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คํานํา 
 
 รายงานการประ เ มินตนเอง  การประกัน คุณภาพการ ศึกษา  ปการ ศึกษา  2552  
ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค   จัดทํา ข้ึนตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีกําหนดไวอยาง
ชัดเจนถึงความมุงหมายและหลักการของการจัดการศึกษาท่ีตองเนนคุณภาพและมาตรฐาน 
ท่ีกําหนดรายละเอียดไวในมาตรา 48 โดยใหหนวยงานและสถานศึกษาจัดใหมีระบบการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา และใหถือวาเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา ท่ีตอง
ดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยคณะฯไดจัดทํารายงานเสนอตอมหาวิทยาลัยซ่ึงเปนหนวยงานตน
สังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชนเปนประจําทุกป เพื่อนําไปสูการพัฒนา
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายในและเพื่อใหคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดทราบผลสัมฤทธ์ิในผลการดําเนินงานของตนเอง ทราบจุดแข็งและ
จุดท่ีควรปรับปรุง สําหรับเปนขอมูลในการวางแผนการดําเนินงานและปรับปรุงการดําเนินงานในป
ตอไป ตลอดจนเปนการใหหนวยงานอื่น ๆ และหนวยงานตนสังกัดของคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีมีขอมูลพื้นฐานท่ีจําเปนสําหรับการสงเสริมสนับสนุนการจัดการอุดมศึกษาในแนวทาง
ท่ีเหมาะสม 
 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจและประเมินการ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจําปการศึกษา 2552 และคณาจารยทุกทานท่ีไดให
ขอเสนอแนะ ตลอดจนการดําเนินงานท่ีผานมา และใหความรวมมือในการพัฒนาคณะใหมีคุณภาพ
มากยิ่งข้ึน ซ่ึงคณะฯ จะนําขอเสนอแนะมาปรับปรุงในการดําเนินงานอยางตอเนื่อง เพื่อใหการจัด
การศึกษาเปนไปตามมาตรฐานท่ีกําหนดยิ่งข้ึนและพรอมรับการประเมินการรับรองจากภายนอก
ตอไป 
 
     
 
       (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชัย  ทวี) 
                            คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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สวนที่ 1  
สวนนํา 

 

1.1  ชื่อหนวยงาน ท่ีตั้ง ประวัติความเปนมา  
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนคณะหนึ่งท่ีสังกัดอยูในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ตามท่ี
กระทรวงศึกษาธิการขอใหนําความบังคมทูลพระกรุณาวาวิทยาลัยครูเปนสถาบันการศึกษาและวิจัยผลิต
บัณฑิตในสาขาตาง ๆ  เพื่อประโยชนแกนักศึกษา จึงเห็นสมควรพระราชทานช่ือวิทยาลัยครู วาสถาบันราชภัฏ 
และตอมาไดรับการจัดต้ังใหเปนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เม่ือวันท่ี 15  มิถุนายน  2547 

• ป พ.ศ. 2518 คณะวิชาวิทยาศาสตรจัดต้ังข้ึนตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู 

• ป พ.ศ. 2529 คณะวิชาวิทยาศาสตรไดถูกจัดต้ังข้ึน ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ  
พระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 แกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับท่ี 2)        
พ.ศ. 2527 ประกอบดวย 8 ภาควิชา ไดแก ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟสิกสและ
วิทยาศาสตร ท่ัวไป  ภาควิชาคณิตศาสตรและสถิติ  ภาควิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ  ภาควิชา
เกษตรศาสตร ภาควิชาหัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป 

• ป พ.ศ. 2530  คณะวิชาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเปดรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร   
ท้ังในระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร (อ.วท.) เปดโปรแกรม
วิชาเพาะเล้ียงสัตวน้ําและโปรแกรมวิชาไฟฟา และระดับปริญญาตรี (วท.บ.) เปดโปรแกรมวิชาพืช
ศาสตรกับโปรแกรมวิชาเกษตรศาสตร 

• ป พ.ศ. 2532 คณะวิชาวิทยาศาสตร ไดเปดทําการสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร 
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร  ป พ.ศ. 2533 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดเปดทําการสอน
ระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร โปรแกรมวิชาเคมีปฏิบัติการและระดับปริญญาตรี 

• ป พ.ศ. 2534  คณะวิชาวิทยาศาสตร ไดเปดทําการสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร 
โปรแกรมวิชาเซรามิกส และเปดทําการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ค.บ. 4 ป) ในโครงการคุรุ
ทายาท (ระดับมัธยม) จํานวน 3 โปรแกรมวิชา ไดแก เกษตรกรรม ฟสิกส และชีววิทยา 

• ป พ.ศ. 2535 ไดรับพระราชทานช่ือจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเปน “สถาบันราชภัฏ
นครสวรรค” และไดเปล่ียนจากคณะวิชาวิทยาศาสตรเปนคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

• ป พ.ศ. 2542  เปล่ียนแปลงการบริหารภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จาก ภาควิชา
ซ่ึงเดิมเปนหนวยงานหนึ่งของคณะ ฯ เปนการบริหารแบบมีคณะกรรมการ  โปรแกรมวิชาตาม
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงประกาศราชกิจจานุเบกษา ประกาศท่ัวไป เลมท่ี 116 ตอนพิเศษ 
79  ลงวันท่ี 12 ตุลาคม 2542 มีหนาท่ีหลักคือ   จัดการศึกษาสําหรับบุคลากรและหลังประจําการวิจัย 
การบริการวิชาการและการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม มีหัวหนาคณะและคณบดีเปนผูบริหารคณะ 
ต้ังแตอดีตถึงปจจุบัน ดังนี้    
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 พ.ศ. 2518 – 2520                   นายสุรชาติ  ฉัตรสุทธิพงษ 
 พ.ศ. 2521 – 2522                   นายเกษม     ศรีเดิมมา  
 พ.ศ.  2522 – 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 – 2551    ผูชวยศาสตราจารยชเนศ  คงการคา 
 พ.ศ.  2551 – ปจจุบัน    ผูชวยศาสตราจารย ดร. ศุภชัย  ทวี 

• ป พ.ศ. 2547  รวมโปรแกรมวิชาชีววิทยาและโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอมเขา
ดวยกัน กลายเปนโปรแกรมวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

• ป พ.ศ. 2548 เปล่ียนคํานําหนาสวนราชการในคณะ ฯ จากโปรแกรมวิชาเปนภาควิชา และจัด
โครงสรางการบริหารใหม ซ่ึงประกอบดวย คณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รอง
คณบดีฝายบริหาร รองคณบดีฝายวิชาการ และรองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 

 จัดทําโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 10 หลักสูตร  ไดแก     
คณิตศาสตร  สถิติ  วิทยาการคอมพิวเตอร  เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร   
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุขศาสตร เคมี ฟสิกสอุตสาหกรรม และวิทยาศาสตรส่ิงแวดลอม 

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

1. สํานักงานคณบดี 
2. ภาควิชาวิทยาศาสตร 
3. ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต 
4. ศูนยวิทยาศาสตร 
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1.2  ปรัชญา  วิสัยทัศน  พันธกิจ  และวัตถุประสงค 
ปรัชญา 
             มุงม่ันพัฒนานักศึกษา นําวิชาการและวิจยัสูชุมชน รวมมือกับมวลชนใหเขมแข็งและยั่งยืน 
 
วิสัยทัศน 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  เปนศูนยกลางในการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหกับทองถ่ิน 
 
พันธกิจ 

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

 
วัตถุประสงค 

1. บัณฑิตและบุคลากรในทองถ่ินมีคุณภาพ  คุณธรรม  สอดคลองกับความตองการของทองถ่ินและ 
สังคม 

2. วิจัยเพื่อถายทอดเทคโนโลยแีละสรางองคความรู 
3. บริการวิชาการท่ีมีคุณภาพในรูปแบบท่ีหลากหลาย  พอเพียงแกทองถ่ินและสังคม 
4. ถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีเพื่อพฒันาทองถ่ินและสังคม 
5. สงเสริมและทะนุบํารุงศาสนาศิลปวัฒนธรรมทองถ่ิน และประยกุตศิลปะและวัฒนธรรมแขนง 

ตาง ๆ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและทุนทางสังคมของทองถ่ิน 
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1.3  โครงสรางการบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณบดี 

รองคณบดีฝายบริหาร  รองคณบดี ฝายวิชาการ  รองคณบดี ฝายกิจการนักศึกษา

กลุมงานบริหาร  กลุมงานวิชาการ กลุมงานกิจการนักศึกษา  

หัวหนาศูนย
วิทยาศาสตร 

หัวหนา
สํานักงาน

คณะกรรมการ
ภาควิชาวิทยาศาสตร 

คณะกรรมการภาควิชา
วิทยาศาสตรประยกต 

สาขาวิชาฟสิกสและ
วิทยาศาสตรทั่วไป 

สาขาวิชาชีววิทยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

สาขาวิชาเคมี 

สาขาวิชา 
คณิตศาสตรและสถิติ 

สาขาวิชาคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขาวิชา 
วิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม 

สาขาวิชา 
วิทยาศาสตรสุขภาพ 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 



 -5- 

1.4  รายชื่อผูบริหารและคณะ กรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 1.4.1  รายชื่อผูบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1.  ผูชวยศาสตราจารย  ดร.ศุภชัย  ทวี   คณบด ี
2.  ผูชวยศาสตราจารยรัตนะ ยศเมธากุล   รองคณบดีฝายบริหาร 
3.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวลศรี  ชํานาญกิจ   รองคณบดีฝายวิชาการ 
4.  นายนฤพนธ พนาวงศ   รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา 
5.  นายณฐัพงษ  สิงหภูงา หัวหนาสํานักงานคณบด ี
 

1.4.2  รายชื่อคณะ กรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศุภชัย  ทว ี คณบดีคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี     ประธานกรรมการ
2.  นายแพทยธีรศักดิ์  ลักษณานันท   ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
3.  นายธนาภรณ   ศรีสุวรรณ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4.  ผูชวยศาสตราจารยสุวรรณ   คงมี ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5.  ผูชวยศาสตราจารยเกษม    ศรีเดิมมา ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6.  ผูชวยศาสตราจารยรัตนะ   ยศเมธากุล   รองคณบดีฝายบริหาร กรรมการ 
7.  ผูชวยศาสตราจารย ดร.นวลศรี  ชํานาญกิจ รองคณบดีฝายวิชาการ กรรมการ 
8.  นายนฤพนธ   พนาวงศ   รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
9.  ผูชวยศาสตราจารยพีระพงษ   เนยีมเสวก หัวหนาภาควชิาวิทยาศาสตร กรรมการ 
10.  ผูชวยศาสตราจารยภคินี    คงสิบ หัวหนาภาควชิาวิทยาศาสตรประยุกต กรรมการ 
11.  ผูชวยศาสตราจารยชะยนัต  อินเล็ก อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตร กรรมการ 
12. นายพงษศักดิ์    ศิริโสม อาจารยประจําภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต   กรรมการ 
13.  นายณฐัพงษ    สิงหภูงา หัวหนาสํานักงานคณบด ี กรรมการและ

เลขานุการ 
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1.5  หลักสูตรและสาขาวิชาท่ีเปดสอน  
   
 

คณะ/กลุมสาขาวิชา 
จํานวนหลักสูตรและสาขาท่ีเปดสอน 

ปริญญา   
ตรี 

ปริญญา 
โท 

ปริญญา
เอก 

หมายเหตุ 

  ภาควิชาวิทยาศาสตร 4 - -  
  - สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ 1 - -  

  - สาขาวิชาเคมี 1 - -  

  - สาขาวิชาชีววิทยา 1 - -  

  - สาขาวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรท่ัวไป  1 - -  

  ภาควิชาวิทยาศาสตรประยกุต 4 - -  

  - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร - - -  

  - สาขาวิชาวทิยาการคอมพวิเตอร 1 - -  

  -  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 1    

  - สาขาวิชาวทิยาศาสตรส่ิงแวดลอม 1 - -  

- สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 1 - -  
รวม 8 - -  

 
1.6 จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี  
       

 
คณะ/กลุมสาขาวิชา 

จํานวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ชั้นปท่ี1  ชั้นปท่ี2 ชั้นปท่ี3 ชั้นปท่ี4 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี  
  ภาควิชาวิทยาศาสตร 70 20 9 32 
  ภาควิชาวิทยาศาสตรประยกุต 312 185 129 188 

รวม 382 205 138 220 
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1.7 จํานวนอาจารย  
1.7.1  จํานวนอาจารย จําแนกวุฒิทางการศึกษา  ปการศึกษา 2552 
 

 
คณะ/กลุมสาขาวิชา 

จํานวนอาจารยท่ีมีวุฒิทางการศึกษา 

ปริญญา   
ตรี 

ปริญญา 
โท 

ปริญญา
เอก 

ศึกษาตอ 

  ภาควิชาวิทยาศาสตร 1 27 10 8 
   - สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ 1 10 1 3 

   - สาขาวิชาเคมี - 3 4 2 

   - สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ - 5 4 1 

   - สาขาวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตรท่ัวไป - 9 1 2 

  ภาควิชาวิทยาศาสตรประยกุต 3 32 3 3 

   - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร - 2 1 - 

   - สาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร 

3 
 

20 - 2 

   - สาขาวิชาวทิยาศาสตรส่ิงแวดลอม - 3 1  

   - สาขาวิชาวทิยาศาสตรสุขภาพ - 7 1 1 

รวม 4 59 13 11 
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1.7.2  จํานวนอาจารย จําแนกตําแหนงทางวิชาการ        
   

 
คณะ/กลุมสาขาวิชา 

จํานวนอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการ 

อาจารย  ผูชวย
ศาสตราจารย  

รอง
ศาสตราจารย  

ศาสตราจารย  

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี     

  ภาควิชาวิทยาศาสตร 28 16 2 - 

   - สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ 11 5 - - 
   - สาขาวิชาเคมี 6 1 2 - 
   - สาขาวิชาชีววิทยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

4 5 - - 

   - สาขาวิชาฟสิกสและวิทยาศาสตร
ท่ัวไป 

7 5 - - 

  ภาควิชาวิทยาศาสตรประยกุต 35 6 - - 
   - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 1 2 - - 
   - สาขาวิชาคอมพิวเตอรและสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

24 1 - - 

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

รวม 63 22 2 - 
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1.8 งบประมาณ 
สรุปงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2552 ดังนี ้

 
  หนวยงาน งบรายได  

(บาท) 

 งบประมาณแผนดิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

สํานักงานคณบด ี 
- จัดจางบุคลากร 806,042 -  
- ศึกษาดูงานตางประเทศ 250,000 -  
- เพิ่มประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 35,435 128,321  
- งานสัปดาหวิทยาศาสตร 176,508 63,492  
- จัดซ้ือครุภณัฑสํานักงาน 177,000 -  
- ประชาสัมพนัธเผยแพรหลักสูตรฯ 70,697 25,503  
- พัฒนานกัศึกษา 342,800 -  
- ประชุมกรรมการบริหารคณะ - 40,000  

รวม 1,858,482 257,316  

ศูนยวิทยาศาสตร 
- สนับสนุนการเรียนการสอนและพัฒนาอาจารย - 414,000  
- อบรมบริการวิชาการ 11 โครงการ - 330,000  
- สัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ - 100,000  
- สงเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตรสูชุมชน - 60,000  
- พัฒนาเครือขายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 40,000  
- พัฒนาหลักสูตรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี - 150,000  
- วารสารทางวชิาการดานวิทยาศาสตร - 50,000  
- พัฒนาหองสมุดและศูนยสารสนเทศเพื่อการคนควา - 106,000  
- พัฒนาเคร่ืองมือ การปรับปรุงศูนยวิทยาศาสตร - 250,000  

รวม - 1,500,000  

ภาควชิาวิทยาศาสตร 
- ดําเนนิงานภาควิชาวิทยาศาสตร 132,865 58,671  
- พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาชีววิทยา 115,509 41,550  
- พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาฟสิกส 107,700 42,468  
- พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร 225,857 70,366  
- พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาเคมี 26,072 98,368  

รวม 485,977 311,423  
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  หนวยงาน งบรายได  
(บาท) 

 งบประมาณแผนดิน 

(บาท) 
หมายเหตุ 

ภาควชิาวิทยาศาสตรประยุกต 
- พัฒนาภาควชิาวิทยาศาสตรประยุกต 81,368 29,276  
- พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาคอมพวิเตอรฯ 691,793 248,847  
- ผลิตและพัฒนาบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตรสุขภาพ 375,907 135,218  
- จัดการศึกษาพัฒนานักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร
ส่ิงแวดลอม 

91,356 32,862  

- พัฒนาการเรียนการสอน สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 50,000 45,871  
รวม 1,012,501 492,074  

 
1.9  เอกลักษณหรือวัฒนธรรมของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
 มีการใหความเคารพนับถือตามระบบอาวุโสและตําแหนงงาน 
 
1.10  ตารางแสดงผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะของผลการประเมินท่ีผานมา  

  

ขอท่ี ขอเสนอแนะผลการประเมิน 
ปการศึกษา 2551 

ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

1 แผนพัฒนาบุคลากรโดยเฉพาะอาจารย ท้ังดาน
คุณวุฒิการศึกษาและตําแหนงทางวิชาการ ควร
มีการจัดทําแผนรวมกัน 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดประชุม
เพื่อดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาองคกรในสวน
ของการบริหารทรัพยากรบุคคล ดังปรากฏอยูใน
เอกสารรายงานผลการดําเนินการตัวช้ีวัดท่ี 12  
PMQA ของคณะฯ 

