผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่นนอกสถาบัน 
5. มผีลการประหยัดงบประมาณที่เกิดจากการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอื่น 

 
เกณฑการประเมิน : เกณฑท่ัวไป 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิอยางนอย 4 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน 
 ในปการศึกษา 2550 คณะมีผลงานผานระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 

1. มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรของคณะวิทยาศาสตร  โดยคณะกรรมการ
บริหารคณะวิทยาศาสตรทําหนาที่วิเคราะห  ความตองการใชทรัพยากรของสถาบัน เพื่อใชเปนแนวทางใน
การจัดทําแผนกลยุทธของคณะวิทยาศาสตร  (8.2-3-1.1) 

2. มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของคณะ  โดยแตละฝายวิเคราะหความ
ตองการใชทรัพยากร  เชน  งานบริหารวิเคราะหความตองการใชทรัพยากร  บุคลากร  สถานที่  อุปกรณ  
(8.2-3-2.1)   

3. มีแผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นในสถาบัน  เชน  การจัดทํา  และรวมนิเทศการฝก
ปฏิบัติของนักศึกษา  ตาม  Master  Plan  ปการศึกษา  2550  ที่ใชอาจารยจากหลายสาขาวิชา  (8.2-3-3.1)  
การใชรถติดตามนิเทศการฝกปฏิบัติรวมกัน  อิงตามพื้นที่การฝกปฏิบัติของนักศึกษา  (8.2-3-3.2)  การใช
เจาหนาที่สนับสนุนรวมกัน  ระหวางฝายบริหาร  กับฝายตาง ๆ  ของคณะวิทยาศาสตร (8.2-3-3.3) 

4. มแีผนการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอื่นของมหาวิทยาลัย(8.2-3-4.1) 
5. มีผลการประหยัดงบประมาณ  ทั้งจากการเรียนการสอน  การวิจัย  การบริหารการจัดการ  การ

ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  (8.2-3-5.1) 
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การบรรลุเปาหมาย 
 บรรลุเปาหมาย  เพราะคณะกําหนดเปาหมายของ  “ตัวบงชี้ที่ 8.2:  มีการใชทรัพยากรภายในและ
ภายนอกสถาบันรวมกัน” ไวที่ระดับ  4   ตามเกณฑมาตรฐาน  สกอ.   
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี้  สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3  คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
8.2-3-1.1   คําสั่งแตงตั้งกรรมการบริหารคณะ  สวนที่ทําหนาที่วิเคราะหความตองการในการใช

ทรัพยากรของคณะเพื่อใชเปนแนวทางในการจัดทําแผนกลยุทธของคณะ 
8.2-3-2.1 ผลการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรที่งานบริหารจัดทําครอบคลุมความตองการใช

อาจารย  บุคลากร  สถานที่  อุปกรณ   
8.2-3-2.2 ผลการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรที่ฝายวิชาการจัดทําครอบคลุมความตองการใช

อาจารย  บุคลากร  แหลงฝกปฏิบัติงาน  หองเรียน  หองปฏิบัติการ 
8.2-3-2.3 ผลการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรที่ครอบคลุมความตองการใชงบประมาณ

สนับสนุนการจัดทําและเผยแพรผลงานวิจัย  รวมทั้งการใหบริการทางวิชาการ  วิชาชีพ  ที่มี
การบูรณการกับการเรียนการสอน  การวิจัย  และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 

8.2-3-3.1 คําสั่งใหลูกจางปฏิบัติหนาที่ในฝายบริหารทั่วไป  แสดงตัวอยางการใชเจาหนาที่สนับสนุน
รวมกันระหวางฝายบริหาร  กับฝายตาง ๆ  ของคณะวิทยาศาสตร 

8.2-3-4.1 โครงการวิจัยที่ไดรับเงินสนับสนุนการใหบริการวิชาการ 
8.2-3-5.1 สรุปผลการประหยัดงบประมาณในปงบประมาณ  2550  ทั้งจากการเรียนการสอน  การวจิยั  

และการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
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องคประกอบท่ี 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบงชี้ท่ี 9.1   มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของ 

  กระบวนการบริหารการศึกษา 
ชนิดตัวบงชี้ :   กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน:    ระดับ 

1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน 
2. มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบาย

และผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายในและภายนอกสถาบัน 
3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และ 

มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก 
4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพการติดตาม ตรวจสอบ

และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา (อยางนอย 3 ปนับรวมปที่มีการติดตาม) 
5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
6. มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา และใชรวมกันทั้ง

ระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน 
7. มีระบบสงเสริมการสรางเครือขายดานการประกันคุณภาพการศึกษาระหวางหนวยงานทั้งภายใน 

และภายนอกสถาบัน 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 5 ขอแรก 

 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2550 คณะมีผลงานผานระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
1. มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมกับระดับการพัฒนาของสถาบัน

เชน คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา ปการศึกษา 2550(9.1-3-1.1) คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา 
(9.1-3-1.2) คณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน (9.1-3-1.3) โครงการสงเสริมการพัฒนาคุณภาพ และ
ระบบประกันคุณภาพในแผนปฏิบัติการของคณะวิทยาศาสตรฯ และการกําหนดเปาหมายของแตละตัวบงชี้ 
ใหสอดคลองตาม 1. Baseline Data 2. บริบทและสภาพจริง 3. การเปลี่ยนแปลงภายนอก(9.1-3-1.5) 

2. มกีารกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเรื่องการประกันคุณภาพจากคณะกรรมการระดับนโยบาย
และผูบริหารสูงสุดของสถาบัน ภายใตการมีสวนรวมจากภาคีทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน เชน มีการ
กําหนด ทบทวน และปรับปรุงนโยบายคุณภาพ (9.1-3-2.1) โดยการมีสวนรวมพิจารณา แนะนํา และใหการ
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รับรอง ในที่ประชุมคณะกรรมการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (9.1-3-2.2) จากนั้นคณะกรรมการระดับ
นโยบายและผูบริหารของคณะวิทยาศาสตรฯ นํานโยบายการพัฒนาคุณภาพ และเปาหมายของแตละตัวบงชี้ 
ไปใชในการกําหนดกลยุทธ แลวออกแบบ จัดทํา โครงการ กิจกรรม (9.1-3-2.3) รวมทั้ง นําไปใชเปนกํากับ 
ติดตามประเมินผลการนําแผนไปสูการปฏิบัติ โดยเทียบกับเปาหมายของแตละตัวบงชี้ ในที่ประชุม
คณะกรรมการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (9.1-3-2.4) 

3. มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงชี้ และเกณฑคุณภาพที่สอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษา และ 
มาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ และสอดคลองกับการประเมินคุณภาพภายนอก เชน ใชมาตรฐานและตัวบงชี้ ที่
พัฒนารวมกับ สกอ. ซ่ึงกําหนดมาตรฐาน ตัวบงชี้ เกณฑการประเมินของมหาวิทยาลัย ใหครอบคลุมและ
สอดคลองกับ มาตรฐาน/องคประกอบคุณภาพของ สมศ. สกอ อีกทั้ง บริบท เอกลักษณ และทิศทางการ
พัฒนาของมหาวิทยาลัย (9.1-3-3.1) โดยครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวน ทั้งปจจัยนําเขา
กระบวนการจัดการศึกษา และผลผลิต (9.1-3-3.2) สามารถรองรับการประเมินคุณภาพโดย สมศ. สกอ และ
หนวยงานอื่นๆ (9.1-3-3.3) และรองรับการเทียบเคียงระดับ (Benchmarking) (9.1-3-3.4) 

4. มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพที่ครบถวน ทั้งการควบคุมคุณภาพ การติดตามตรวจสอบ 
และประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจํา ประกอบดวย 

4.1 การพัฒนาและการควบคุมคุณภาพ โดยเริ่มตั้งแตระดับภาพรวมของการรวมผลักดันวิสัยทัศน
กลยุทธ ไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยใหทุกฝาย ภาค งาน รวมจัดทํารางรายงานการประเมินตนเอง 
ตั้งแตตนปการศึกษาอิงตามโครงการ/กิจกรรมที่ไดเลือก และตั้งใจจะออกแบบ/พัฒนา/ปรับปรุงและนําไป
ทํางานจริง    (9.1-3-4.1) จากนั้นมีการควบคุมคุณภาพในระดับการจัดทําแผนปฏิบัติการ โดยใหแตละฝาย 
ภาค งาน พิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการประจํา ปไปพรอมกับการพิจารณาจัดทํา แผนปฏิบัติการประจํา 
ปงบประมาณถัดไป เพื่อใหมีและครอบคลุมทุกโครงการ/กิจกรรม ที่จะนําไปสูการปฏิบัติงาน การพัฒนา
งาน ผลลัพธจากการดําเนินงาน และรายการหลักฐาน (9.1-3-4.2)แลวมีการควบคุมคุณภาพในระดับ
โครงการ โดยสงเสริมการพัฒนา/การปรับปรุงโครงการ กิจกรรม ใหมีวัตถุประสงค ตัวช้ีวัดความสําเร็จ การ
จัดกิจกรรม และการวัดและประเมินผล ที่ตรงตามเจตนาของตัวบงชี้ เกณฑ และคําอธิบาย (9.1-3-4.3) เชน 
ปรับโครงการสําหรับการดูแลสวัสดิการนักศึกษา ใหเพิ่มการรับฟงความคิดเห็น และการมีสวนรวมของ
ผูปกครอง เพื่อรองรับการพัฒนาและการควบคุมคุณภาพตามตัวบงชี้ สกอ.ที่ 3.1, 2.1 และ 7.6 (9.1-3-4.4) 