2 การวิเคราะห / พัฒนาหลักสูตร ควรดําเนินการ
อยางสม่ําเสมอ ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปน
ทางการ เพื่อสรางหลักสูตรท่ีทันสมัย เปนไป
ตามความตองการของตลาดแรงงาน 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดดําเนินการ
วิเคราะหความตองการของทองถ่ิน แลวนํามา
พัฒนาสรางหลักสูตรเพิ่มเติมอีก  2 สาขาวิชา  
คือ   
                1) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิทยาศาสตรศึกษา  
  2)  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  
สาขาคหกรรมศาสตร 
 
 
 



 -11- 

ขอท่ี ขอเสนอแนะผลการประเมิน 
ปการศึกษา 2551 

ผลการปรับปรุงตามขอเสนอแนะ 

3 พัฒนา / ใหความรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการ
สอนแบบ Active learning ท่ีขยายวงกวาง  
มากข้ึน 

ในปการศึกษา  2552  คณะฯ  ไดส ง เส ริมให
คณาจารยของคณะฯ จัดทําการวิจัยในช้ันเรียน  
ในรูปแบบของ Active Learning มากกวา  
10 รายวิชาเพ่ิมเติมเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการ
สอน 

4 พัฒนาความรูและทักษะดานการประกัน
คุณภาพภายในใหกับนักศึกษา รวมถึงทักษะ
ดานการปฏิบัติงาน  เพื่อเปนความรู ติดตัว
นักศึกษาไปประยุกตกับการทํางานจริงใน
อนาคต 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดดําเนินการจัด
อบรมเชิงปฏิบัติการสรางเครือขายและถายทอด
การประกันคุณภาพทางการศึกษา ใหกับสโมสร
นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และ สโมสร
นักศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  โดยมีการ
ถายทอดกระบวนการคุณภาพ PDCA ในการทํา
กิจกรรมนักศึกษา และการทํางานใหกับนักศึกษา 

5  พัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศท่ีใชไดจริง
อยางเปนรูปธรรมยิ่ง ๆ ข้ึนไป และสามารถใช
เปนเครื่องมือประกอบการตัดสินใจของ
ผูบริหาร 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดําเนินการ
พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศใหทันสมัยยิ่งข้ึน
และสามารถใชเพื่อการตัดสินใจของผูบริหาร 
ดังปรากฏใน Web Site ของ คณะฯที่ URL 
http://www.nsru.ac.th/science/sci_mis/ 

6 สรางวัฒนธรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
เขากับการพัฒนาองคกรท่ีตอเนื่อง 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดดําเนินการ
สรางวัฒนธรรมการประกันคุณภาพทางการศึกษา 
โดยจัดประชุมช้ีแจงใหกับคณาจารยท้ังคณะ และ
ขับเคล่ือนกลไกโดยการเชื่อมโยงการประกัน
คุณภาพการศึกษาใหเขากับภาระงานตามปกติ ซ่ึง
เปนแบบประเมินความดีความชอบและเงินรางวัล
พิเศษ (โบนัส) เพื่อจูงใจการทํางานแกคณาจารย 
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สวนที่ 2 
ผลการดําเนินงานและผลการประเมินคุณภาพ 

 
 องคประกอบที่ 1 ปรัชญา  ปณิธาน  วัตถุประสงค และแผนดําเนินการ 

ตัวบงชี้ท่ี 1.1 : มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน ตลอดจนมีกระบวนการพัฒนากลยทุธ แผนดําเนนิงาน
และมีการกําหนดตัวบงชี้เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนใหครบทุกภารกิจ 

ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน : 

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

เกณฑมาตรฐาน: ระดับ 

มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
 1 มีการกําหนดปรัชญาหรือปณิธาน 

           ผลดําเนินการ 
           คณะฯ จัดใหมีการประชุมบุคลากรในคณะเพ่ือทบทวน กําหนด
ปรัชญา  ปณิธานและวัตถุประสงคของคณะ  เพื่อให เหมาะสมกับ
สถานการณอยูเสมอ ๆ   
           คณะฯ ไดจัดประชุมคณะกรรมการประจําคณะ เพื่อพิจารณาการ
ดําเนินงานในรอบป และพิจารณาแผนงานประจําป 2552 เพื่อกําหนด
ปรัชญาของคณะฯ ประชุมคร้ังท่ี 2/2552 วันท่ี 4 มิถุนายน 2552 

1-1.1-ST-1 
 
 
 
 
 
 

 2 มีกระบวนการพัฒนากลยุทธ แผนการดําเนินงานและแผนปฏิบัติการประจําป 
ใหสอดคลองกันและกันและสอดคลองกับภารกิจหลักของสถาบัน ยุทธศาสตร
และแผนพัฒนาของชาติ 
           ผลดําเนินการ 
            1.แตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ วิเคราะหและเปรียบเทียบ 
แผนพัฒนาของชาติกับภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยและของคณะ
วิทยาศาสตรฯ จัดใหมีการประชุมบุคลากรเพื่อใหรับทราบแนวทางในการ
จัดทําแผนปฏิบัติการ  
           2. แตงต้ังคณะกรรมการประจําคณะฯ พิจารณาแผนดําเนินการและ
แผนปฏิบัติการประจําป  จัดใหมีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
เม่ือวันท่ี  14  มกราคม 2553 คําส่ังที่ 029/2552 
 
 

1-1.1-ST-2 
1-1.1-ST-3 
1-1.1-ST-4 
1-1.1-ST-5 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
 3 มีการกําหนดตัวบงช้ีของการดําเนินงาน และกําหนดเปาหมายของแตละตัว

บงช้ี เพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 
           ผลดําเนินการ 
           คณะวิทยาศาสตรฯ ไดกําหนดตัวบงช้ีในการดําเนินงานโดยจัด
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจําป โดย
กําหนดใหกิจกรรมตองกําหนดใหสอดคลองกับตัวบงช้ีและกําหนด
เปาหมายตัวช้ีวัดเพื่อวัดความสําเร็จของการดําเนินงาน 

1-1.1-ST-6 

 4 มีการดําเนินการตามแผนครบทุกภารกิจ  
           ผลดําเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตรฯ  รายงานผลการดําเนินงานและสรุปตัวบงช้ี
ท้ังหมดในท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ เพื่อพิจารณาวากิจกรรมที่
ดําเนินการตรงตามตัวช้ีวัดของโครงการหรือไม เปนภารกิจของคณะฯ 
หรือไม 

1-1.1-ST-7 
1-1.1-ST-8 

 5 มีการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ี อยางนอย ป
ละ 2 คร้ัง และรายงานผลตอผูบริหารและสภาสถาบัน 
           ผลดําเนินการ 
           1. ภาควิชาฯ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานตอคณะกรรมการ
ประจําคณะในการประชุมทุกคร้ัง 
           2.คณะฯ  ประชุมคณะกรรมการประจําคณะ  เพื่อศึกษาผลการ
ดําเนินงาน ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
             3. คณะฯ ไดรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการจากคณะกรรมการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการ เม่ือวันท่ี  11  มีนาคม 
2553 

1-1.1-ST-9 

 6 มีการวิเคราะหความสอดคลองระหวางกลยุทธ แผนการดําเนินงาน 
เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนาของชาติ ตลอดจน
สภาพการณปจจุบันและแนวโนมในอนาคต อยางสม่ําเสมอ 
           ผลดําเนินการ 
        1. ประชุม  เพื่อจัดทํากลยุทธ วิเคราะห ความสอดคลอง ระหวางกล
ยุทธแผนดําเนินงาน เปาประสงค เปาหมายกับยุทธศาสตรและแผนพัฒนา
ของชาติ ตลอดจนสภาพการณ ปจจุบันและแนวโนมในอนาคต 
         2. รายงานผลการวิเคราะหตอท่ีประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
เม่ือวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2553 ประชุมคร้ังท่ี 3 /2552 

1-1.1-ST-10 
1-1.1-ST-11 
1-1.1-ST-12 

 7 มีการนําผลการประเมินและผลการวิเคราะหมาปรับปรุงกลยุทธและแผนการ 1-1.1-ST-13 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
ดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
           ผลดําเนินการ 
           1. ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อปรับแผนกลยุทธ และแผน
ดําเนินงานอยางนอยปละ 3 คร้ัง 
          2. ประชุมจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป กําหนดคาเปาหมายของ
ตัวบงช้ีในการดําเนินงาน 

1-1.1-ST-14 

การประเมินปท่ีแลวของคณะกรรมการ :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 1.1 เปาหมายท่ีกําหนด ผลดําเนินการท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

 ระดับ 5  ระดับ 7 บรรลุ 3  คะแนน 
 
การประเมินตนเองปนี ้:   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 1.1 เปาหมายท่ีกําหนด ผลดําเนินการท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

 ระดับ 6  ระดับ 7 บรรลุ    3 คะแนน 
 
การตรวจสอบของคณะกรรมการปนี้ (Check Board) :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 1.1 เปาหมายท่ีกําหนด ผลดําเนินการท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

 ระดับ 6  ระดับ 7 บรรลุ    3 คะแนน 
 
การประเมินของคณะกรรมการปนี ้:   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 1.1 เปาหมายท่ีกําหนด ผลดําเนินการท่ีได การบรรลุ

เปาหมาย 
คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 6       
 
จุดแข็ง 
 1.ไดรับความรวมมือจากผูทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขามาชวยในการวิเคราะหการกําหนดภารกิจของ
คณะ ฯ 
              2. คณะฯมีการติดตามการดําเนนิงาน ตามแผนปฏิบัติการตอท่ีประชุมกรรมการประจําคณะ ฯ       
และตอท่ีประชุมคณะฯ เพื่อใหแตละหนวยงานไดเรงดําเนินการใหทันกับระยะเวลา 
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จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดท่ีควรพัฒนา 
  การดําเนินงานตามแผนท่ีมีการกําหนดระยะเวลาชัดเจน  ควรกระตุนใหผูรับผิดชอบจัด
กิจกรรมตามระยะเวลาท่ีกําหนดได  
  ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงชี้นี ้ 
  ควรมีการติดตามการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อใหการดําเนินงานเปนไป
ตามแผนและครอบคลุมทุกภารกิจ 
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี) 

1.มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ แผนปฏิบัติการที่ดี โดยเฉพาะรายละเอียดเร่ืองการใชจาย 
งบประมาณ 
 2. การจัดทําแผนกลยุทธ และแผนปฏิบัติการประจําป มีความสอดคลองกันและกําหนดตวัช้ีวดั 
ความสําเร็จไดสอดคลองกัน  ตัวบงช้ีของทุก ๆ ระบบประเมิน (ก.พ.ร  , สมศ. , สกอ.) 
 
หลักฐานอางอิง: 
1-1.1-ST-1    นโยบายและแผนกลยุทธของคณะวิทยาศาสตรฯ  
1-1.1-ST-2 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจัดทําแผนกลยุทธ วิเคราะหและเปรียบเทียบแผนพัฒนาฯ 
1-1.1-ST-3   คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการประจําคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
1-1.1-ST-4    รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1-1.1-ST-5   รายงานการประชุมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1-1.1-ST-6 โครงการแลกเปล่ียนเรียนรู ภายในคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
1-1.1-ST-7 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานทุกไตรมาส 

(รายงานผลการปฏิบัติงานการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ.2552) 
1-1.1-ST-8 รายงานการตดิตามการประเมินการใชงบประมาณ 
1-1.1-ST-9  รายงานผลการดําเนินงานตามโครงการ / กิจกรรมของคณะวิทยาศาสตร 

และเทคโนโลย ี
1-1.1-ST-10  รายงานการประชุมภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1-1.1-ST-11 รายงานการวิเคราะหเปาประสงคและกลยทุธของคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
1-1.1-ST-12 บันทึกการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
1-1.1-ST-13 รายงานการประชุมคณะกรรมการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
1-1.1-ST-14 แผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําป 2552 
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ตัวบงชี้ท่ี 1.2 :          รอยละของการบรรลุเปาหมายตามตัวบงชีข้องการปฏิบัติงานท่ีกําหนด     
ชนิดตัวบงชี้ :  ผลผลิต 
 เกณฑการประเมิน :  

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

จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณท่ีบรรลุเปาหมาย X  100 
จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณท้ังหมด 

ผลการคํานวณ :  
จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณท้ังหมด   22   ตัวบงช้ี/ตัวช้ีวดั 
จํานวนตัวบงช้ีของแผนปฏิบัติงานประจําปงบประมาณท่ีบรรลุเปาหมาย  21  ตัวบงช้ี/ตัวช้ีวดั 

21 x  100 = 95.45   % 
22 

ผลการดําเนินงาน : 
 ปการศึกษา 2552 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดกําหนดตัวบงช้ีการดําเนินการตามพันกิจไวใน
แผนยุทธศาสตร โดยมีการกําหนดตัวช้ีวัดตามประเด็นยุทธศาสตร มีการกําหนดเปาหมาย ผลผลิต ผลลัพธ 
ระดับความสําเร็จของรอยละเฉล่ียถวงน้ําหนัก ในการบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติงานของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจํานวน  21  ตัวช้ีวัด  และสามารถดําเนินการไดบรรลุเปาหมายตามแผนปฏิบัติ
งานประจําปงบประมาณ จํานวน 22  ตัวช้ีวัด  ผลการบรรลุเปาหมายคิดเปนรอยละ  95.45 
 
การประเมินปท่ีแลวของคณะกรรมการ :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 1.2 เปาหมายท่ีกําหนด ผลดําเนินการท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

 รอยละ 80  รอยละ 85.37  บรรลุ 2  คะแนน 
 
การประเมินตนเอง :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 1.2 เปาหมายท่ีกําหนด ผลดําเนินการท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

รอยละ 85 รอยละ  95.45            บรรลุ     3  คะแนน 
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การตรวจสอบของคณะกรรมการปนี้ (Check Board) :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 1.2 เปาหมายท่ีกําหนด ผลดําเนินการท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

รอยละ 85 รอยละ  95.45            บรรลุ     3  คะแนน 
 
การประเมินของคณะกรรมการปนี ้:   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 1.2 เปาหมายท่ีกําหนด ผลดําเนินการท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

รอยละ 85    

 
จุดแข็ง 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดมีการตรวจติดตามโครงการตาง ๆ ท่ีมีการดําเนินการในป
การศึกษา 2552 โดยใหผูบริหารระดับหัวหนาภาค หัวหนาหนวยงาน ดําเนินการตามปฏิทินและตามกิจกรรมท่ี
กําหนดไวในโครงการ แผนงาน ท่ีไดรับงบประมาณเสมอ ๆ  
             คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการรายงานการใชงบประมาณตามโครงการตาง ๆ ทุกเดือน โดย
แจงใหผูบริหารและคณาจารยไดรับทราบ 
 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
ควรมีการดําเนินการโครงการ/กิจกรรมตาง ๆ ในระยะเวลาท่ีกําหนดตามโครงการท่ี

ไดรับอนุมัติใหดําเนนิการ  
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงชี้นี ้ 

ควรพัฒนาตัวช้ีวัดแตละโครงการใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของโครงการ
ผลสําเร็จของโครงการตาง ๆ   
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี) 

มีการกําหนดตัวบงช้ีความสําเร็จของแผนยทุธศาสตรและแผนปฏิบัติการที่สอดคลองกับเกณฑประเมินของ 
สกอ. ทําใหประเมินการบรรลุเปาหมายไดงาย เปนรูปธรรม 
หลักฐานอางอิง: 
1-1.2-ST-1 แผนปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ 2552   
1-1.2-ST-2     รายงานผลการปฏิบัติงานการใชจายงบประมาณปงบประมาณ 2552 ตามโครงการ

ตาง ๆ ของคณะ 
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1-1.2-ST-3    รายงานผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือนปงบประมาณ 2552 ตามคํารับรองการ
ปฏิบัติราชการ 

1-1.2-ST-4    รายงานการตดิตามตรวจสอบประสิทธิภาพ ประสิทธิผล การใชงบประมาณ 
ปงบประมาณ 2552 
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องคประกอบที่ 2  การเรยีนการสอน 
ตัวบงชี้ท่ี 2.1 : มีระบบและกลไกการพัฒนาและบริหารหลักสูตร 
ชนิดตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 

5-6 ขอแรก 
มีการดําเนนิการครบ 

5-6 ขอแรก 
มีการดําเนนิการทุกขอ 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
 1 มีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร 

           ผลดําเนินการ 
           คณะวิทยาศาสตรฯ  มีระบบการเปดและปดหลักสูตรตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย เร่ืองแนวปฏิบัติในการเปดและปดหลักสูตร และ
มีกลไกในการปฏิบัติตามประกาศดังกลาวโดยไดจัดทําแผนผังแนว
ทางการจัดทําหลักสูตรตามระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร
เพื่อใหผูรับผิดชอบในแตละหลักสูตรยึดถือเปนแนวปฏิบัติ และได
กําหนดใหมีการวิเคราะหผลการดําเนินการ  สํารวจความเหมาะสม
ทางดานทรัพยากรและบุคลากรเพื่อเปดหรือปรับปรุงหลักสูตรให
สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและสังคม   

2-2.1- ST -1 
2-2.1- ST -2 
2-2.1- ST -3 

 2 มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตทุกหลักสูตรในแผนการผลิต
บัณฑิต 
        ผลดําเนินการ 
        คณะวิทยาศาสตรฯ มีการกําหนดเปาหมายการผลิตบัณฑิตในทุก
หลักสูตรในแผนการผลิตบัณฑิต 