4.2 การประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป เชน มีการประเมินภายในระดับ 
คณะฯ โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิชา ภาควิชา(9.1-3-4.5)  

5. มีการนําผลการประกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน โดยผนวกผลการประเมินภายใน
ระดับคณะฯโดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิชา 
ภาควิชา ประจําปงบประมาณ 2550-2554 ของคณะวิทยาศาสตร (9.1-3-5.1) จากนั้น ทุกฝาย ภาค งาน 
พิจารณาเลือก ออกแบบ และกําหนดโครงการ กิจกรรมใหรองรับการนําไปสูความสําเร็จตามแตละมาตรการ 
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(9.1-3-5.2) ซ่ึงประกอบดวยโครงการ กิจกรรมที่เปนการ 1. พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน (9.1-3-5.3) 2. 
ปรับทิศทาง วิธีการ รายละเอียดการดําเนินงาน(9.1-3-5.4) 3. การริเร่ิม (9.1-3-5.5) 

การบรรลุเปาหมาย 
บรรลุเปาหมาย เพราะคณะกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 9.1 : มีระบบและกลไกการ 

ประกันคุณภาพภายในที่เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา” ไวที่ระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐาน
สกอ.  
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
9.1-3-1.1  คูมือการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปการศึกษา 2550 
9.1-3-1.2  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ป

การศึกษา 2550 
9.1-3-1.3  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ป

การศึกษา 2550 
9.1-3-1.4 เปาหมายของแตละตัวบงชี้ ที่กําหนดใหสอดคลองตาม 1. Baseline Data 2. บริบทและ 

สภาพจริง3. การเปลี่ยนแปลงภายนอก 
9.1-3-2.1  นโยบายคุณภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปการศึกษา 2550 
9.1-3-2.2  รายงานการประชุมคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย พิจารณา แนะนํา และใหการรับรอง 

นโยบายคุณภาพ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปการศึกษา 2550 
9.1-3-2.3  กลยุทธ และโครงการ กิจกรรม ที่คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของ 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี นํานโยบายการพัฒนาคุณภาพ และเปาหมายของแตละตวั
บงชี้ ไปใชในการกําหนด 

9.1-3-2.4  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี พิจารณากํากับ 
ติดตาม ประเมินผลการนําแผนไปสูการปฏิบัติ โดยเทียบกับเปาหมายของแตละตัวบงชี้ 

9.1-3-3.1  มาตรฐานตัวบงชี้ เกณฑการประเมินของมหาวิทยาลัย ในคูมือการประกันคุณภาพ
การศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปการศึกษา 2550 แสดงความสอดคลองกับ
มาตรฐานการอุดมศึกษา และมาตรฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและสอดคลองกับการประเมิน
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คุณภาพภายนอก โดยครอบคลุมและสอดคลองกับ มาตรฐาน/องคประกอบคุณภาพของ 
สมศ. สกอ. อีกทั้ง บริบท เอกลักษณ และทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย 

9.1-3-3.2  มาตรฐาน ตัวบงชี้ เกณฑการประเมินของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในคูมือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ปการศึกษา 2550 แสดงความ
ครอบคลุมปจจัยที่มีผลตอคุณภาพอยางครบถวนทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการจัดการศึกษา 
และผลผลิต 

9.1-3-3.3  มาตรฐาน ตัวบงชี้ เกณฑการประเมินของมหาวิทยาลัย ในคูมือการประกันคุณภาพ 
  การศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ปการศึกษา 2550 แสดงตารางวิเคราะห 
  ความสามารถในการรองรับการประเมินคุณภาพโดย สมศ. สกอ. และหนวยงานอื่นๆ 
9.1-3-3.4  มาตรฐาน ตัวบงชี้ เกณฑการประเมินของมหาวิทยาลัย ในคูมือการประกันคุณภาพ 
  การศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ปการศึกษา 2550 แสดงตารางวิเคราะห 
  ความสามารถในการรองรับการเทียบเคียงระดับ (Benchmarking) 
9.1-3-4.1  สรุปโครงการที่จัดเพื่อการพัฒนาและการควบคุมคุณภาพ โดยการรวมผลักดันวิสัยทัศน  

กลยุทธไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม โดยใหทุกฝาย ภาค งาน รวมจัดทํารางรายงาน
การประเมินตนเอง ตั้งแตตนปการศึกษา อิงตามโครงการ/กิจกรรมที่ไดเลือก และตั้งใจจะ
ออกแบบ/พัฒนา/ปรับปรุง และนําไปทํางานจริง 

9.1-3-4.2  สรุปโครงการที่จัดเพื่อการควบคุมคุณภาพในระดับการจัดทําแผนปฏิบัติการ โดยให 
  แตละฝายภาค งาน พิจารณาทบทวนแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณที่เหลืออยูใน 
  เดือนกรกฎาคม กันยายน ไปพรอมกับการพิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป 
  งบประมาณถัดไป เพื่อใหมีและครอบคลุมทุกโครงการ/กิจกรรม ที่จะนําไปสูการ 
  ปฏิบัติงาน การพัฒนางาน 
9.1-3-4.3  โครงการ กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ ที่สะทอนการควบคุม 
  คุณภาพในระดับโครงการ โดยสงเสริมการพัฒนา/การปรับปรุงโครงการ กิจกรรม ใหมี
  วัตถุประสงคตัวช้ีวัดความสําเร็จ การจัดกิจกรรม และการวัดและประเมินผล ที่ตรงตาม
  เจตนาของตัวบงชี้เกณฑ และคําอธิบาย 
9.1-3-4.4 นโยบายคุณภาพ ในสวนการตรวจติดตามคุณภาพ ที่กําหนดใหผูรับผิดชอบแตละโครงการ

กิจกรรม จัดทํางาน แลววัดและประเมินผลงาน สรุปผลการจัดแตละโครงการ ตามตัวช้ีวัด
ความสําเร็จของโครงการ กลุมเปาหมาย การใชจายจริงเทียบกับงบประมาณที่กําหนดใน
แผนและตัวอยางการสรุปผลการจัดโครงการ 

9.1-3-4.5  รายงานการประเมินคุณภาพภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีโดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพภายใน คณะ ภาควิชา 
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9.1-3-5.1  Strategy Map ประจําปงบประมาณ 2550-2554 ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
แสดงการผนวกผลการประเมินภายในระดับวิทยาลัย โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพ
ภายในของมหาวิทยาลัยคณะ ภาควิชา มหาวิทยาลัย 

9.1-3-5.2  โครงการ กิจกรรม ที่ทุกฝาย ภาค งาน พิจารณาเลือก ออกแบบ และกําหนด  
  ใหรองรับการนําไปสูความสําเร็จตามแตละมาตรการ 
 
ตัวบงชี้ท่ี 9.2:  มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกันคุณภาพแก นักศึกษา 
ชนิดตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน :  ระดับ 

1. มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแกนักศึกษา 
2. มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใชกับกิจกรรมนักศึกษา 
3. มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย 
4. นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพ ในการพัฒนาคุณภาพของกิจกรรมหรือโครงการนักศึกษา 
5. นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและระหวางสถาบัน 
6. มีระบบติดตามประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมที่นักศึกษาดําเนินการ และในสวนที่ 

นกัศึกษามีสวนรวมกับการประกันคุณภาพของสถาบัน 
7. มกีารนําผลการประเมินไปพัฒนากระบวนการใหความรูและกลไกการดําเนินงานประกันคุณภาพที่ 

เกี่ยวของกับนักศึกษาอยางตอเนื่อง 
 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการ 4 – 5 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 6 ขอแรก 

 

ผลการดําเนินงาน 
อยูในระหวางดําเนินการ 

การบรรลุเปาหมาย 
ไมบรรลุเปาหมาย เพราะคณะกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 9.2 : มีระบบและกลไกการใหความรูและ
ทักษะดานการประกันคุณภาพแก นักศึกษา” ไวที่ระดับ 5 ตามเกณฑมาตรฐานสกอ.  
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การประเมินตนเอง 
คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 

1 คะแนน ไมบรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
 -  
 
ตัวบงชี้ที ่9.3  :  ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน 
ชนิดตัวบงชี้ :  ผลผลิต 
เกณฑมาตรฐาน  :  ระดับ 

1. มีการดําเนนิการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ  
และสถาบันอยางตอเนื่อง 
 2. มกีารปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน 
 3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน 
ภายในเวลาที่กําหนด 
 4. มกีารนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง 

 5. มนีวัตกรรมดานการประกันคุณภาพที่หนวยงานพัฒนาขึ้น หรือมีการจัดทําแนวปฏิบัติที่ดี 
 เพื่อการเปนแหลงอางอิงใหกับหนวยงานและสถาบันอื่น ๆ 
 

เกณฑการประเมิน : เกณฑท่ัวไป 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนินการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย 4 ขอแรก 
 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2550 คณะมีผลงานผานระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ. ดังนี้ 
1. มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะฯและศูนย

วิทยาศาสตรเชน แตงตั้งคณะกรรมการ (9.3-3-1.1) และประเมินคุณภาพภายใน ระดับภาควิชา คณะ (9.3-3-
1.2) อยางตอเนื่องมาตั้งแตปการศึกษา 2547 รวมทั้งจัดโครงการสงเสริมสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาเพื่อถายทอด แลกเปลี่ยน องคความรู ในระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหทันการเปลี่ยนแปลง เชน การเปลี่ยนแปลงของ สมศ. สกอ. เพื่อใหคณาจารย
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มีความรูความเขาใจ มีทักษะและมีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา สงเสริมการประกันคุณภาพ
ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ใหเขมแข็ง (9.3-3-1.4) 

2. มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจและพัฒนาการของคณะ
วิทยาศาสตรฯ สอดคลองกับพันธกิจ (9.3-3-2.1) การกําหนดเปาหมายตามตัวบงชี้ของ สมศ. สกอ. สําหรับป
การศึกษา2549-2554 โดยใชผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ประจําปการศึกษา 2548 (9.3-3-2.2) 
และผลการประเมินภายในระดับคณะวิทยาศาสตรฯ ปการศึกษา 2549 เปน Baseline Data (9.3-3-2.3) การ
กําหนดเพิ่มตัวบงชี้ เกณฑ ตามตัวบงชี้และเกณฑ ของ สกอ. (9.3-3-2.4) 

3. มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในตอหนวยงานที่เกี่ยวของ (9.3-3-3.1) 
4. มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดําเนินงานของหนวยงานอยางตอเนื่อง โดย

ผนวกผลการประเมินภายในระดับมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
คณะวิชา ภาควิชา รวมทั้งผลการประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ มาไวใน Strategy Map ประจําป
งบประมาณ 2550-2554 ของคณะวิทยาศาสตรฯ (9.3-3-4.1) จากนั้น ทุกภาควิชา ศูนยวิทยาศาสตรฯ 
หนวยงาน พิจารณาเลือก ออกแบบ และกําหนดโครงการ กิจกรรม ใหรองรับการนําไปสูความสําเร็จตามแต
ละมาตรการ (9.3-3-4.2) ซ่ึงประกอบดวยทั่งโครงการ กิจกรรมที่เปนการ 1. พัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
(9.3-3-4.3) 2. ปรับทิศทาง วิธีการ รายละเอียดการดําเนินงาน  (9.3-3-4.4) 3. การริเร่ิม (9.3-3-4.5) 
 
การบรรลุเปาหมาย 

บรรลุเปาหมาย เพราะคณะกําหนดเปาหมายของ “ตัวบงชี้ที่ 9.3 : ระดับความสําเร็จของการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน” ไวที่ระดับ 4 ตามเกณฑมาตรฐาน สกอ.  
 
การประเมินตนเอง 

คะแนนอิงเกณฑการประเมนิตัวบงชี ้สกอ. การบรรลุเปาหมายของมหาวิทยาลัย 
3 คะแนน บรรลุเปาหมาย 

 
รายการหลักฐาน 
9.3-3-1.1  คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2550  
9.3-3-1.2  รายงานผลการประเมินคุณภาพภายใน ระดับ ภาควิชา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

สําหรับวงรอบปการศึกษา 2550 ซ่ึงประเมินในเดือนสิงหาคม 2550 
9.3-3-1.3  การจัดโครงการสงเสริมสนับสนุนระบบการประกันคุณภาพการศึกษาอยาง  
 ตอเนื่องมาตั้งแตปการศึกษา 2547 เพื่อถายทอดแลกเปลี่ยนองคความรูในระบบและ 
 กลไกการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ใหทันการ 
 เปลี่ยนแปลง เชน การเปลี่ยนแปลงของ สมศ. สกอ. 
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9.3-3-2.1  คูมือประเมินคุณภาพการศึกษา ประจําปการศึกษา 2549 แสดงการพัฒนาระบบและกลไก
การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   

9.3-3-2.2  เปาหมายตามตัวบงชี้ของ สมศ. สกอ. สําหรับปการศึกษา 2549-2554 ที่สอดคลองตาม 
  ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ประจําปการศึกษา 2548 
9.3-3-2.3  เปาหมายตามตัวบงชี้ของ สมศ. สกอ. สําหรับปการศึกษา 2549-2554 ที่สอดคลองตาม 
  ผลการประเมินภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ปการศึกษา 2550 เปน  