2-2.1- ST -4 

 3 มีการเตรียมความพรอมกอนการเปดหลักสูตรใหมและการปรับปรุง
หลักสูตรใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานหลักสูตรทุกเร่ือง 
           ผลดําเนินการ 

         คณะวิทยาศาสตรฯ มีการเตรียมความพรอมกอนการเปด 
หลักสูตรใหมและการปรับปรุงหลักสูตรเกาโดย คณะกรรมการวิพากษ
หลักสูตรจากภายนอก อาจารยประจําหลักสูตร และคณะกรรมการ
คณะฯ  พิจารณาความ เหมาะสมของรายวิชา  กิจกรรม เส ริม
ประสบการณ  บุคลากร และทรัพยากรของแตละหลักสูตรเพื่อใหได
มาตรฐานตามเกณฑ  และไดจัดทําตารางแสดงรายการปรับปรุง
หลักสูตรไวในเอกสารปรับปรุงหลักสูตรเพ่ือใหผูรับผิดชอบดําเนินการ

2-2.1- ST -5 
2-2.1- ST -6 
2-2.1- ST -7  
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มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
กอนเปดหรือปรับปรุงหลักสูตร   

 4 มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการทุกหลักสูตรประจําปการศึกษา เชน 
รอยละของหลักสูตรท่ีไมเปนไปตามเกณฑมาตรฐาน รอยละของ
บทความจากวิทยานิพนธท่ีตีพิมพเผยแพร รอยละของบัณฑิตท่ีทํางาน
ตรงสาขา 
           ผลดําเนินการ 
           มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคกําหนดใหสาขาวิชารายงาน 
ผลการดําเนินการ ซ่ึงคณะวิทยาศาสตรไดนําผลการดําเนินงานนั้นมา
วิเคราะห เชนการสําเร็จการศึกษา การมีงานทํา รายวิชาท่ีเปดสอนเพ่ือ
พัฒนา ปรับปรุงใหหลักสูตรท่ีเปดสอนไดมาตรฐานทุกหลักสูตร 

2-2.1- ST -3 
 

 5 มีการนําผลการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการหลักสูตรประจํา  
ปการศึกษาไปปรับปรุงหลักสูตรและหรือปรับปรุงระบบกลไกการ
บริหารหลักสูตร 
            ผลดําเนินการ 
            คณะวิทยาศาสตรฯ มีการวิเคราะหขอมูลการดําเนินการ 
หลักสูตรประจําป จํานวน 2 ภาคเรียนและนําผลการวิเคราะหไป
ปรับปรุง และบริหารหลักสูตร เชนการประชาสัมพันธหลักสูตร  
การปรับความรูพื้นฐานวิทยาศาสตรและคณิตศาสตรใหกับนักศึกษา  
การจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรและความตองการ
ของทองถ่ิน 

2-2.1- ST -3 
2-2.1- ST -8 
2-2.1- ST -9 
2-2.1- ST -10 

 6 หลักสูตรท่ีเปดสอนทุกหลักสูตรไดมาตรฐานตามเกณฑมาตรฐานทุก
เร่ืองและมีการประกันคุณภาพหลักสูตรครบทุกประเด็นตามเกณฑ
มาตรฐานหลักสูตร 
           ผลดําเนินการ 

คณะวิทยาศาสตรฯ มีหลักสูตรสภามหาวิทยาลัยไดอนุมัติ ท่ีเปด 
สอนไดมาตรฐานตามเกณฑการประกันคุณภาพตามท่ีสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนดไว และมีแผนการประกันคุณภาพ
หลักสูตรทุกหลักสูตร 

 
2-2.1- ST -7 

 

 7 หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษาที่เนนการวิจัย (ปริญญาโท เฉพาะ แผน 
(ก) และปริญญาเอก) ท่ีเปดสอนมีจํานวนมากกวารอยละ 50 ของ
จํานวนหลักสูตรท้ังหมด 
           ผลดําเนินการ 
           คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปดสอนระดับบัณฑิตศึกษาท่ี

2-2.1- ST -11 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
เนนการวิจัย คิดเปนรอยละ100 ไดแก หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิทยาศาสตรศึกษา 

 
การประเมินปท่ีแลวของคณะกรรมการ :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 2.1 เปาหมายท่ีกําหนด ผลดําเนินการท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

 ระดับ 5  ระดับ 6 บรรลุ    2  คะแนน 
 
การประเมินตนเองปนี้ : 
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 

เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 
ตัวบงช้ีท่ี 2.1 ระดับ 6 ระดับ 7  บรรลุ 3  คะแนน 

 
การตรวจสอบของคณะกรรมการปนี ้ (Check Board) :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 2.1 เปาหมายท่ีกําหนด ผลดําเนินการท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 6 ระดับ 7  บรรลุ 3  คะแนน 
 
การประเมินของคณะกรรมการปนี ้:   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 2.1 เปาหมายท่ีกําหนด ผลดําเนินการท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 6    
 
จุดแข็ง 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร  มีการกาํหนดเปาหมาย
การผลิตบัณฑติและประชาสัมพันธหลักสูตร วิเคราะหการดําเนินการหลักสูตรและพัฒนาปรับปรุงเพื่อใหทุก
หลักสูตรภายในคณะไดมาตรฐานตามเกณฑ โดยคณะกรรมการประจําคณะ อาจารยประจําหลักสูตร และ
ผูทรงคุณวุฒิจากภายนอกรวมดําเนินการ อีกท้ังมีแผนการประกันคุณภาพทุกหลักสูตร 
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จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดท่ีควรพัฒนา 

  -  
 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงชี้นี ้ 
  1. ในการพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ควรสงเสริมใหอาจารยใหมีวุฒิปริญญาเอกให
ไดสัดสวนตามท่ี สกอ. กําหนด เพื่อใหสามารถเปดหลักสูตรไดมากข้ึนและมีประสิทธิภาพ 
  2. กําหนดเกณฑ มาตรการ วธีิการในการรับนักศึกษาของแตละหลักสูตรเพ่ือใหทุกหลักสูตร
ในคณะวิทยาศาสตรสามารถรับนักศึกษาไดตามเปาหมายท่ีกําหนด เชน การคัดเลือกนักศึกษา การกําหนด
จํานวนในการรับนักศึกษา 
 
หลักฐานอางอิง: 

2-2.1- ST -1     ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเร่ือง แนวปฏิบัติในการเปดและปดหลักสูตร 
2-2.1- ST -2    ประกาศคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เร่ืองแผนผังแนวทางการจัดทําหลักสูตร

ตามระบบและกลไกการเปดและปดหลักสูตร 
2-2.1- ST -3    รายงานขอมูลการดําเนินงานหลักสูตรประจําปการศึกษา 2552 
2-2.1- ST -4    แผนการผลิตบัณฑิต พ.ศ. 2549-2553 (แยกตามสาขาวิชา) คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
2-2.1- ST -5      หนังสือราชการขอความอนุเคราะหบุคลากร เปนผูทรงคุณวุฒิในการวิพากษ 

หลักสูตร 
 2-2.1- ST -6    คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคท่ี 0243/2551 เร่ืองแตงต้ังอาจารยประจํา 

     หลักสูตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2-2.1- ST -7    หลักสูตร (แผนการประกันคุณภาพหลักสูตร) 
2-2.1- ST -8    เอกสารอบรมปรับความรูพื้นฐานในรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร 
2-2.1- ST -9   คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรคท่ี 041/2552 เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการปฏิบัติ

หนาท่ีปฐมนิเทศและอบรมปรับความรูพื้นฐาน สําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 1  คณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

2-2.1-ST -10     เอกสารประชาสัมพันธหลักสูตร 
2-2.1- ST -11    หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตรศึกษา 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.2 : มีกระบวนการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ 
ชนิดตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 

5 ขอแรก 
มีการดําเนนิการครบ 

5 ขอแรก 
มีการดําเนนิการทุกขอ 

 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
 1 มีกลไกการใหความรูความเขาใจกับอาจารยผูสอนถึงวัตถุประสงคและ

เปาหมายของการจัดการศึกษาทุกหลักสูตร 
           ผลดําเนินการ 
           คณะวิทยาศาสตรฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการประจําคณะจากท้ัง
ภายในและภายนอก  และอาจารยประจําหลักสูตรรวมกันกําหนด
วัตถุประสงคและเปาหมายของแตละหลักสูตร และประชุมช้ีแจงให
อาจารยผูสอนทราบวัตถุประสงคและเปาหมายดังกลาวเพื่อใหอาจารย
ออกแบบการจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรนั้น ๆ 
ไดแก  การประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  การแตงต้ังอาจารยพี่เล้ียง และการอบรมอาจารยใหม 
ประจําป 2552  เพื่อสรางความเขาใจถึงเปาหมายของการจัดการศึกษา
ใหกับอาจารยใหมฯลฯ 

2-2.2- ST -1    
2-2.2- ST -2 
2-2.2- ST -3 
2-2.2- ST -4 

 

 2 มีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญทุกหลักสูตร 
            ผลดําเนินการ 
            คณะวิทยาศาสตรฯ ไดกําหนดใหอาจารยทุกคนในคณะจัดการ
เรียนการสอนแบบใฝ รูโดยเนนผู เรียนเปนสําคัญผานกิจกรรมท่ี
หลากหลายตามความเหมาะสมของแตละหลักสูตรเพ่ือใหนักศึกษาเกิด
การเรียนรู เชนการทําปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร การศึกษาดูงานนอก
สถานท่ี การออกคาย การจัดสัมมนา การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

2-2.2- ST -5 
2-2.2- ST -6 
2-2.2- ST -7   
2-2.2- ST -8 

 3 มีการใชส่ือและเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการสอนเพ่ือสงเสริมการ
เรียนรูทุกหลักสูตร 
 ผลการดําเนินการ 
                       คณะวิทยาศาสตรฯ  ไดใช ส่ือและเทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมในการเรียนการสอน โดยมีนวัตกรรมการสอนผานการวิจัย

2-2.2- ST -6 
2-2.2- ST -9   
2-2.2- ST -10 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
ในช้ันเรียนเร่ือง การสอนแบบใฝรู Active learning และมีการจัดทําส่ือ
การสอน e-learning รวมท้ังใชเทคโนโลยีประกอบการสอน เชน 
internet  เคร่ืองมือทางวิทยาศาสตร หองปฏิบัติการ ฯลฯ  เพื่อสงเสริม
การเรียนรูทุกหลักสูตร 

 4 มีการจัดการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุนและหลากหลาย                 
ท่ีสนองตอบตอความตองการของผูเรียน 
           ผลดําเนินการ 
           คณะวทิยาศาสตรฯ สงเสริมใหแตละสาขามีการจัดกิจกรรมและ
การจัดการเรียนการสอนท่ีมีความยืดหยุนและตอบสนองความตองการ
ของผูเรียนอยางหลากหลาย เชนการสัมมนา การศึกษาปญหาพิเศษ 
การวิจยั การฝกประสบการณ และการปฏิบัติการทางดานวิทยาศาสตร 
รวมท้ังแตละหลักสูตรจะมีการเปดรายวิชาเลือกเสรีใหนกัศึกษาเลือก
เรียนตามความสนใจ 

2-2.2- ST -8   
2-2.2- ST -11 
2-2.2- ST -12  

   
 
 

 5 มีการประเมินผลการเรียนการสอนท่ีสอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ี
จัดใหผูเรียนและอิงพัฒนาการของผูเรียนทุกหลักสูตร 
            ผลดําเนินการ 
            คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการประเมินผลการเรียนท่ี
สอดคลองกับสภาพการเรียนรูท่ีจัดใหผูเรียน โดยมีการกําหนดสัดสวน
คะแนนท้ังจากการปฏิบัติ การทดสอบ ความใสใจในการเรียน  และ
ประเมินผลจากกิจกรรมเสริมการเรียนดานตาง ๆ 

2-2.2- ST -13 
2-2.2- ST -14 

 
 
 
 

 6 มีการประเมินผลความพึงพอใจของผูเรียนในเร่ืองคุณภาพการสอนและ
ส่ิงสนับสนุนการเรียนรูทุกหลักสูตร 
           ผลดําเนินการ 
           คณะวทิยาศาสตรฯ  มีการประเมินความพึงพอใจของผูเรียน 
ในดานตาง ๆ เชน คุณภาพการสอน ส่ิงสนับสนุนการเรียนรู เพื่อนําผล
การประเมินดังกลาวมาพัฒนา ปรับปรุง เชนการจัดทําหองเรียนมาตรฐาน  
การพัฒนาอาจารยดานเทคนคิการสอนและการวิจยัในช้ันเรียน        

2-2.2- ST -15 
 
 

 7 มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนและพัฒนาผูเรียนอยาง
ตอเนื่องทุกหลักสูตร 
           ผลดําเนินการ 
           คณะวิทยาศาสตรฯ มีระบบการปรับปรุงวิธีการเรียนการสอน
และพัฒนาผูเรียนอยางตอเนื่องทุกหลักสูตร เชน การจัดอบรมปรับพื้น
ฐานความรู   การกําหนดอาจารยท่ีปรึกษาเพื่อใหคําปรึกษาและพัฒนา

2-2.2-ST-8 
2-2.2- ST -10 
2-2.2-ST-16 
2-2.2-ST-17 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
ผูเรียน การเขารับการอบรมของอาจารยผูสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพ การ
จัดซ้ือวัสดุอุปกรณและส่ือการเรียนการสอนเพื่อนํามาพัฒนาการเรียน
การสอนใหเกิดประสิทธิภาพ และการจัดกิจกรรมเสริมประสบการณ 
ฯลฯ 

 
การประเมินปท่ีแลวของคณะกรรมการ : 
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 
ตัวบงช้ีท่ี 2.2 ระดับ 7 ระดับ 7  บรรลุ 3 คะแนน 

 
การประเมินตนเองปนี้ : 
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 
ตัวบงช้ีท่ี 2.2 ระดับ 7 ระดับ 7   บรรลุ 3 คะแนน 

 
การตรวจสอบของคณะกรรมการปนี้  (Check Board) :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 
ตัวบงช้ีท่ี 2.2 ระดับ 7 ระดับ 7   บรรลุ 3 คะแนน 

 
การประเมินของคณะกรรมการปนี้ : 
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 
ตัวบงช้ีท่ี 2.2 ระดับ 7    

 
 จุดแข็ง 
 คณะวิทยาศาสตรมีการออกแบบการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ทุกหลักสูตร โดยคณาจารยท่ีสอนในแตละรายวิชาจัดทําโครงการสอนท่ีสอดคลองกับกระบวนการเรียนรูท่ี
เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีกิจกรรมที่เอ้ือตอการเรียนรูตามศักยภาพของแตละบุคคล มีเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ทางการศึกษาท่ีสอดคลองกับรายวิชาท่ีสอน  และอาจารยผูสอนผานการอบรมพัฒนาศักยภาพดานการจัดการ
เรียนการสอนแบบใฝรู 
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จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
 ส่ือและอุปกรณการเรียนการสอน หองเรียนมาตรฐานมีจํานวนจํากัด  
 
 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงชี้นี ้ 

จัดสรรงบประมาณในการจัดสรางหองเรียนมาตรฐาน ส่ือ  อุปกรณ  ท่ีใชในการจัดการเรียนรู 
 
หลักฐานอางอิง: 

2-2.2-ST-1    คณะกรรมการประจําคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2-2.2-ST-2    วัตถุประสงคและเปาหมายของหลักสูตร 
2-2.2-ST-3    คําส่ังแตงต้ังพีเ่ล้ียงอาจารยใหม 
2-2.2-ST-4    การประชุม/อบรม อาจารย ประจําป 2552 
2-2.2-ST-5    ตัวอยางแผนการจัดการเรียนการสอนและจัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีเนนผูเรียน 

         เปนสําคัญ 
2-2.2-ST-6  รายงานการวิจยัในช้ันเรียนเร่ือง การสอนแบบใฝรู Active learning ฯ ป 

        การศึกษา 2552 
2-2.2-ST-7    หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 
2-2.2-ST-8    โครงการอบรม / ศึกษาดูงาน / ฝกประสบการณ ของนักศึกษา 
2-2.2-ST-9    เวปไซดของบทเรียน e-learning  / ภาพกจิกรรมการใช internet   เคร่ืองมือทาง  

         วิทยาศาสตร หองปฏิบัติการ ฯลฯ  ของนักศึกษาปการศกึษา 2552 
2-2.2-ST-10    มีหอง Lab และหองเรียนมาตรฐาน ท่ีจําเปนตองใชในการจัดการเรียนการสอน 

           ตามหลักสูตร 
2-2.2-ST-11   รายวิชาเลือกเสรี 
2-2.2-ST-12   รายงานการวิจยัของนักศึกษา 
2-2.2-ST-13    ตัวอยางผลงานนักศึกษาท่ีคนควาตามความสนใจ 
2-2.2-ST-14   ตัวอยางการประเมินการเรียนรู (มคอ. 3) 
2-2.2-ST-15  การประเมินผลการสอนอาจารยโดยนักศึกษา 
2-2.2-ST-16   โครงการอบรมตาง ๆ  
2-2.2-ST-17  รายช่ืออาจารยท่ีปรึกษา 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.3 : มีโครงการหรือกิจกรรมท่ีสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนซ่ึงบุคคล 
องคกร และชุมชนภายนอกมีสวนรวม 
ชนิดตัวบงชี้ :  กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 

5 ขอแรก 
มีการดําเนนิการครบ 

5 ขอแรก 
มีการดําเนนิการทุกขอ 

เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 

มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
 1 มีระบบและกลไกท่ีกําหนดใหผูทรงคุณวฒิุ หรือผูรูในชุมชนมาชวยใน

การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตร 
           ผลดําเนินการ 
           คณะวทิยาศาสตรฯ มีระบบท่ีกําหนดใหผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูใน
ชุมชนมาชวยในการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรทุกหลักสูตรโดยมี
โครงสรางคณะกรรมการประจําคณะซ่ึงมีผูทรงคุณวุฒิหรือผูรูใน
ชุมชนประกอบดวย  และมีกลไกในการแตงต้ังผูทรงคุณวฒิุจาก
ภายนอกเปนคณะกรรมการวพิากษหลักสูตร  รวมกําหนดกิจกรรม 
รายวิชาของแตละหลักสูตรเพื่อปรับปรุงหลักสูตรใหไดมาตรฐานและ
สอดคลองกับความตองการของชุมชน 

2-2.3-ST-1 
2-2.3-ST-2 

 

 2 มีการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมใหผูเรียนมีความรูและทักษะท่ี
นําไปใชในการปฏิบัติจริงไดโดยผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวน
รวมทุกหลักสูตร 
            ผลดําเนินการ 
            คณะวิทยาศาสตรฯ มีการจัดการเรียนการสอนท่ีสงเสริมให
ผู เ รียนมีความรูและทักษะท่ีนําไปใชในการปฏิบัติจริงไดโดย
ผูทรงคุณวุฒิ หรือผูรูในชุมชนมีสวนรวมทุกหลักสูตร โดยดําเนินการ
สงเสริมใหนักศึกษานำความรูทางดานทฤษฎีไปใชปฏิบัติจริงผาน
กิจกรรมตาง ๆ เชน การฝกประสบการณ การศึกษาดูงานนอกสถานท่ี   
การจัดอบรมสัมมนา  การจัดค าย  ฯลฯ   โดยความรวมมือกับ
ผูทรงคุณวุฒิจากองคกรภายนอกท้ังหนวยงานของรัฐและเอกชน และ
ยังมีการเชิญผูทรงคุณวุฒิเปนอาจารยพิเศษเพ่ือถายทอดประสบการณ
ใหกับนักศึกษา 
 
 

2-2.3-ST-3 
2-2.3-ST-4 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
 3 มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาท้ังท่ีกําหนดและไมกําหนดใน

หลักสูตรโดยความรวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก 
           ผลดําเนินการ 
           มีการจัดโครงการ กิจกรรมทางการศึกษาท้ังท่ีกําหนดโดยความ
รวมมือกับองคการหรือหนวยงานภายนอก  เชนโครงการบริการชุมชน
ของแตละสาขาวิชา  โครงการศึกษาดูงานนอกสถานท่ี   โครงการสัปดาห
วิทยาศาสตร โครงการฝกประสบการณ และการสัมมนาหลังฝก
ประสบการณ  เปนตน และไมกําหนดในหลักสูตรเชน การสงนักศึกษา
เขารวมโครงการหรือกิจกรรมตามท่ีหนวยงานภายนอกจัดข้ึน 

2-2.3-ST-3 
2-2.3-ST-5 

 
 

 4 มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมินกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไดรับ
การสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือชุมชนภายนอกสถาบันทุก
หลักสูตร 
           ผลดําเนินการ 
           คณะวิทยาศาสตรฯ  มีการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไดรับการสนับสนุนจากผูทรงคุณวุฒิหรือ
ชุมชนภายนอกสถาบันทุกหลักสูตร โดยกําหนดใหทุกโครงการท่ีได
ดําเนินการประเมินผลความสําเร็จของการดําเนินการท้ังจากผูจัด 
ผูเขารวมกิจกรรม และจากองคกรภายนอกท่ีมีสวนเกี่ยวของ เชน  
การฝกประสบการณวิชาชีพจะมีการนิเทศจากอาจารย และการประเมิน
จากหนวยงาน เปนตน 

2-2.3-ST-6 
 
 

 5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมีสวนรวมของบุคคล องคการ 
และชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนทุก
หลักสูตร 
      ผลดําเนินการ 
            คณะวิทยาศาสตร ฯ มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการมี
สวนรวมของบุคคล องคกร และชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตร
และการเรียนการสอนทุกหลักสูตร  โดยนําผลการประเมินกิจกรรม 
โครงการตาง ๆ เชน  การบริการวิชาการ การฝกประสบการณวิชาชีพ 
จากบุคคล องคกรภายนอก มาวิเคราะหเพื่อนําปรับปรุงและประยุกตใช
ในกระบวนการจัดการศึกษาของคณะใหมีประสิทธิภาพและสอดคลอง
กับความตองการของทองถ่ิน เชนการเชิญบุคคลภายนอกท่ีมีความ
เช่ียวชาญมาเปนอาจารยพิเศษ วิทยากร และการจัดอบรมทักษะความรู
ใหกับนักศึกษาเชนการอบรมการใชโปรแกรมทางคณิตศาสตร  

2-2.3-ST-4 
2-2.3-ST-6 
2-2.3-ST-7 
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การประเมินตนเองปท่ีแลวของคณะ : 
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 
ตัวบงช้ีท่ี 2.3 ระดับ 3 ระดับ 5  ไมบรรลุ 3 คะแนน 

 
การประเมินตนเองปนี้ : 
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 
ตัวบงช้ีท่ี 2.3 ระดับ 5 ระดับ 5   บรรลุ 3 คะแนน 

 
การตรวจสอบของคณะกรรมการปนี้ (Check Board) :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 
ตัวบงช้ีท่ี 2.3 ระดับ 5 ระดับ 5   บรรลุ 3 คะแนน 

 
การประเมินของคณะกรรมการปนี้ : 
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี  สกอ. 

เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 
ตัวบงช้ีท่ี 2.3 ระดับ 5    

 
 จุดแข็ง 

คณะวิทยาศาสตรฯ มีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบผานกิจกรรมตาง ๆ โดยความ 
รวมมือกับบุคคล องคกรภายนอกอยางสม่ําเสมอทําใหนักศึกษาไดรับประสบการณตรงจากหนวยงานตางๆ 
เปนอยางดี 
 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
 จุดท่ีควรพัฒนา 
 บุคคล องคกร และชุมชนภายนอกยังมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนนอย  
 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงชี้นี ้ 

สรางการมีสวนรวมของบุคคล องคการ และชุมชนภายนอกในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการ
สอนใหมากข้ึนและตอเนื่อง เชนการจัดสหกิจศึกษา และจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการแลกเปล่ียน
เรียนรูรวมกับองคกรภายนอก 
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หลักฐานอางอิง: 
2-2.3-ST-1   คณะกรรมการประจําคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
2-2.3-ST-2   คณะกรรมการวพิากษหลักสูตร 
2-2.3-ST-3   รายงานกจิกรรมโครงการอบรมของนักศึกษา 
2-2.3-ST-4   คําส่ังแตงต้ังอาจารยพิเศษ 
2-2.3-ST-5   โครงการฝายชลอน้ําตามรอยเทาพอ 
2-2.3-ST-6    ผลการประเมินการฝกงาน 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.4 : จํานวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเทาตอจํานวนอาจารยประจํา   
ชนิดตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน : 

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

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

(-5.99) -5.99 % 
ของเกณฑมาตรฐาน 

 

เกณฑมาตรฐาน: รอยละ 

คา FTES 
      - เกณฑมาตรฐาน 

x  100 จํานวนอาจารย 

เกณฑมาตรฐาน 
 

ผลการคํานวณ : 

คา FTES 3,483.00  

เกณฑมาตรฐาน 1 : 20 

คํานวณตามสูตร 
= 

3,483.00 
- 20 

x  100 87 

20 

= 
40.03 - 20 

x 100 
20 

= 100.15 %  
 

 
การประเมินปท่ีแลวของคณะกรรมการ :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 2.4 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 

รอยละ 30 รอยละ  111.14  ไมบรรลุ 1 คะแนน 
 
การประเมินตนเองปนี ้:   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 2.4 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 

รอยละ 30 รอยละ  100.15  ไมบรรลุ 1 คะแนน 
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การตรวจสอบของคณะกรรมการปนี้ (Check Board) :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 2.4 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 

รอยละ 30 รอยละ  100.15  ไมบรรลุ 1 คะแนน 
 
การประเมินของคณะกรรมการปนี ้:   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 2.4 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 

รอยละ 30    
 
จุดแข็ง 

1. อาจารยในสาขาวิชาท่ีเกีย่วของมีความรอบรูทางวิชาการอยูในระดับสูง  มีตําแหนงวิชาการตาม 
มาตรฐานท่ีกําหนด สามารถสอนไดหลากหลายวิชา 

2. อาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการพัฒนาระดับการศึกษาท่ีสูงข้ึนในระดับปริญญา 
เอก 

3. อาจารยจัดการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ มีส่ือประกอบการสอน 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีควรจัดหาอาจารยใหสอดคลองกับเกณฑมาตรฐาน 
2. ควรรับสมัครอาจารยเพื่อทดแทนอาจารยท่ีไปศึกษาตอ 

 
 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงชี้นี ้ 

เรงประชาสัมพันธการรับสมัครอาจารย 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี)  

- 
หลักฐานอางอิง: 

2-4.1-ST-1 รายการคํานวณและเกณฑมาตรฐานของ FTES  ป 2552 
 
 
 
 
 
 



 -33- 

ตัวบงชี้ท่ี 2.5 : สัดสวนของอาจารยประจําท่ีมีคุณวุฒิปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก หรือเทียบเทาตอ
อาจารยประจํา 
ชนิดตัวบงชี้ :  ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอยละ 
1 -39  ห รื อวุ ฒิ ป ริญญา เ อกอยู
ระหวางรอยละ  40 -  59 แตวุ ฒิ
ปริญญาตรีมากกวารอยละ 5 

1. วุฒิปริญญาเอกอยูระหวางรอย
ละ 40 -  29 และ  
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือนอย
กวารอยละ 5  
หรือ 
1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือ
เทากบัรอยละ 60 และ 
2. วุฒิปริญญาตรีมากกวารอยละ 5 

1. วุฒิปริญญาเอกมากกวาหรือ
เทากับรอยละ 60 และ  
2. วุฒิปริญญาตรีเทากับหรือนอย
กวารอยละ 5 

 
เกณฑมาตรฐาน: รอยละ 

จํานวนอาจารยปริญญาตรี (6) X 100 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (87) 

จํานวนอาจารยปริญญาตรี รอยละ ... 

 

จํานวนอาจารยปริญญาเอก (13) X 100 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (87) 

จํานวนอาจารยปริญญาตรี รอยละ 6.90 
 
ผลการคํานวณ :  
 ตัวต้ังปริญญาตรี  = 6  X 100        ตัวหาร  87          ผลลัพธ =  รอยละ 6.90 
 ตัวต้ังปริญญาเอก  = 13  X 100     ตัวหาร  87         ผลลัพธ =  รอยละ14.94 
ผลการดําเนินงาน : 
               มหาวิทยาลัยไดจดัสรรงบประมาณสําหรับอาจารยศึกษาตอในระดับท่ีสูงข้ึน  
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การประเมินปท่ีแลวของคณะกรรมการ : 
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 2.5 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 

วุ ฒิ ป ริญญา เ อ ก
รอยละ 12 

 

- คุณวุฒิปริญญาตรี    
  รอยละ 9 
- คุณวุฒิปริญญาโท 
  หรือเทียบเทารอยละ 80 
- คุณวุฒิปริญญาเอก 
  หรือเทียบเทารอยละ 11 

ไมบรรลุ 1 

 
การประเมินตนเองปนี้ : 
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 2.5 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 

วุ ฒิ ป ริญญา เ อ ก
รอยละ 14.94 

 

- คุณวุฒิปริญญาตรี    
  รอยละ 6.90 
- คุณวุฒิปริญญาโท 
  หรือเทียบเทารอยละ     
  78.16 
- คุณวุฒิปริญญาเอก 
  หรือเทียบเทารอยละ    
  14.94 

ไมบรรลุ 1 

 
การตรวจสอบของคณะกรรมการปนี ้ (Check Board) :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 2.5 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 

วุ ฒิ ป ริญญา เ อ ก
รอยละ 14.94 

 

- คุณวุฒิปริญญาตรี    
  รอยละ 6.90 
- คุณวุฒิปริญญาโท 
  หรือเทียบเทารอยละ    
  78.16 
- คุณวุฒิปริญญาเอก 
  หรือเทียบเทารอยละ  
  14.94 

ไมบรรลุ 1 
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การประเมินของคณะกรรมการปนี้ : 
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 2.5 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 

วุ ฒิ ป ริญญา เ อ ก
รอยละ 14.94 

   

 
จุดแข็ง 

- 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดท่ีควรพัฒนา 
 งบประมาณพฒันาอาจารยในการศึกษาตอระดับปริญญาเอกท้ังภายในและนอกประเทศ ยังมี

ไมเพียงพอกับความตองการของอาจารย และบางสาขาวชิามีอาจารยท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงชี้นี ้ 

 ดําเนินการใหมหาวิทยาลัยจัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาอาจารยในการศึกษาตอระดับ
ปริญญาโทและเอกท้ังภายในและนอกประเทศ  
 

หลักฐานอางอิง: 
2-2.5-ST-1   สรุปขอมูลอาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแยกตามคุณวุฒิการศึกษา  
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ตัวบงชี้ท่ี 2.6 : สัดสวนของอาจารยประจําท่ีดํารงตําแหนงอาจารย ผูชวยศาสตราจารย รองศาสตราจารย 
และศาสตราจารย   

ชนิดตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ.
และ ศ. รวมกันอยูระหวางรอย
ละ 1-39 หรือผูดํารงตําแหนง
ระดับ ผศ. รศ.และ ศ. รวมกัน
อยูระหวางรอยละ 40-59 แตผู
ดํารงตําแหนงระดับ รศ.ข้ึนไป
นอยกวารอยละ 10 

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ.
และ ศ. รวมกันอยูระหวางรอยละ 
40-59 และ  
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.ข้ึนไป
เท ากับหรือนอยกว ารอยละ  10  
หรือ 
1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ.
และ ศ. รวมกันมากกวาหรือเทากับ
รอยละ 60 และ 
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ.ข้ึนไป
นอยกวารอยละ 10 

1. ผูดํารงตําแหนงระดับ ผศ. รศ.และ 
ศ. รวมกันมากกวาหรือเทากับรอยละ 
60 และ  
2. ผูดํารงตําแหนงระดับ รศ. ข้ึนไป
เทากับหรือมากกวากวารอยละ 10 

 
เกณฑมาตรฐาน: รอยละ 

จํานวนอาจารยท่ีดํารงตําแหนง ผศ. (26) X 100 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (87) 

 
จํานวนอาจารยท่ีดํารงตําแหนง รศ. (2) X 100 

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด (87) 
 
ผลการคํานวณ :  

 ตัวตัง้ ผศ.  = 26  X 100  ตัวหาร  87  ผลลัพธ =  รอยละ 29.89 

 ตัวตัง้ รศ.  = 2  X 100  ตัวหาร  87  ผลลัพธ =  รอยละ 2.30 
 
การประเมินปท่ีแลวของคณะกรรมการ : 
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 2.6 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุ

เปาหมาย 
คาคะแนนท่ีได 

ผศ.รอยละ 30 
รศ. รอยละ 2 

ผศ.รอยละ 30 
รศ. รอยละ 2 

บรรลุ 1 
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การประเมินตนเองปนี:้ 
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 2.6 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุ

เปาหมาย 
คาคะแนนท่ีได 

ผศ.รอยละ 30 
รศ. รอยละ 2 

ผศ.รอยละ 29.89 
รศ. รอยละ 2.3 

บรรลุ 1 

 
การตรวจสอบของคณะกรรมการปนี้  : 
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 2.6 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุ

เปาหมาย 
คาคะแนนท่ีได 

ผศ.รอยละ 30 
รศ. รอยละ 2 

ผศ.รอยละ 29.89 
รศ. รอยละ 2.3 

บรรลุ 1 

 
การประเมินของคณะกรรมการปนี้ : 
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 2.6 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุ

เปาหมาย 
คาคะแนนท่ีได 

ผศ.รอยละ 30 
รศ. รอยละ 2 

   

 
จุดแข็ง 
 ถึงแมอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวิชาการไมเปนไปตามเกณฑท่ีกําหนด แตอาจารยสวนมากมีศักยภาพ
สามารถปฏิบัติงานไดเทียบเทาอาจารยท่ีมีตําแหนงทางวชิาการ  
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดท่ีควรพัฒนา 
คณะวิทยาศาสตรมีอาจารยท่ีดํารงตําแหนง ผศ. และ รศ. จาํนวนนอย 

 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงชี้นี ้ 
  จัดสรรงบประมาณสนับสนนุการผลิตเอกสาร ตํารา และงานวิจัยเพิ่มข้ึน สรางแรงจูงใจและ
จัดอบรมเพื่อใหอาจารยมีศักยภาพในการขอตําแหนงทางวิชาการ 
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วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี) 
 - 
 หลักฐานอางอิง: 

2-2.6-ST-1   สรุปขอมูลอาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี แยกตามตําแหนงทางวิชาการ  
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ตัวบงชี้ท่ี 2.7 : มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัตติามจรรยาบรรณวิชาชพีของคณาจารย   
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน : 

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

เกณฑมาตรฐาน: ระดับ 

มี ขอ   เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหัส) 
 1 มหาวิทยาลัยมีการกําหนดจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารยไวเปนลายลักษณ

อักษร 
          ผลดําเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตรมีการกําหนดจรรยาบรรณขาราชการ และเผยแพร
จรรยาบรรณดังกลาวใหกับอาจารยทุกคน 

2-2.7-ST-1 
 

 
 