Baseline Data 
9.3-3-2.4  ตัวบงชี้และเกณฑ ของ สกอ. ที่ผนวกเพิ่มไวในตัวบงชี้ เกณฑ ของมหาวิทยาลัย ในเลม
  คูมือประเมินคุณภาพ ประจําปการศึกษา 2550 
9.3-3-3.1  หนังสือนําสง และรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 2550 ที่สงให 
  มหาวิทยาลัยตามกําหนดเวลา 
9.3-3-4.1  Strategy Map ประจําปงบประมาณ 2550-2554 ของมหาวิทยาลัย แสดงการผนวกผลการ 

ประเมินภายในระดับคณะวิชา โดยคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในของมหาวิทยาลัย
คณะวิชา ภาควิชา รวมทั้งผลการประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ. 

9.3-3-4.2  โครงการ กิจกรรม ที่ทุกฝาย ภาค งาน พิจารณาเลือก ออกแบบ และกําหนด ใหรองรับ 
  การนําไปสูความสําเร็จตามแตละมาตรการ 
9.3-3-4.3 ตัวอยางโครงการ กิจกรรม ของแตละฝาย ที่เปนโครงการ กิจกรรม ในลักษณะเพื่อพัฒนา

ปรับปรุงการดําเนินงาน 
9.3-3-4.4  ตัวอยางโครงการ กิจกรรม ของแตละฝาย ที่เปนโครงการ กิจกรรม ในลักษณะเพื่อปรับ
  ทิศทางวิธีการ รายละเอียดการดําเนินงาน 
9.3-3-4.5  ตัวอยางโครงการ กิจกรรม ของแตละฝาย ที่เปนโครงการ กิจกรรม ในลักษณะเพื่อ 
  การริเร่ิม 
  
 
 
 



สวนที่ 3 
สรุปผลการประเมิน  

 

สรุปผลการประเมินในภาพรวม 
ตาราง ส 1  ตารางสรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบงชีต้ามองคประกอบคุณภาพ 

  ผลการดําเนนิงาน 

ตัวตัง้ ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 
ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) 

บรรลุเปาหมาย 
   = บรรลุ 
     = ไมบรรลุ 

คะแนนประเมิน 
(เกณฑสกอ.) 

หมายเหตุ(อธิบายเหตุผล 
การประ เมินที่ตางจาก SAR) 

ตัวบงชี้ 1.1 ระดับ 5 ระดับ 7  3  
  

ตัวบงชี้ 1.2        รอยละ 80     X 1  

ตัวบงชี้ 2.1 ระดับ 5 ระดับ 5  2  
ตัวบงชี้ 2.1.1      
ตัวบงชี้ 2.1.2      
ตัวบงชี้ 2.2 ระดับ 7  ระดับ 7  3  
ตัวบงชี้ 2.3 ระดับ 5 ระดับ 5  3  

33.89  
ตัวบงชี้ 2.4 

6-9.99%และ -6-
(-9.99)  

   X 1  

 
 
 
 
 

 

 

   

 



  ผลการดําเนนิงาน 

ตัวตัง้ ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 
ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) 

บรรลุเปาหมาย 
   = บรรลุ 
     = ไมบรรลุ 

คะแนนประเมิน 
(เกณฑสกอ.) 

หมายเหตุ(อธิบายเหตุผล 
การประ เมินที่ตางจาก SAR) 

        6x100  
           79 

       รอยละ 7.59 ไมระบุ  1  

        66x100  
           79 

       รอยละ 83.55 ไมระบุ  1  

        7x100 

 
 
ตัวบงชี้ 2.5 

 
            79 

       รอยละ 8.86 ไมระบุ  1  
 

       54x100  
           79 

       รอยละ 68.35 ไมระบุ  1  

       24x100  
          79 

       รอยละ  30.38 ไมระบุ  1  

        1x100 

    
 
ตัวบงชี้ 2.6 

 
           79 

        รอยละ  1.27 ไมระบุ  1  

ตัวบงชี้ 2.7 ระดับ 5 ระดับ 5  3  
ตัวบงชี้ 2.8 5 ขอ                            4  ขอ   X 2 

  
ตัวบงชี้ 2.9 

รอยละ 80 
 

        รอยละ 57.42 X 1  

 
ตัวบงชี้ 2.10 ไมระบ ุ

 
- ไมระบุ  1  

ตัวบงชี้ 2.11 -    - 3 
ตัวบงชี้ 2.12          รอยละ  33.3 ไมระบุ   1



  ผลการดําเนนิงาน 

ตัวตัง้ ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 
ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) 

บรรลุเปาหมาย 
   = บรรลุ 
     = ไมบรรลุ 

คะแนนประเมิน 
(เกณฑสกอ.) 