2 มีกระบวนการสงเสริมใหผูเกี่ยวของไดปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ            
         ผลดําเนินการ  
         คณะวิทยาศาสตรฯ มอบหมายใหแตละสาขาวิชาและภาควิชาประสานงาน
ใหบุคลากรปฏิบัติตาม ตระหนักถึงความสําคัญของจรรยาบรรณวิชาชีพมีการ
กําหนดอาจารยพี่เล้ียงใหอาจารยท่ีเขาใหมเพื่อแนะนําวิธีการปฏิบัติงานและ
จรรยาบรรณ  แจกคูมืออาจารยใหแกอาจารยทุกทานและไดกําหนดใหพิจารณา
จรรยาบรรณในหลักเกณฑการเล่ือนข้ันเงินเดือน  มีการสอบประเมินพนักงาน
มหาวิทยาลัยโดยการสอบวัดความรูดานตางๆ รวมท้ังดานจรรยาบรรณวิชาชีพ         

2-2.7-ST-2 
2-2.7-ST-3 
2-2.7-ST-4 

 
 

 

 
 

3 มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
        ผลดําเนินการ 
        คณะวิทยาศาสตรฯ มีการกํากับดูแลการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
โดยใหอาจารยรายงานผลการปฏิบัติงาน  เพื่อเปนการตรวจสอบความ
รับผิดชอบในหนาท่ีและการปฏิบัติตนใหอยูในจรรยาบรรณวิชาชีพท่ีทาง
มหาวิทยาลัยกําหนด (ป.อ.1) 

2-2.7-ST-5 
2-2.7-ST-6 

 4 มีระบบในการดําเนินการกับผูท่ีไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ                       
         ผลดําเนินการ 
              คณะวิทยาศาสตรฯ มีระบบในการดําเนินการกับผูท่ีไมปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ โดยอาศัยบทลงโทษตามระเบียบขาราชการพลเรือน  
พ .ศ .  2551 ของมหาวิทยาลัย  วาดวยบทลงโทษผูกระทําความผิดตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ  

2-2.7-ST-7 
 

 

 5 มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนวทางแกไขการกระทําผิด
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

2-2.7-ST-1 
2-2.7-ST-6 
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มี ขอ   เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหัส) 
         ผลดําเนินการ 
         คณะวิทยาศาสตรฯ มีการดําเนินการวางแผน ปองกัน หรือหาแนว
ทางแกไขการกระทําผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ โดยไดกําหนดจรรยาบรรณ
วิชาชีพ และเผยแพรจรรยาบรรณวิชาชีพดังกลาว รวมท้ังมีแผนงานสงเสริมการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารยเพื่อเปนการปองกันการกระทําผิด
จรรยาบรรณ และมีการรายงานจํานวนอาจารยท่ีปฏิบัติและไมปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพ รวมท้ังมีบทลงโทษผูกระทําความผิดตามจรรยาบรรณ
วิชาชีพ 

2-2.7-ST-7 
2-2.7-ST-8 

 
 

 
การประเมินปท่ีแลวของคณะกรรมการ : 
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 2.7 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุ

เปาหมาย 
คาคะแนนท่ีได 

 ระดับ 3  ระดับ 5  บรรลุเปาหมาย   3 คะแนน 
 
การประเมินตนเองปนี้ : 
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 2.7 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุ

เปาหมาย 
คาคะแนนท่ีได 

 ระดับ 4  ระดับ 5  บรรลุเปาหมาย   3 คะแนน 
 
การตรวจสอบของคณะกรรมการปนี้  (Check Board) :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 2.7 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุ

เปาหมาย 
คาคะแนนท่ีได 

 ระดับ 4  ระดับ 5  บรรลุเปาหมาย   3 คะแนน 
 
การประเมินของคณะกรรมการปนี้ : 
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 2.7 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุ

เปาหมาย 
คาคะแนนท่ีได 

 ระดับ 4     
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จุดแข็ง 
คณะวิทยาศาสตรฯ มีกระบวนการสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพของบุคลากร และมี

มาตรการลงโทษผูกระทําผิด โดยยึดขอบังคับจรรยาบรรณขาราชการ 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดท่ีควรพัฒนา 
- 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงช้ีนี้  
  - 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี) 
                                     - 
 
 หลักฐานอางอิง: 
 2-2.7-ST-1 ระเบียบคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี วาดวยจรรยาบรรณอาจารย คณะวิทยาศาสตร 

2-2.7-ST-2   คําส่ังแตงต้ังพี่เล้ียงอาจารยใหม 
2-2.7-ST-3   คูมืออาจารย 
2-2.7-ST-4   ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค เร่ืองการประเมินเพื่อบรรจุและแตงต้ังเปน

พนักงานมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค ตําแหนงอาจารย 
2-2.7-ST-5   แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของคณาจารย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
2-2.7-ST-6   รายงานจํานวนอาจารยท่ีปฏิบัติและไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
2-2.7-ST-7   พระราชบัญญัติ ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 
2-2.7-ST-8   แผนงานสงเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
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 ตัวบงชี้ท่ี 2.8 : มีระบบและกลไกสนับสนุนใหอาจารยประจําทําการวิจยัเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน   
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน : 

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

เกณฑมาตรฐาน: ระดับ 

มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
 1 มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกี่ยวกบั

การวิจยัและพฒันานวตักรรมการเรียนการสอน 
           ผลดําเนินการ 
            คณะวิทยาศาสตรฯ มีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดาน
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนการ
สอน โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพอาจารยในดาน
การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน และสนับสนุนใหอาจารยเขารับการ
อบรม สัมมนา จากหนวยงานภายนอกเพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถ
เฉพาะสาขา และสงเสริมใหอาจารยขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอน   

2-2.8-ST-1 
2-2.8-ST-2 

 
 

 2 มีกลไกการบริหารวิชาการท่ีจะกระตุนใหอาจารย คิดคนพัฒนา
นวัตกรรมใหม ๆ ในดานการเรียนการสอน 
           ผลดําเนินการ 
           คณะวิทยาศาสตรฯ มีกลไกการบริหารวิชาการที่จะกระตุนให
อาจารยคิดคนพัฒนานวัตกรรมใหม ๆ ในดานการเรียนการสอน โดย 
            1. ใหอาจารยเขารวมอบเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพอาจารย
ในดานการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน 
           2. ใหความรวมมือกับสถาบันวิจัย /สกอ./แหลงทุนตางๆ ในการ
พัฒนาดานการเรียนการสอน  โดยการประกาศทุนวิจัยในบอรด
ประกาศ  
            3. มีกลไกในการคัดเลือกอาจารยใหไดรับการจัดสรรงบประมาณ
จากสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียนเพื่อดําเนินการพัฒนาการเรียน
การสอนแบบใฝรู และจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน  e – learning  
            4. มีการกําหนดภาระงานสําหรับอาจารยท่ีพัฒนานวัตกรรมการ
เรียนการสอน 
 

2-2.8-ST -1 
2-2.8-ST -2 
2-2.8-ST-3 
2-2.8-ST-4 
2-2.8-ST-5 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
 3 มีแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย  เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและ

นวัตกรรมทางการศึกษา 
          ผลดําเนินการ 
            คณะวิทยาศาสตรฯ มีการจัดหาแหลงทุนสนับสนุนการวิจัย เพื่อ
พัฒนาการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษาโดยมีทุนให
อาจารยพัฒนาการเรียนการสอนสําหรับจัดทํา e – learning โดยไดรับ
งบประมาณสนับสนุนจากสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จํานวน 4  เร่ือง  และจัดสรรทุนสําหรับการจัดการเรียนการสอนท่ีเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ  โดยไดรับงบประมาณจากสํานักสงเสริมวิชาการและ
งานทะเบียนจํานวน 14 เร่ือง   

2-2.8-ST -4 
2-2.8-ST-5 

 
 

 4 มีผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและมีการจัดเวทีแลกเปล่ียนและ
เผยแพรผลงานวิจัยดานการเรียนการสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา
อยางสมํ่าเสมอ            
            ผลดําเนินการ 
              อาจารยในคณะวิทยาศาสตรฯ มีผลงานวิจัยดานการเรียนการ
สอนจํานวน 14 เร่ือง และไดเผยแพรผลงานในวารสารการจัดการ
ความรูของมหาวิทยาลัยจํานวน 6 เร่ือง รวมท้ังอาจารยไอริน  
ชุมเมืองเย็น  และอาจารยทิพพารัตน ทับโต  ไดนําเสนอผลงานวิจัยใน
การประชุมแลกเปล่ียนประสบการณการจัดการเรียน การสอนแบบ  
Active  Learning   

2-2.8-ST-6 
2-2.8-ST-7 

 

 5 มีการสรางเครือขายวิจยัดานนวัตกรรมการเรียนการสอนท้ังภายในและ
ภายนอกสถาบัน 
           ผลดําเนินการ 
             คณะวิทยาศาสตรฯมีการนําเสนอผลงานวิจัยดานนวัตกรรมการ
เรียนการสอนในการประชุมการแลกเปล่ียนเรียนรู โดยอาจารยไอริน  
ชุมเมืองเย็น  และอาจารยทิพพารัตน ทับโต  และมีเผยแพรงานวิจัยใน
วารสารการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยจํานวน 6 เร่ือง ซ่ึงไดเผยแพร
ใหกับมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ  รวมทั้งสง ผศ. นงเยาว ในอรุณ เขารับการอบรม 
Active  Learning ท่ี Montana State University วิจัยดานนวัตกรรมการ
เรียนการสอนท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 

2-2.8-ST-6 
2-2.8-ST-7 
2-2.8-ST-8 
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การประเมินปท่ีแลวของคณะกรรมการ : 
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 2.8 
เปาหมายท่ี
กําหนด 

ผลของเปาหมาย 
ท่ีได 

การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 

 ระดับ 4  ระดับ 5  บรรลุเปาหมาย 3 คะแนน 
 
การประเมินตนเองปนี:้ 
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 2.8 
เปาหมายท่ี
กําหนด 

ผลของเปาหมาย 
ท่ีได 

การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 

 ระดับ 4  ระดับ 5  บรรลุเปาหมาย 3 คะแนน 
 
การตรวจสอบของคณะกรรมการปนี้  : 
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงช้ี สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 2.8 
เปาหมายท่ี
กําหนด 

ผลของเปาหมาย 
ท่ีได 

การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 

 ระดับ 4  ระดับ 5  บรรลุเปาหมาย 3 คะแนน 
 
การประเมินของคณะกรรมการปนี้ : 
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 2.8 
เปาหมายท่ี
กําหนด 

ผลของเปาหมาย 
ท่ีได 

การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 

 ระดับ 4    
 
จุดแข็ง 
 คณะวิทยาศาสตรฯมีการกําหนดแนวทางการพัฒนาอาจารยดานความรูความเขาใจเกีย่วกับการวจิัย
และพัฒนานวตักรรมการเรียนการสอน และมหาวิทยาลัยมีแหลงทุนสนบัสนุนการวจิยั เพื่อพัฒนาการเรียน
การสอนและนวัตกรรมทางการศึกษา รวมท้ังมีเวทีแลกเปล่ียนและเผยแพรผลงานวิจยัดานการเรียนการสอน
และนวัตกรรมทางการศึกษาอยางสมํ่าเสมอ     
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จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดท่ีควรพัฒนา 

งบประมาณในการวจิัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนมีจํานวนจํากัด ไมเพียงพอสําหรับ 
อาจารย 
 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงชี้นี ้ 

จัดสรรงบประมาณในการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนใหกับอาจารยในคณะ และสงอาจารย 
เขารับการอบรมการทําวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน และนวัตกรรมการศึกษาหรือจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับ
อาจารยในคณะวิทยาศาสตรฯ 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี) 
  -  
หลักฐานอางอิง: 

2-2.8-ST-1  การประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิม่ศักยภาพอาจารยในดานการวิจัย 
      และพัฒนาการเรียนการสอน 

2-2.8-ST -2    แบบเสนอขอมูลการปฏิบัติราชการตามเกณฑมาตรฐาน ภาระงานข้ันตํ่าของ 
         คณาจารย  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

2-2.8-ST -3  เอกสารเกี่ยวกบัทุนวิจยั และภาพบอรดประกาศ เร่ือง การฝกอบรมตางๆ 
       และทุนวิจยั 

2-2.8-ST- 4 รายช่ืออาจารยท่ีไดรับทุนสนบัสนุน Active Learning 
2-2.8-ST- 5 รายช่ืออาจารยท่ีไดรับทุนสนบัสนุน E – Learning 
2-2.8-ST- 6   วารสารจัดการความรู 2552 
2-2.8-ST- 7  รายช่ืออาจารยท่ีนําเสนอผลการจัดการเรียนรูแบบ Active Learning 
2-2.8-ST- 8  คําส่ัง 870/2552 ใหพนกังาน ขาราชการไปฝกอบรม ณ ตางประเทศ 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.9 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและการประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป  
ชนิดตัวบงชี้ : ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน : 

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

 
เกณฑมาตรฐาน: รอยละ 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดงานทําและประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ป x  100 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี 
 
 
ผลการคํานวณ 

รอผลจากรายงานวิจยัของสถาบันวิจยัและพัฒนา 
 
การประเมินปท่ีแลวของคณะกรรมการ :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 2.9 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 

 รอยละ 60 รอยละ 60.38 ไมบรรลุ 2 คะแนน 
 
การประเมินตนเองปนี ้:   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 2.9 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 

 รอยละ 60 N/A N/A N/A 

 
การตรวจสอบของคณะกรรมการปนี้ (Check Board) : 
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 2.9 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 

 รอยละ 60 N/A N/A N/A 

 
การประเมินของคณะกรรมการปนี ้:   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 2.9 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 

 รอยละ 60    
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จุดแข็ง 
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรปรับปรุงวธีิการจัดการเรียนการสอนใหนักศึกษาสามารถประกอบอาชีพอิสระได 
2. ควรขอความรวมมือจากผูประกอบการใหนักศึกษาเขาไปฝกปฏิบัติ / ฝกงาน 

  ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงช้ีนี้  
- 

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี)  

- 
 

หลักฐานอางอิง: 
2-9.1-ST-1 เอกสาร “รายงานการวิจัยการติดตามการมีงานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค ปการศึกษา 2551-2552” จัดทําโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏนครสวรรค 

2-9.1-ST-2 เอกสาร “รายงานการวจิัยความพึงพอใจผูใชบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค  
ปการศึกษา 2551-2552” จัดทําโดย  สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.10 : รอยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเร่ิมตนเปนไปตามเกณฑ  
ชนิดตัวบงชี้ : ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 1-รอยละ 74 
ไดรับเงินเดือน 

เทากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ. 

รอยละ 75–รอยละ 99 
ไดรับเงินเดือน 

เทากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ. 
 

รอยละ 100 
ไดรับเงินเดือน 

เทากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ. 

 
เกณฑมาตรฐาน: รอยละ 

จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรีท่ีไดรับเงินเดือนเทากับหรือสูงกวาเกณฑ กพ. x  100 
จํานวนบัณฑิตระดับปริญญาตรี 

ผลการคํานวณ 
รออางอิงผลจากรายงานของสถาบันวิจัยและพัฒนา 
การประเมินปท่ีแลวของคณะกรรมการ :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 2.10 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 

รอยละ 30 รอยละ 54.38 บรรลุ 1 คะแนน 
 
การประเมินตนเองปนี ้:   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 2.10 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 

รอยละ 30 N/A N/A N/A 
 
การประเมินของคณะกรรมการปนี ้ (Check Board):     

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 2.10 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 

รอยละ 30 N/A N/A N/A 
 
การประเมินของคณะกรรมการปนี ้:   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 2.10 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 

รอยละ 30    
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จุดแข็ง 
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรและการจดัการเรียนการสอนในสาขาวิชาตาง ๆ  
2. การเก็บรวบรวมขอมูลควรเก็บขอมูลอยางตอเนื่อง 
3. จัดอบรมโครงการเพ่ิมศักยภาพเพื่อสนองความตองการของผูใชบัณฑิต เชน ทักษะทาง 

ภาษาตางประเทศ, ความสามารถทางการใชคอมพิวเตอร , การพัฒนาคุณภาพผลิตภณัฑ ฯลฯ 
  ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงชี้นี ้ 

- 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี) 

- 
 
 หลักฐานอางอิง: 

2-10.1-ST-1 เอกสาร “รายงานการวิจัยการติดตามการมีงานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค  ปการศึกษา  2551-2552” จัดทําโดย  สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

2-10.1-ST-2 เอกสาร “รายงานการวจิัยความพึงพอใจผูใชบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภฏั
นครสวรรค ปการศึกษา 2551-2552” จัดทําโดย สถาบันวจิัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
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ตัวบงชี้ท่ี 2.11 : ระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ และผูใชบัณฑิต  
ชนิดตัวบงชี้ : ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน 

เฉล่ียอยูระหวาง 1-2.49 
ระดับความพึงพอใจมีคะแนน 
เฉล่ียอยูระหวาง 2.50–3.49 

ระดับความพึงพอใจมีคะแนน 
เฉล่ียมากกวาหรือเทากับ 3.50 

 

ผลการคํานวณ:  
 ใชผลการประเมินระดับความพึงพอใจจาก ก .พ.ร . รายงานในระดับมหาวิทยาลัยมีคะแนน 
อยูในระดับ 4.3299 
 
การประเมินปท่ีแลวของคณะกรรมการ :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 2.11 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 

ระดับความพึงพอใจ 
3.5 

ระดับความพึงพอใจ 
4.09 

 บรรลุเปาหมาย 3 คะแนน 

 
การประเมินตนเองปนี ้:   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 2.11 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 