หมายเหตุ(อธิบายเหตุผล 
การประ เมินที่ตางจาก SAR) 

 
 

ตัวบงชี้ 2.13  
 

   -  

ตัวบงชี้  3.1 ระดับ 7 ระดับ 7  3  
ตัวบงชี้  3.2 ระดับ 4 ระดับ 4  3  
ตัวบงชี้  4.1 3 ขอ 5 ขอ  3  
ตัวบงชี้  4.2 5 ขอ 5 ขอ  3  

  
 

    

850,000 

 
 
ตัวบงชี้  4.3 มากกวาหรือ

เทากับ 20,000 
บาท 

81 10,494 X  1
 

  
 

    

 

 
 
ตัวบงชี้  4.4 

รอยละ 1 
 

1   X 1  

  
ตัวบงชี้  4.5 รอยละ 10 

 
1    X 1

      



  ผลการดําเนนิงาน 

ตัวตัง้ ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 
ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) 

บรรลุเปาหมาย 
   = บรรลุ 
     = ไมบรรลุ 

คะแนนประเมิน 
(เกณฑสกอ.) 

หมายเหตุ(อธิบายเหตุผล 
การประ เมินที่ตางจาก SAR) 

ตัวบงชี้  5.1 ระดับ 5 ระดับ 4 X  1  
  
 

    

       7x100 

 
 
ตัวบงชี้  5.2 

รอยละ 35 
         81 รอยละ 8.64 X  1  

  
 

    

       10x100 

 
 
ตัวบงชี้  5.3 

รอยละ 40            71 รอยละ 13.35 X 1 
 
 
 

 
 

 
ตัวบงชี้  5.4 - 

 
-   X 1

 

ตัวบงชี้  5.5 -      - X 1
    -   

ตัวบงชี้  6.1 ไมระบ ุ - ไมระบุ  2  
ตัวบงชี้  6.2      
ตัวบงชี้  6.3      
ตัวบงชี้  7.1 ระดับ 4 ระดับ4  3  



  ผลการดําเนนิงาน 

ตัวตัง้ ตัวบงชี้คุณภาพ เปาหมาย 
ตัวหาร 

ผลลัพธ 
(%หรือสัดสวน) 

บรรลุเปาหมาย 
   = บรรลุ 
     = ไมบรรลุ 

คะแนนประเมิน 
(เกณฑสกอ.) 

หมายเหตุ(อธิบายเหตุผล 
การประ เมินที่ตางจาก SAR) 

ตัวบงชี้  7.2 ระดับ 4 ระดับ4  3  
ตัวบงชี้  7.3 ระดับ 4 ระดับ 5  3  
ตัวบงชี้  7.4 ระดับ 5 ระดับ 4 X 2  
ตัวบงชี้  7.5 ระดับ 4 ระดับ 2 X 2  
ตัวบงชี้  7.6 ระดับ 4 ระดับ 4  3  

 ตัวบงชี้ 7.7 - 
 

- X 1  

ตัวบงชี้  7.8 ระดับ 4 ระดับ 5  3  
ตัวบงชี้ 7.8.1 ระดับ 7     
ตัวบงชี้ 7.8.2 ระดับ 7     
ตัวบงชี้  7.9 ระดับ 7 ระดับ 8  2  
ตัวบงชี้  8.1 ระดับ 7 ระดับ 7  3  
ตัวบงชี้  8.2 ระดับ 4 ระดับ 5  3  
ตัวบงชี้  9.1 ระดับ 5 ระดับ 5  3  
ตัวบงชี้  9.2 ระดับ 5 - X 1  
ตัวบงชี้  9.2.1      
ตัวบงชี้  9.3 ระดับ 4 ระดับ 4  3  
 
 
 



ตาราง ส.2  ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ 
 

    คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

                             ผลการประเมิน 
≤ 1.5   การดําเนินงาน  ยังไมไดคุณภาพ 
1.51-2.00  การดําเนินงาน คุณภาพระดับพอใช 
2.01-2.50  การดําเนินงาน คุณภาพระดับดี 
 2.51-3.00  การดําเนินงาน คุณภาพระดับดีมาก 

หมายเหตุ 

ตัวบงชี้ สกอ ตัวบงชี้ สกอ+ สถาบัน 

องคประกอบ 

คุณภาพ 

I P O รวม I P O รวม 
ตัวบงชี้ สกอ. ตัวบงชี้ สกอ. + 

สถาบัน  

องคประกอบที่ 1     - 3.00 1.00 2.00     - 3.00 1.00 2.00 พอใช พอใช  
องคประกอบที่ 2   1.00 2.60 1.73 1.83 1.00 2.60 1.73 1.83 พอใช พอใช  
องคประกอบที่ 3 -   3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00 ดีมาก ดีมาก  
องคประกอบที่ 4  1.00  3.00 1.00 2.00 1.00 3.00 1.00 2.00 พอใช พอใช  
องคประกอบที่ 5   1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 ยังไมไดคุณภาพ ยังไมไดคุณภาพ  
องคประกอบที่ 6    - 2.00 - 2.00 - 2.00 - 2.00 พอใช พอใช  
องคประกอบที่ 7    2.00 1.50 1.50 1.67 2.00 1.50 1.50 1.67 พอใช พอใช  
องคประกอบที่ 8    - 3.00 - 3.00    - 3.00  - 3.00 ดีมาก ดีมาก  

องคประกอบที่ 9    - 1.50 3.00 2.25    - 1.50 3.00 2.25 ดี ดี  

  เฉลี่ยรวม 
ของทุกองคประกอบ 

1.25    2.28 1.53 2.08 1.25 2.28 1.53 2.08    

ผลการประเมิน 
 

ยังไมได
คุณภาพ ดี พอใช ดี ยังไมได

คุณภาพ ดี พอใช ดี    



ตาราง ส 3  ตารางสรุปการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

                             ผลการประเมิน 
≤ 1.5   การดําเนินงาน  ยังไมไดคุณภาพ 
1.51-2.00  การดําเนินงาน คุณภาพระดับพอใช 
2.01-2.50  การดําเนินงาน คุณภาพระดับดี 
 2.51-3.00  การดําเนินงาน คุณภาพระดับดีมาก 

ตัวบงชี้ สกอ. ตัวบงชี้ สกอ + สถาบัน 

มาตรฐาน
อุดมศึกษา 

I  P  O รวม I   P O รวม 
ตัวบงชี้ สกอ. ตัวบงชี้ สกอ. + สถาบัน 

หมายเหตุ 

มาตรฐานที่ 1 
 

-   - 1.50 1.50 - - 1.50 1.50 ยังไมไดคุณภาพ ยังไมไดคุณภาพ  

มาตรฐานที่ 2  ก 
 

2.00   1.35 1.72 1.69 2.00 1.35 1.72 1.69 พอใช พอใช  

มาตรฐานที่ 2 ข 
 

1.00  2.44 1.00 1.76 1.00 2.44 1.00 1.76 พอใช พอใช  

มาตรฐานที่ 3 
 

-   3.00 - 3.00 - 3.00 - 3.00 ดีมาก ดีมาก  

      เฉลี่ยรวม  
ของทุกมาตรฐาน 

1.5    2.26 1.40 1.98 1.5 2.26 1.40 1.98    
 

   ผลการประเมิน 
 

ยัง
ไมได
คุณภา
พ 

ดี 
ยัง

ไมได
คุณภ
าพ 

พอใช 
ยัง

ไมได
คุณภา
พ 

ดี 
ยัง

ไมได
คุณภ
าพ 

พอใช   
 

 



ตาราง ส 4  ตารางสรุปการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหารจดัการ  
 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

                             ผลการประเมิน 
≤ 1.5   การดําเนินงาน  ยังไมไดคุณภาพ 
1.51-2.00  การดําเนินงาน คุณภาพระดับพอใช 
2.01-2.50  การดําเนินงาน คุณภาพระดับดี 
 2.51-3.00  การดําเนินงาน คุณภาพระดับดีมาก 

ตัวบงชี้ สกอ. ตัวบงชี้ สกอ+ สถาบัน 
มุมมอง 

I  P  O รวม I   P O รวม 
ตัวบงชี้ สกอ. ตัวบงชี้ สกอ. + 

สถาบัน 

หมายเหตุ 

ดานนักศึกษาและผูมี
สวนไดเสีย 
Customer 

1.00   2.33 1.57 2.47 1.00 2.33 1.57 2.47 ดี ดี  

ดานกระบวนการภายใน 
Internal process 

-   2.71 2.00 2.50 - 2.71 2.00 2.50 ดี ดี  

ดานการเงิน 
Finance 

1.00   3.00 - 2.00 1.00 3.00 - 2.00 พอใช พอใช  

ดานบุคลากรเรียนรูและ
นวัตกรรม 
Learning &Innovation 

1.34   3.17 1.00 2.00 1.34 3.17 1.00 2.00 พอใช พอใช  

เฉลี่ยรวม 1.11 2.80 1.52 2.24 1.11 2.80 1.52 2.24    

ผลการประเมิน 
ยัง

ไมได
คุณภา
พ 

ดี
มาก 

พอ
ใช 

ดี 
ยัง

ไมได
คุณภา
พ 

ดี
มาก 

พอ
ใช 

ดี 
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