ระดับความพึงพอใจ 
3.5 

ระดับความพึงพอใจ 
4.3299 

 บรรลุเปาหมาย 3 คะแนน 

 
การประเมินของคณะกรรมการปนี ้ (Check Board):     

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 2.11 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 

ระดับความพึงพอใจ 
3.5 

ระดับความพึงพอใจ 
4.3299 

 บรรลุเปาหมาย 3 คะแนน 

 
การประเมินของคณะกรรมการปนี ้:   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 2.11 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 

ระดับความพึงพอใจ 
3.5 
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จุดแข็ง 
1. บัณฑิตคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีมีความมานะอดทน มีคุณธรรม 
2. กิจกรรมท่ีคณะฯ จดัมีการสงเสริมการทํางานใหนักศึกษามีทักษะตาง ๆ  

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดท่ีควรพัฒนา 
- 

  ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงช้ีนี้  
- 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี) 
- 
 

 หลักฐานอางอิง: 
2-11.1-ST-1 เอกสาร “รายงานการวิจัยการติดตามการมีงานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัย   

ราชภัฏนครสวรรค ปการศึกษา 2551-2552” จัดทําโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

2-11.1-ST-2 เอกสาร “รายงานการวิจัยการติดตามการมีงานทําของบัณฑิต มหาวิทยาลัย   
ราชภัฏนครสวรรค ปการศึกษา 2551-2552” จัดทําโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

2-11.1-ST-3 ผลการประเมินระดับความพึงพอใจของนายจาง ผูประกอบการ ท่ีมีตอบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค โดยสํานักงานสถิติแหงชาติ   
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ตัวบงชี้ท่ี 2.12 : รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ท่ีผานมาท่ีไดรับการ
ประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพคุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและวัฒนธรรม และ
ดานส่ิงแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ  
 
ชนิดตัวบงชี้ : ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน : 

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

 
เกณฑมาตรฐาน: รอยละ 
จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษา ในรอบ 5 ปท่ีผานมาทุกระดบัการศึกษา 

ท่ีไดรับรางวัลทุกประเภทในปการศึกษาปจจุบัน 
x  100 

จํานวนนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ปท่ีผานมาท้ังหมด 
ทุกระดับการศึกษา 

 
ผลการคํานวณ 

6 
x  100 = รอยละ 0.7915 

758 
 
           ในปการศึกษา 2552 รอยละของนักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาท่ีสําเร็จการศึกษาในรอบ 5 ป ท่ีผานมาท่ี
ไดรับการประกาศเกียรติคุณยกยองในดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม จริยธรรม กีฬา สุขภาพ ศิลปะและ
วัฒนธรรมและดานส่ิงแวดลอมในระดับชาติหรือนานาชาติ เทากับ 0.0% และรอยละของนักศึกษา
บัณฑิตศึกษาและศิษยเกาท่ีไดรับรางวัลจากผลงานวิจัยและหรือวิทยานิพนธ เทากับ 0.0% รวมแลวรอยละ 
0.7915 
การประเมินปท่ีแลวของคณะกรรมการ :   

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 2.12 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 

รอยละ 0.03 รอยละ 1.5957 บรรลุ 3 คะแนน 
 

 
การประเมินตนเองปนี ้:   

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 2.12 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 

รอยละ 0.03 รอยละ 0.7915 บรรลุ 3 คะแนน 
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การประเมินของคณะกรรมการปนี ้ (Check Board):   

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 2.12 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 

รอยละ 0.03 รอยละ 0.7915 บรรลุ 3 คะแนน 
 

การประเมินของคณะกรรมการปนี ้:   

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 2.12 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 

รอยละ 0.03    
 
จุดแข็ง 

1. นักศึกษาพรอมท่ีจะรับการพัฒนาดานวิชาการ วิชาชีพ คุณธรรม / จริยธรรม กีฬา ฯลฯ 
2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดพัฒนากิจกรรมเพ่ือสงเสริมการพัฒนานักศึกษา 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดท่ีควรพัฒนา 
1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ควรพิจารณานักศึกษาปจจุบันและศิษยเกาใหไดรับการยกยอง 

ในดานวิชาการมากข้ึน 
2. ควรมีการสงเสริมใหศิษยเกาพบปะสังสรรคกันมากข้ึน 

  ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงช้ีนี้  
- 

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี) 

- 
 

หลักฐานอางอิง: 
2-12.1-ST-1 วุฒิบัตรแสดงการผานเกณฑมาตรฐานการใชโปรแกรมลินุกซ (Linux)  ระดับ

ประชาชนโดยศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสแหงชาติ นักศึกษาท่ีไดรับรางวัลนี้  
(13 กุมภาพันธ พ.ศ.2553) คือ 
       1. นายอดิศร  ชัยเดช 
       2. นายวิวัฒน  พรมกลํ่า 
       3. นายอานนท  แซคู 
       4. นางสาวปาริฉัตร  การโสภี 
       5. นางสาวสุณิสา  ออนฉํ่า 
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2-12.1-ST-2 เกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศ อันดับท่ี 2 ในการแขงขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภาคเหนือคร้ังท่ี 22 “เหนือสุดสยามเกมส” ระหวางวันท่ี 20-24 ธันวาคม พ.ศ. 2552  
จั ด ก า ร แ ข ง ขั น  ณ  มห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฏ เ ชี ย ง ร า ย  จั ง ห วั ด เ ชี ย ง ร า ย   
นักศึกษาท่ีไดรับรางวัลคือ  นายธนากร ใจบุญดี 
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องคประกอบที่ 3  กิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
ตัวบงชี้ท่ี 3.1 : มีการจัดบริการแกนักศึกษาและศิษยเกา 
ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
 

เกณฑการประเมิน : 

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

เกณฑมาตรฐาน: ระดับ 

มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
 1 มีการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 

ผลการดําเนินงาน 
 คณะฯ  ทําการสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 
และจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับนักศึกษาใหมและปรับความรู
พื้นฐานดานวิทยาศาสตรสําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ปการศึกษา 2552 เพื่อ
สนองความตองการจําเปนของนักศึกษาตามขอมูลท่ีสํารวจได 

3-3.1-ST-1 
3-3.1-ST-2 

 2 มีการจัดบริการดานส่ิงอํานวยความสะดวกที่เอ้ือตอการพัฒนาการเรียนรู
ของนักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะฯ ไดจัดการสํารวจขอมูลผูท่ีจะสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 
2552 เพื่อรับทราบความตองการของบัณฑิต สําหรับจัดหาบริการส่ิงอํานวย
ความสะดวกเพ่ือสนองตอนักศึกษา  อันเอ้ือประโยชนตอการเรียนรูและได
จัดหองปฏิบัติการคอมพิวเตอร, LAB เปนตน 

3-3.1-ST-3 
3-3.1-ST-4 
3-3.1-ST-5 
3-3.1-ST-6 

 

 3 มีการจัดบริการดานกายภาพท่ีสงเสริม คุณภาพชีวิตของนักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะฯ ไดจัดสถานท่ีออกกําลังกายใหกับนักศึกษาและจัดกิจกรรม
เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิตของนักศึกษา คือโครงการแขงขันกีฬาภายในคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  และกีฬาสาขาคอมพิวเตอร  อีกท้ังยัง
ประชาสัมพันธใหกับนักศึกษาทราบในชองทางตาง ๆเชน web site ของ
คณะ, ติดประกาศตามบอรดประชาสัมพันธ เปนตน 

3-3.1-ST-7 

 4 มีการจัดบริการใหคําปรึกษาแกนักศึกษา 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะฯ ไดจัดอาจารยท่ีปรึกษาเพื่อใหคําแนะนําดานตาง ๆ ท้ังทาง
วิชาการและทางสังคม  ชวยใหนักศึกษาสามารถปรับตัวและเรียนรูการใช

3-3.1-ST-8 
3-3.1-ST-9 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย อันเปนพื้นฐานตอการทํางานหรือดํารงชีวิตใน
สังคม 

 5 บริการขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนตอนักศึกษาและศิษยเกา 
ผลการดําเนินงาน 
 ไดจัดทําเว็บไซดของคณะฯ เพื่อใหนักศึกษาและศิษยเกาสามารถ
เขาถึงขอมูลขาวสารอันเปนประโยชนไดตลอดเวลา นอกจากนี้ยังไดจัดทํา
วารสาร แผนพับตาง ๆ รวมถึงแจงใหฝายประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย
ใหไดรับขาวสารตาง ๆ ได 

3-3.1-ST-10 

 6 มีการจัดโครงการเพ่ือพัฒนาประสบการณทางวิชาชีพ 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะฯ จัดโครงการเพ่ือเสริมประสบการณและพัฒนาทางวิชาชีพ
ในดานตางๆ เชน สาขาคอมพิวเตอรเปดอบรมหลักสูตร Computer Art & 
Graphic Design สําหรับนักศึกษาโปรแกรมวิทยาการคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อพัฒนาทักษะทางดานการออกแบบกราฟก 
สาขาคณิตศาสตรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลทางสถิติ
ดวย Excel สาขาฟสิกสไดพานักศึกษาศึกษาดูงานนอกสถานท่ี ณ จังหวัด
ลพบุรีและนครราชสีมา, โครงการอบรมระบบฐานขอมูล Oracle 11g รุน4 

3-3.1-ST-11 

 7 การประเมินคุณภาพการใหบริการทั้ง 5 เร่ืองขางตนเปนประจําทุกป 
ผลการดําเนินงาน 
 คณะฯ ไดจัดทําและแจกแบบสํารวจใหนักศึกษา แลววิเคราะหและ
รายงานผล   แลวจัดกิจกรรม ตามโครงการตาง ๆ  ซ่ึงหลังจากจัดกิจกรรม
แลวก็ไดสํารวจความพึงพอใจและจัดทํารายงานผลการจัดกิจกรรม   

3-3.1-ST-12 

 8 นําผลการประเมินคุณภาพของการใหบริการมาพัฒนาจัดบริการ 
แกนักศึกษาและศิษยเกา 
ผลการดําเนินงาน 
 ผลจากการวิเคราะหในรายงานการสํารวจความพึงพอใจในการจัด
กิจกรรมตามโครงการท่ีคณะฯ ไดจัดข้ึน ถูกนํามาเปนพื้นฐานของการ
พัฒนาการบริการตอศิษยปจจุบัน และศิษยเกา  นอกจากนี้ยังไดมีการการให
ทุนการศึกษาตาง ๆ เชน ทุน SET, กยศ., ทุนเพชรราชภัฎ เปนตน  สําหรับ
ศิษยเกาไดจัดทําฐานขอมูลเพื่อประชาสัมพันธขาวอันเปนประโยชนตอศิษย
เกาอาทิเชน ทุนการศึกษา 

3-3.1-ST-13 
3-3.1-ST-14 
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การประเมินปท่ีแลวของคณะกรรมการ :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 3.1 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 8 ระดับ 8  บรรลุ 3 คะแนน 
 

การประเมินตนเองปนี ้:   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 3.1 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

 ระดับ 8  ระดับ 8            บรรลุ     3 คะแนน 
 

การตรวจสอบของคณะกรรมการปนี ้(Check Board) :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 3.1 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

 ระดับ 8  ระดับ 8            บรรลุ     3 คะแนน 
 

การประเมินของคณะกรรมการปนี:้   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 3.1 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

 ระดับ 8              
 
จุดแข็ง  - 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดท่ีควรพัฒนา  

- 
 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงช้ีนี้   

- 
 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี)  
- 
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หลักฐานอางอิง: 
3-3.1-ST-1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับนักศึกษาใหมและปรับความรูพื้นฐานดาน

วิทยาศาสตรสําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ปการศึกษา 2552 
3-3.1-ST-2 แบบสํารวจความตองการจําเปนของนักศึกษาช้ันปท่ี 1 
3-3.1-ST-3 แบบสํารวจขอมูลผูท่ีจะสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2552 
3-3.1-ST-4 รายงานสรุปจาํนวนผูเขาใชบริการประจําปการศึกษา 2552 
3-3.1-ST-5 แบบฟอรมการใชหองเรียนมาตรฐาน 
3-3.1-ST-6 สมุดบันทึกการใชเคร่ืองมือวทิยาศาสตร 
3-3.1-ST-7 รูปภาพสถานท่ีบริการ,โครงการจัดการแขงขันกีฬาภายในสาขาวิชาคอมพิวเตอรและ

เทคโนโลยีสารสนเทศ Sport Day 2009 (กจิกรรมกีฬาพืน้บาน)(1-28 ธ.ค. 52),การ
แขงขันกฬีาภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี Scientist Sport game คร้ังท่ี 5 
(กิจกรรมกีฬาพื้นบาน) (25-27 ม.ค. 2553) 

3-3.1-ST-8 คําส่ังแตงต้ังอาจารยท่ีปรึกษาประจําปการศึกษา 2552 
3-3.1-ST-9 ตารางพบท่ีปรึกษา 
3-3.1-ST-10 www.nsru.ac.th/science 
3-3.1-ST-11 สรุปผลการอบรมหลักสูตร Computer Art & Graphic Design ,รายงานผลการประเมิน

ความพึงพอใจโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย Excel,
รายงานผลการศึกษาดูงานนอกสถานท่ีของนักศึกษาฟสิกสอุตสาหกรรม,โครงการ
อบรมระบบฐานขอมูล Oracle 11g รุน4 

3-3.1-ST-12 รายงานการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจําปการศกึษา 2552 
3-3.1-ST-13 เอกสารบริการทุนการศึกษาประจําปการศกึษา 2552 
3-3.1-ST-14 รายงานการประชุมเพื่อทบทวนและพัฒนางานดานกิจการนักศึกษา คร้ังท่ี 1 

ปงบประมาณ 2553 
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ตัวบงชี้ท่ี 3.2 :  มีการสงเสริมกิจกรรมนกัศึกษาท่ีครบถวนและสอดคลองกับคุณลักษณะของบัณฑติท่ี 
  พึงประสงค 
ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 

เกณฑมาตรฐาน: ระดับ 

มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
 1 มีการจัดแนวทางสงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของ

สถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา 
 ผลการดําเนินการ 
คณะฯ ไดสงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของสถาบัน
และคุณลักษณะบัณฑิตท่ีพึงประสงคตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาโดยการจัดทําแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณ 
ปงบประมาณ 2552  

3-3.2-ST-1 
3-3.2-ST-2 

 2 มีการสงเสริมใหสถาบันและสโมสรนักศึกษา และชมรมวิชาการจัด
กิจกรรมนักศึกษาใหครบ ทุกประเภท โดยอยางนอย ตองดําเนินการ 
ใน 5 ประเภท ดังนี้ 
- กิจกรรมวิชาการ  
- กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ  
- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม  
- กิจกรรมนันทนาการ  
- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
 ผลการดําเนินการ 
คณะฯ ไดจัดโครงการตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับดานวิชาการ, กีฬาและ
นันทนาการ ,  บําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม  สงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมใหกับนักศึกษาครบทุกประเภท 
-กิจกรรมวิชาการ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับนักศึกษาใหมและปรับ
ความรูพื้นฐานดานวิทยาศาสตรสําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ป
การศึกษา 2552 

3-3.2-ST-3 
3-3.2-ST-4 
3-3.2-ST-5 
3-3.2-ST-6 
3-3.2-ST-7 
3-3.2-ST-8 
3-3.2-ST-9 
3-3.2-ST-10 
3-3.2-ST-11 
3-3.2-ST-12 
3-3.2-ST-13 
3-3.2-ST-14 
3-3.2-ST-15 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
2. โครงการจัดอบรมหลักสูตร Computer Art & Graphic Design 

สําหรับนักศึกษาโปรแกรมวทิยาการคอมพวิเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  (15-17 มี.ค 53) 

3. โครงการจัดการศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพ
และเตรียมความพรอมกอนเปนบัณฑิต สําหรับนักศึกษาชั้นป
ท่ี 4 (13-14 มี.ค. 53) 

4. โครงการรักษน้ํา รักษปา ลดโลกรอน (6 ม.ค. 53) 
5. โครงการกิจกรรมนักศึกษา ชมรมฅนรักษคอมปการศึกษา 

2552 
6. โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพืน้ฐานยวุกาชาด 
7. รายงานผลการศึกษานอกสถานท่ีของนักศึกษาฟสิกส

อุตสาหกรรม  ระหวางวันท่ี  3-5 สิงหาคม  2552 
- กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ  

1. โครงการจัดการแขงขันกีฬาภายในสาขาวชิาคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ Sport Day 2009 (กจิกรรมกีฬา
พื้นบาน) (1-28 ธ.ค. 52) 

2. การแขงขันกฬีาภายในคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
Scientist Sport game คร้ังท่ี 5 (กิจกรรมกีฬาพื้นบาน) (25-27 
ม.ค. 2553) 

3. โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพืน้ฐานยวุกาชาด 
4. โครงการสรางฝายชะลอน้ําตามรอยเทาพอ ณ หนวยจัดการ 

ตนน้ําขุนน้ําเยน็ ตําบลแมเลย อําเภอแมวงศ  
จังหวดันครสวรรค ประจําปการศึกษา 2552 

5. Big Cleaning Day กิจกรรมปองกันโรคไขหวัดใหญสายพันธุ
ใหม 2009 (22 ก.ค. 52) 

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม 
1. โครงการสรางฝายชะลอน้ําตามรอยเทาพอ ณ หนวยจัดการ

ตนน้ําขุนน้ําเยน็  ตําบลแมเลย อําเภอแมวงศ  
จังหวดันครสวรรค ประจําปการศึกษา 2552 

2. Big Cleaning Day กิจกรรมปองกันโรคไขหวัดใหญสายพันธุ
ใหม 2009 (22 ก.ค. 52) 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
- กิจกรรมนันทนาการ  

1. โครงการจัดการแขงขันกีฬาภายในสาขาวชิาคอมพิวเตอร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ Sport Day 2009 (กิจกรรมกฬีา
พื้นบาน) (1-28 ธ.ค. 52) 

2. การแขงขันกฬีาภายในคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
Scientist Sport game คร้ังท่ี 5 (กิจกรรมกีฬาพื้นบาน) (25-27 
ม.ค. 2553) 

- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
1. โครงการจัดการแขงขันกีฬาภายในสาขาวชิาคอมพิวเตอร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ Sport Day 2009 (กิจกรรมกฬีา
พื้นบาน)  (1-28 ธ.ค. 52) 

2. การแขงขันกฬีาภายในคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
Scientist Sport game คร้ังท่ี 5 (กิจกรรมกีฬาพื้นบาน) (25-27 
ม.ค. 2553) 

3. การเลือกต้ังประธานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีประจําปการศกึษา 2553  

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม 
สําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 (5 ส.ค. 52) 

 3 มีกระบวนการติดตามและประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมท้ังท่ีจัด
โดยคณะและสโมสรและชมรมทุกส้ินปการศึกษา 
 ผลการดําเนินการ 
คณะฯ ไดดําเนินการประเมินแผนแลวนําขอมูลปรับปรุงสําหรับป
ตอไป โดยมีการประเมินภาพรวมโครงการตาง ๆ ท่ีจัดโดยคณะฯ, 
สโมสรนักศึกษา และชมรม 
-กิจกรรมวิชาการ 

1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับนักศึกษาใหมและปรับ
ความรูพื้นฐานดานวิทยาศาสตรสําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ป
การศึกษา 2552 

2. โครงการจัดอบรมหลักสูตร Computer Art & Graphic Design 
สําหรับนักศึกษาโปรแกรมวทิยาการคอมพวิเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  (15-17 มี.ค 53) 

3. โครงการจัดการศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพ
และเตรียมความพรอมกอนเปนบัณฑิต สําหรับนักศึกษาชั้นป

3-3.2-ST-3 
3-3.2-ST-4 
3-3.2-ST-5 
3-3.2-ST-6 
3-3.2-ST-7 
3-3.2-ST-8 
3-3.2-ST-9 
3-3.2-ST-10 
3-3.2-ST-11 
3-3.2-ST-12 
3-3.2-ST-13 
3-3.2-ST-14 
3-3.2-ST-15 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
ท่ี 4 (13-14 มี.ค. 53) 

4. โครงการรักษน้ํา รักษปา ลดโลกรอน (6 ม.ค. 53) 
5. โครงการกิจกรรมนักศึกษา ชมรมฅนรักษคอมปการศึกษา 

2552 
6. โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพืน้ฐานยวุกาชาด 
7. รายงานผลการศึกษานอกสถานท่ีของนักศึกษาฟสิกส

อุตสาหกรรม  ระหวางวันท่ี  3-5 สิงหาคม  2552 
- กิจกรรมกีฬาและการสงเสริมสุขภาพ  

1. โครงการจัดการแขงขันกีฬาภายในสาขาวชิาคอมพิวเตอรและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ Sport Day 2009 (กจิกรรมกีฬา
พื้นบาน) (1-28 ธ.ค. 52) 

2. การแขงขันกฬีาภายในคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
Scientist Sport game คร้ังท่ี 5 (กิจกรรมกีฬาพื้นบาน) (25-27 
ม.ค. 2553) 

3. โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพืน้ฐานยวุกาชาด 
4. โครงการสรางฝายชะลอน้ําตามรอยเทาพอ ณ หนวยจัดการ 

ตนน้ําขุนน้ําเยน็ ตําบลแมเลย อําเภอแมวงศ  
จังหวดันครสวรรค ประจําปการศึกษา 2552 

5. Big Cleaning Day กิจกรรมปองกันโรคไขหวัดใหญสายพันธุ
ใหม 2009 (22 ก.ค. 52) 

- กิจกรรมบําเพ็ญประโยชนและรักษาส่ิงแวดลอม 
1. โครงการสรางฝายชะลอน้ําตามรอยเทาพอ ณ หนวยจัดการ 

ตนน้ําขุนน้ําเยน็ ตําบลแมเลย อําเภอแมวงศ  
จังหวดันครสวรรค ประจําปการศึกษา 2552 

2. Big Cleaning Day กิจกรรมปองกันโรคไขหวัดใหญสายพันธุ
ใหม 2009 (22 ก.ค. 52) 

- กิจกรรมนันทนาการ  
1. โครงการจัดการแขงขันกีฬาภายในสาขาวชิาคอมพิวเตอร 

และเทคโนโลยีสารสนเทศ Sport Day 2009 (กิจกรรมกฬีา
พื้นบาน) (1-28 ธ.ค. 52) 

2. การแขงขันกฬีาภายในคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
Scientist Sport game คร้ังท่ี 5 (กิจกรรมกีฬาพื้นบาน) (25-27 
ม.ค. 2553) 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
- กิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 

1. โครงการจัดการแขงขันกีฬาภายในสาขาวชิาคอมพิวเตอร 
และเทคโนโลยีสารสนเทศ Sport Day 2009 (กิจกรรมกฬีา
พื้นบาน) (1-28 ธ.ค. 52) 

2. การแขงขันกฬีาภายในคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 
Scientist Sport game คร้ังท่ี 5 (กิจกรรมกีฬาพื้นบาน)  
(25-27 ม.ค. 2553) 

3. การเลือกต้ังประธานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีประจําปการศกึษา 2553  

4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม 
สําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 (5 ส.ค. 52) 

 4 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษา
อยางตอเนื่อง 
 ผลการดําเนินการ 
คณะกรรมการดําเนินการจัดกิจกรรมนักศึกษาไดนําผลการประเมินไป
ปรับปรุงโดยจัดทําโครงการท่ีอิงผลจากการจัดกิจกรรมในคร้ังกอนดัง
แสดงรายงานการประชุมเพื่อทบทวนและพัฒนางานดานกิจการ
นักศึกษา คร้ังท่ี 1 ปงบประมาณ 2553  

3-3.2-ST-16 

 

 การประเมินปท่ีแลวของคณะกรรมการ:   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 3.2 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 4 ระดับ 4  บรรลุ 3 คะแนน 
 

การประเมินตนเองปนี ้:   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 3.2 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

 ระดับ 3  ระดับ 4             บรรลุ     3 คะแนน 
 

การตรวจสอบของคณะกรรมการปนี ้(Check Board) :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 3.2 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

 ระดับ 3  ระดับ 4             บรรลุ     3 คะแนน 
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การประเมินของคณะกรรมการปนี ้:   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 3.2 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 3    
 
จุดแข็ง 

1. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ไดจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาครบทั้ง 5 ดาน โดยนําขอมูล
จากความตองการของนักศึกษา 

2. ทุกสาขาวิชาไดตระหนักถึงกระบวนการพัฒนานักศึกษาใหครบทุกดาน 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 
  ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงชี้นี ้ 

- 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี) 

- 
หลักฐานอางอิง: 

3-3.2-ST-1 แผนปฏิบัติการปการศึกษา 2552 แสดงการสงเสริมการจัดกิจกรรมท่ีสอดคลองกับ
วิสัยทัศนของมหาวิทยาลัย 

3-3.2-ST-2 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานกัศึกษาคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี 2552 
3-3.2-ST-3 รายงานผลการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษาดานกิจกรรมวชิาการ 

-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสําหรับนักศึกษาใหมและปรับความรูพื้นฐานดาน
วิทยาศาสตรสําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 ปการศึกษา 2552 

3-3.2-ST-4 รายงานผลการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษาดานกิจกรรมวชิาการ 
-โครงการจัดอบรมหลักสูตร Computer Art & Graphic Design สําหรับนักศึกษา
โปรแกรมวิทยาการคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  (15-17 มี.ค 53) 

3-3.2-ST-5 รายงานผลการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษาดานกิจกรรมวชิาการ 
-โครงการจัดการศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพรอมกอน
เปนบัณฑิต สําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 4 (13-14 มี.ค. 53) 

3-3.2-ST-6 รายงานผลการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษาดานกิจกรรมวชิาการ 
-โครงการรักษน้ํา รักษปา ลดโลกรอน (6 ม.ค. 53) 

3-3.2-ST-7 รายงานผลการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษาดานกิจกรรมวชิาการ 
-โครงการกิจกรรมนักศึกษา ชมรมฅนรักษคอมปการศึกษา 2552 
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3-3.2-ST-8 รายงานผลการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษาดานกิจกรรมวชิาการ 
-โครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพืน้ฐานยวุกาชาด 

3-3.2-ST-9 รายงานผลการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษาดานกิจกรรมวชิาการ 
-การศึกษานอกสถานท่ีของนักศึกษาฟสิกสอุตสาหกรรม  ระหวางวันท่ี  3-5 สิงหาคม  
2552 

3-3.2-ST-10 รายงานผลการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษาดานกิจกรรมกฬีาและการสงเสริมสุขภาพ 
-โครงการจัดการแขงขันกีฬาภายในสาขาวชิาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
Sport Day 2009 (กิจกรรมกฬีาพื้นบาน) (1-28 ธ.ค. 52) 

3-3.2-ST-11 รายงานผลการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษาดานกิจกรรมกฬีาและการสงเสริมสุขภาพ 
-การแขงขันกฬีาภายในคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี Scientist Sport game คร้ังท่ี 5 
(กิจกรรมกีฬาพื้นบาน) (25-27 ม.ค. 2553) 

3-3.2-ST-12 รายงานผลการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษาดานกิจกรรมกฬีาและการสงเสริมสุขภาพ 
-โครงการสรางฝายชะลอน้ําตามรอยเทาพอ ณ หนวยจัดการ ตนน้ําขุนน้ําเย็น                
ตําบลแมเลย อําเภอแมวงศ จงัหวัดนครสวรรค ประจําปการศึกษา 2552 

3-3.2-ST-13 รายงานผลการจดักิจกรรมพฒันานักศึกษาดานกิจกรรมกฬีาและการสงเสริมสุขภาพ 
- Big Cleaning Day กิจกรรมปองกันโรคไขหวดัใหญสายพันธุใหม 2009  
(22 ก.ค. 2552) 

3-3.2-ST-14 รายงานผลการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษาดานกิจกรรมสงเสริมศิลปวัฒนธรรม 
-การเลือกต้ังประธานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีประจําปการศึกษา 2553 

3-3.2-ST-15 รายงานผลการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษาดานกิจกรรมกฬีาและการสงเสริมสุขภาพ 
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม สําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 
(5 ส.ค. 52) 

3-3.2-ST-16 รายงานการประชุมเพื่อทบทวนและพัฒนางานดานกิจการนักศึกษา คร้ังท่ี 1 
ปงบประมาณ 2553 
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องคประกอบที่ 4 การวิจยั 
ตัวบงชี้ท่ี 4.1 :    การพัฒนาระบบและกลไกในการสนับสนุนการผลิตงานวิจยั และสรางสรรค 
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน : 

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

 
เกณฑมาตรฐาน: ระดับ 

มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
 1 มีการจัดทําระบบบริหารงานวิจัยและงานสรางสรรค เพื่อใหบรรลุ

เปาหมายตามแผนของสถาบันและสอดคลองกับยุทธศาสตรการวิจัย
ของชาติ 
           ผลดําเนินการ 
           คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีระบบบริหารการวิจัยโดยการ
จัดทําคูมือการวิจัยสําหรับเปนแนวทางการวิจัยใหกับอาจารย มีการ
แตงต้ังคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อพิจารณาและกําหนด
ภาระกิจการวิจัยของอาจารยและบุคลากรในคณะ มีนโยบายคณะและ
แผนกลยุทธดานการวิจัย  

4-4.1-ST-1    
4-4.1-ST-2  

 

 2 มีการจัดทําระบบฐานขอมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวของกับการบริหาร
งานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีใชประโยชนไดจริง 
           ผลดําเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตรมีการจัดทําฐานขอมูลงานวิจัย และวิทยานิพนธ
ของคณะข้ึน เพื่อรวบรวม  เผยแพรผลงานวิจัย  และใชประโยชนสําหรับ
การบริหารจัดการงานวิจัย 

4-4.1-ST-3    
 

 3 มีการจัดสรรทรัพยากรการเงิน ทรัพยากรบุคคล แหลงคนควาตาง ๆ 
เพื่อสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรค 
           ผลดําเนินการ    
          คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดจัดสรรงบประมาณสําหรับ
การศึกษาดูงาน สัมมนา และนําเสนอผลงานทางวิชาการสําหรับ
อาจารยในคณะเพ่ือพัฒนาศักยภาพอาจารยอันจะทําใหมีงานวิจัย 
และงานสรางสรรคข้ึน มีการคัดเลือกอาจารยเพื่อรับทุนสําหรับการวิจัย
เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนจากมหาวิทยาลัย ในดานทรัพยากรบุคคล
คณะวิทยาศาสตรมีเจาหนาท่ีวิทยาศาสตรซ่ึงมีความรูเฉพาะดานในแต
ละสาขาวิชา  และมีแหล งคนคว า เชน เอกสาร  ตํ ารา  วารสาร 

4-4.1-ST-4 
4-4.1-ST-5 
4-4.1-ST-6 
4-4.1-ST-7 
4-4.1-ST-8 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
หองปฏิบัติการวิจัยของแตละสาขาวิชา รวมท้ังฐานขอมูลงานวิจัยของ
ทางมหาวิทยาลัยซ่ึงอาจารยในคณะวิทยาศาสตรสามารถเขาไปใช
ประโยชนในการสรางผลวิจัยและงานสรางสรรค 

 4 มีระบบและกลไกพัฒนาทรัพยากรบุคคลดานการวิจัย 
           ผลดําเนินการ 

    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีระบบการพัฒนาอาจารยดาน 
การวิจัยโดยการจัดทําคูมือวิจัยสําหรับอาจารย และมีกลไกโดยการ
แตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการดานการวิจัย คัดเลือกอาจารยใหไดรับ
ทุนเพื่อทําวิจัยดานการเรียนการสอน คัดเลือกผลงานทางวิชาการเพื่อ
เผยแพรในวารสารการจัดการความรู วารสารคณะวิทยาศาสตร ฯลฯ  
มีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการสัมมนา ศึกษาดูงาน  

4-4.1-ST-1 
4-4.1-ST-2 
4-4.1-ST-4 
4-4.1-ST-5   
4-4.1-ST-9 

 

 5 มีระบบสรางขวัญและกําลังใจและยกยองนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรคดีเดน 
           ผลดําเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตรฯ ไดสนับสนุน สรางขวัญกําลังใจใหกับ
อาจารยท่ีดําเนินการวิจัยทางดานการเรียนการสอนท่ีมีผลงานดีเดนคือ
ผูชวยศาสตราจารยนงเยาว ในอรุณ  ใหเขารวมอบรมการวิจัยดานการ
เรียนการสอน ท่ี Montana State University และไดมอบเกียรติบัตรเพ่ือ
ยกยอง อาจารยท่ีมีผลงานวิจัยดีเดนโดยไดรับการตีพิมพผลงานใน
วารสารวิชาการคือ ดร.ชลดา ธีรการุณวงศ และ ดร. วราภรณ ฉุยฉาย 
รวมท้ังสนับสนุนใหคณาจารยสงผลงาน  บทความวิจัยและงาน
สรางสรรคในวารสารการจัดการความรู และวารสารอื่น ๆ  

4-4.1-ST-10 
4-4.1-ST-11 

 

 6 มีระบบและกลไกสงเสริมความรวมมือระหวางนกัวจิัยกบัองคกร
ภายนอกท้ังภาครัฐ เอกชนและภาคอุตสาหกรรม 
           ผลดําเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตรฯ มีระบบสงเสริมความรวมมือกับหนวยงาน
ภายนอกในการวิจัย รวมท้ังมีแผนการวิจัยท่ีชัดเจนในคูมือการวิจัย และ
มีกลไกในการสงเสริมความรวมมือกับหนวยงานภายนอก เชนโรงงาน
อุตสาหกรรมตาง ๆ ตามโครงการ มผช. การเชิญนักวิจัย องคกร
ภายนอกเขารวมกิจกรรมของทางคณะฯ เชนการเปนอาจารยพิเศษ 
วิทยากร นักวิจัยรวม จนทําใหเกิดความรวมมือระหวางนักวิจัยกับ
หนวยงานภายนอก เชนการวิจัยการใชน้ําเสียจากโรงงานขนมโมจิ เพื่อ
ผลิตปุยชีวภาพ โดยไดรับความรวมมือจากผูประกอบการ งานวิจัย

4-4.1-ST-1      
4-4.1-ST-12 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
เกี่ยวกับองคความรูตาง ๆ ในบึงบอระเพ็ด ซ่ึงไดรับความรวมมือจาก
ภาครัฐจนเกิดเปนศูนยเรียนรูบึงบอระเพ็ดข้ึน การวิจัยเร่ืองการศึกษา
องคประกอบของฝุนละออง ไดรับความรวมมือจากภาครัฐ งานวิจัย
เร่ืองการพัฒนาฐานขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินในจังหวัดนครสวรรค 
รวมกับสถาบันวิจัย  

 
 การประเมินปท่ีแลวของคณะกรรมการ :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 4.1 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 5 ระดับ 6  บรรลุ 3 คะแนน 
 
การประเมินตนเองปนี ้:   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 4.1 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

 ระดับ 5  ระดับ  6             บรรลุ    3  คะแนน 
 
การตรวจสอบของคณะกรรมการปนี ้(Check Board) :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 4.1 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

 ระดับ 5  ระดับ  6             บรรลุ    3  คะแนน 
 
การประเมินของคณะกรรมการปนี ้:   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 4.1 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

 ระดับ 5    
 
จุดแข็ง 

คณะวิทยาศาสตร และเทคโนโลยีไดตระหนักถึงการสงเสริมใหบุคลากรพัฒนางานวิจัย มีบุคลากรท่ีมี
ความรูความสามารถ และมีเครือขายความรวมมือกับภายนอก  รวมท้ังมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการ
พัฒนาความรู ความสามารถดานการวิจัยของอาจารย 
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จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดท่ีควรพัฒนา 

1. สนับสนุนใหมีทุนสําหรับการวิจัยมากข้ึน 
2. เพิ่มเครือขายความรวมมือกับภายนอก 
 

 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงชีน้ี้  
 - 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี) 
 - 

 หลักฐานอางอิง: 
4-4.1-ST-1      คูมือการวิจัย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
4-4.1-ST-2      คําส่ังแตงต้ังกรรมการประจาํคณะวิจยัและบริการวิชาการ  
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
4-4.1-ST-3    เว็ปไซดฐานขอมูลงานวิจัย http://www.nsru.ac.th/science/sci_mis/research/ 
4-4.1-ST-4 แผนงบประมาณคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 2552 
4-4.1-ST-5 ประกาศมหาวทิยาลัย เร่ืองการใหทุนสนับสนุนการจัดการเรียนแบบใฝรู 
4-4.1-ST-6 รายช่ือเจาหนาท่ีวิทยาศาสตร  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
4-4.1-ST-7 ภาพถายหองปฏิบัติการ เอกสาร ตําราสําหรับการศึกษาวิจัย 
4-4.1-ST-8 เว็ปไซดฐานขอมูลอิเล็กทรอนิกส http://www.nsru.ac.th/ARITC/database.php 
4-4.1-ST-9 วารสารการจัดการความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
4-4.1-ST-10      คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 870/2552 ใหพนักงาน ขาราชการไปฝกอบรม  

ณ ตางประเทศ  
4-4.1-ST-11 เกียรติบัตรอาจารยท่ีมีผลงานวิจยัดีเดน 
4-4.1-ST-12 รายช่ือโครงการวิจัย 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.2 : มีระบบการบริหารจัดการความรูจากงานวจิัยและงานสรางสรรค 
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน : 

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

 
เกณฑมาตรฐาน: ระดับ 

มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
 1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรค

ท้ังในวงการวิชาการและการนําไปใชประโยชน            
           ผลดําเนินการ 
       คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีระบบสนับสนุน เผยแพร
ผลงานวิจัยโดยมีคูมือการวิจัยและมีกลไกโดยการแตงต้ังคณะกรรมการ
วิจัยและบริการวิชาการระดับคณะฯ เพื่อดําเนินงานดานการวิจัยและ
พัฒนาการเผยแพรผลงานวิจัย มีการคัดเลือกอาจารยท่ีมีผลงานวิจัยการ
เ รียนการสอนเผยแพรผลงานลงในวารสารจัดการความรูของ
มหาวิทยาลัยและนําเสนอผลงานในท่ีประชุมมหาวิทยาลัย และมี
นโยบายดานการวิจัยท่ีสงเสริมสนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและ
งานสรางสรรค  

 4-4.2-ST-1 
4-4.2-ST-2 
4-4.2-ST-3 

 

 2 มีระบบ รวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจากงานวิจยั
และงานสรางสรรคท่ีเช่ือถือไดและรวดเร็วทันตอการใชประโยชน          
          ผลดําเนินการ 
             คณะวิทยาศาสตรไดแตงต้ังคณะกรรมการวิจัยประจําคณะฯ  
มีการจัดทําฐานขอมูลงานวิจัย และวิทยานิพนธของคณะข้ึน เพื่อเปน
ประโยชนในการรวบรวม คัดสรร วิเคราะหและสังเคราะหความรูจาก
งานวิจัย 

4-4.2-ST-2 
4-4.2-ST-4 

 
 

 3 มีการสรางเครือขาย  เผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคไปยังผูท่ี
เกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
           ผลดําเนินการ 
             คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการแตงต้ังคณะกรรมการเพื่อ
จัดทําวารสารวิชาการของคณะฯ มีการจัดทําฐานขอมูลงานวิจัยเพื่อ
เผยแพร สรางเครือขายเผยแพรผลงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกสถาบัน
เชนการเผยแพรผลงานในวารสารจัดการความรูของมหาวิทยาลัย วารสาร
ทางวิชาการของมหาวิทยาลัยและหนวยงานอ่ืน ๆ การเผยแพรขอมูล

4-4.2-ST-4 
4-4.2-ST-5 
4-4.2-ST-6 
4-4.2-ST-7 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
ทางดานการวิจัยในศูนยเรียนรูบึงบอระเพ็ดผานเว็ปไซด  

 4 มีระบบและกลไกการสนับสนุนความรวมมือระหวางนกัวิจยักับ
องคการภายนอกสถาบัน เพือ่การนําผลงานไปใชประโยชน 
           ผลดําเนินการ 
            คณะวิทยาศาสตรมีระบบสนับสนุนความรวมมือระหวาง
นักวิจัยกับองคกรภายนอกสถาบัน ซ่ึงกําหนดไวในนโยบายดานการ
วิจัยและแผนการบริการวิชาการสูชุมชนซ่ึงเปนการนําความรูของ
นักวิจัยสรางประโยชนสูชุมชน และมีกลไกการสนับสนุนความรวมมือ
ดังกลาวโดยการแตงต้ังคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการเพื่อ
ประสานความรวมมือระหวางนักวิจัยกับองคกรภายนอก สงเสริมให
อาจารยทํางานวิจัยเพื่อแกไขปญหาในทองถ่ินเชนโครงการวิจัยการนํา 
น้ําเสียจากโรงงานขนมโมจิไปใชในการผลิตปุยชีวภาพ การใชระบบ
สารสนเทศในการจัดการทรัพยากรบึงบอระเพ็ด การศึกษาองคประกอบ
ของฝุนละอองในจังหวัดนครสวรรค   การพัฒนาฐานขอมูลภูมิปญญา
ทองถ่ินในจังหวัดนครสวรรค 

4-4.2-ST-2 
4-4.2-ST-8 
4-4.2-ST-9 

 
 
 

 5 มีกลไกการสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซ้ือขายทรัพยสินทางปญญา 
ตลอดจนการคุมครองสิทธิของงานวิจยั หรือส่ิงประดิษฐ หรือ
นวัตกรรมใหแกนกัวจิัยเจาของผลงาน 
              ผลการดําเนินการ 
                         -              

 

 
 การประเมินปท่ีแลวของคณะกรรมการ :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 4.2 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 4 ระดับ 4  บรรลุ    3 คะแนน 
 
การประเมินตนเองปนี ้:   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 4.2 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

 ระดับ  4  ระดับ 4         บรรลุ 3 คะแนน 
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การตรวจสอบของคณะกรรมการปนี ้(Check Board) :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 4.2 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

 ระดับ  4  ระดับ 4         บรรลุ 3 คะแนน 
 
การประเมินของคณะกรรมการปนี ้:   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 4.2 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

 ระดับ  4    
 
จุดแข็ง 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดําเนินการตามนโยบายและแผนกลยุทธดานการวิจัยท่ีสงเสริม
สนับสนุนการเผยแพรผลงานวิจัยและงานสรางสรรคและมีการสงเสริมสนับสนุนใหอาจารยทําโครงการวิจัย
และเผยแพรผลงานวิจัยอยางตอเนื่อง 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดท่ีควรพัฒนา 
ยังไมมีกลไกการสนับสนุนการจดสิทธิบัตรการซ้ือขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครอง

สิทธิของงานวิจัย หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวตักรรมใหแกนักวจิัยเจาของผลงาน 
 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงชี้นี ้ 

สนับสนุน สงเสริมการจดสิทธิบัตรการซ้ือขายทรัพยสินทางปญญา ตลอดจนการคุมครองสิทธิของ
งานวิจยั หรือส่ิงประดิษฐ หรือนวัตกรรมใหแกนักวิจยัเจาของผลงาน  
วิธีปฏิบัติท่ีด/ีนวัตกรรม (ถามี) 
 - 
 หลักฐานอางอิง: 
4-4.2-ST-1          คูมือการวิจยั 
4-4.2-ST-2   คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการวจิัยและบริการวิชาการ 
4-4.2-ST-3   วารสารการจัดการเรียนรู มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
4-4.2-ST-4    เว็ปไซดฐานขอมูลงานวิจัย http://www.nsru.ac.th/science/sci_mis/research/ 
4-4.2-ST-5         คณะกรรมการจัดทําวารสารวิชาการคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
4-4.2-ST-6          ศูนยเรียนรูบึงบอระเพ็ด  http://www.nsru.ac.th/bungborraped/ 
4-4.2-ST-7          งานวิจยัท่ีไดรับการตีพิมพในวารสารทางวิชาการ 
 4-4.2-ST-8         ผลการพิจารณาทุนอุดหนนุการวจิัย งวดท่ี 4 / 2552 

4-4.2-ST-9 สัญญารับทุนวิจัยเร่ืองการพฒันาฐานขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินในจังหวดันครสวรรค  
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ตัวบงชี้ท่ี 4.3 :       เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน ตอจํานวน      
                                 อาจารยประจํา  
 ชนิดของตัวบงชี้ :    ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน : 

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

 
เกณฑมาตรฐาน: ระดับ 

เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบัน 
จํานวนอาจารยประจํา 

 
ผลการคํานวณ 
เงินสนับสนุนงานวิจยัและงานสรางสรรคจากภายในและภายนอกสถาบันท้ังหมด  2,344,000 บาท 
จํานวนอาจารยประจํา 76 คน 
ตัวต้ัง 2,294,000 ตัวหาร 76  ผลลัพธ =  30,184  บาท 
 
ผลการดําเนินงาน 

ในปการศึกษา 2552 คณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีไดเงินสนับสนนุท้ังส้ิน 2,294,000 บาท       
คิดเปน 30,184  บาทตอคน ซ่ึงถือวาดําเนนิการบรรลุเปาหมาย 

 
การประเมินปท่ีแลวของคณะกรรมการ :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 4.3 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

11,000 บาท 97,727 บาท   บรรลุ 3 คะแนน 
 
การประเมินตนเอง :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 4.3 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

11,000 บาท  30,184   บาท           บรรลุ   3  คะแนน 
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การตรวจสอบของคณะกรรมการปนี ้ (Check Board):   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 4.3 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

11,000 บาท  30,184   บาท           บรรลุ   3  คะแนน 
 
การประเมินของคณะกรรมการปนี ้:   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 4.3 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

    
 
จุดแข็ง  
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดท่ีควรพัฒนา 
  อาจารยท่ีไดรับทุนวิจยัมีจํานวนนอย 
 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงชี้นี ้ 
  สนับสนนุใหอาจารยทําวิจยัและขอรับทุนวิจยัใหมากข้ึน 
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี) 
  - 
หลักฐานอางอิง: 

4-4.3-ST-1 การเพิ่มปริมาณเซลลของสาหรายสีน้ําเงินแกมเขียว: แอนนาบีนา,นอสตอค  คอมมูน
เพื่อใชเปนสารปรับคุณภาพดิน งบประมาณ 30,000 บาท โดย ผศ.ดร.สุมิตรา หมูพยคัฆ 

4-4.3-ST-2 โครงการพัฒนาศูนยการเรียนรูบึงบอระเพด็ งบประมาณ 240,000 บาท ผูวิจัย
ประกอบดวย 

1. นาย พงษศักดิ ์ศิริโสม 
2. ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงคคําจนัทร  
3. ผศ.ดร.สุมิตรา หมูพยัคฆ 
4. น.ส. อุรา บุบผาชาติ 
5. น.ส.ฤทัยรัตน โพธิ 

4-4.3-ST-3 การพัฒนาฐานขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินในจังหวัดนครสวรรค  
งบประมาณ 100,000 บาทโดย ผศ.ดร. สุภาวรรณ วงคคําจันทร  
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4-4.3-ST-4 การทําวิจยัในชั้นเรียนโดยการจัดการเรียนแบบใฝรู (Active Learning)  รวมงบประมาณ 

140,000 บาท (รายละ 10,000 บาท) 
1. นายนฤพนธ พนาวงศ 
2. นายเอกสิทธ์ิ สิทธิสมาน 
3. นายวิฑูร สนธิปกษ 
4. นางสาวภัทริณี คงชู 
5. นางสาวอาวพีร ปานทอง 
6. นางสาวณฐพร มีสวัสดิ์ 
7. นางสาวฤทัยรัตน โพธิ 

8. ดร.สาวิตรี ซัคลีย 
9. นายชยนัต นนัทวงศ 
10. นางสาวทิพพารัตน ทับโต 
11. นายชัยวัฒน ยิม้ชาง 
12. นางสาววไิลลักษณ โคมพันธุ 
13. นางสาวมาลัยพร ดวงบาล 
14. นายอภิชาติ บุญมาลัย  

4-4.3-ST-5 การวิจยัเพื่อพฒันาหลักสูตรดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี งบประมาณ 150,000 บาท 
โดยผศ.ดร.ศุภชัย  ทวี และผศ.ดร.นวลศรี ชํานาญกิจ  

4-4.3-ST-6 การเพิ่มผลผลิตของเห็ดนางรมท่ีเพาะเล้ียงจากวัสดเุหลือท้ิงทางการเกษตรดวย 
จุลินทรียท่ีมีประสิทธิภาพ (EM) งบประมาณ 150,000 บาท โดย ผศ.รัตนะ ยศเมธากลุ 
และนายณัฐพงษ สิงหภูงา  

4-4.3-ST-7 การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิของหนวยบริการคูสัญญา (ไดรับงบประมาณสนับสนุน
จาก มูลนิธิสาธารณสุขแหงชาติ) งบประมาณ 45,000 บาท โดย นางชยภรณ ดเีอม 

4-4.3-ST-8 การบอกบริการเชิงรุก "Love Care Station : เลิฟแครฯ กลารัก กลาเช็ค" จ.นครสวรรค 
ก.ค.-ก.ย. 2552  (ไดรับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนโลก องคการแพธ จํานวน 
150,000 บาท) โดย นางชยภรณ ดีเอม 

4-4.3-ST-9 การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีเปนมิตรกับเยาวชน จงัหวัดนครสวรรค  
ต.ค.-พ.ย.2552(ไดรับงบประมาณสนับสนนุจากกองทุนโลก องคการแพธ  จํานวน 
74,000 บาท) โดย นางชยภรณ ดีเอม 

4-4.3-ST-10 ปจจัยท่ีสงผลกระทบตอการเส่ือมสภาพทางธรณีวิทยาของภูเขาในจังหวดันครสวรรค 
งบประมาณ 990,000 บาท โดยผศ.ดร.ศุภชัย  ทวี 

4-4.3-ST-11 การวัดสนามแมเหล็กดวยวิธีอินเทอรเฟสกบัคอมพิวเตอร งบประมาณ 40,000 บาท 
โดย ผศ. ชะยนัต  อินเล็ก 

4-4.3-ST-12 การผลิตสารตานอนุมูลอิสระกรดแกลลิกจากกากกาแฟสดท่ีเหลือใชโดยเอนไซม 
แทนเนส งบประมาณ 40,000 บาท โดย น.ส. มาลัยพร  ดวงบาล 

4-4.3-ST-13 การประเมินความพึงพอใจผูรับบริการองคการบริหารสวนตําบลคลองนํ้าไหล  
อําเภอ คลองลานจังหวัดกําแพงเพชรงบประมาณ 18,000 บาทโดย  
ผศ.นิพนธ  วงษพานิช และ  ผศ.ชะยันต  อินเล็ก 
 
 



 -76- 

4-4.3-ST-14 การคัดเลือกพชืท่ีทนทานตอสารกําจัดศัตรูพืชกลุมออรโนครอรีนเพื่อใช 
ในการบําบัดดนิดวยพืชในประเทศไทย  งบประมาณ 55,000 บาท 
โดย ดร.วราภรณ  ฉุยฉาย 

4-4.3-ST-15 การประเมินความพึงพอใจผูรับบริการองคการบริหารสวนตําบลไพศาลี อําเภอ ไพศาลี 
จังหวดันครสวรรค งบประมาณ 18,000 บาท โดย ผศ.นิพนธ  วงษพานิช และ 
ผศ.ชะยันต  อินเล็ก 

4-4.3-ST-16 การประเมินความพึงพอใจผูรับบริการองคการบริหารสวนตําบลพยุหะ อําเภอ พยหุะคีรี 
จังหวดันครสวรรค งบประมาณ 18,000 บาทโดย ผศ.นิพนธ  วงษพานิช และ 
ผศ.ชะยันต  อินเล็ก 

4-4.3-ST-17 การประเมินความพึงพอใจผูรับบริการองคการบริหารสวนตําบลตากฟา อําเภอ ตากฟา 
จังหวดันครสวรรค งบประมาณ 18,000 บาทโดย ผศ.นิพนธ  วงษพานิช และ 
ผศ.ชะยันต  อินเล็ก 

4-4.3-ST-18 การประเมินความพึงพอใจผูรับบริการองคการบริหารสวนตําบลโปงน้ํารอน  
อําเภอ คลองลาน จังหวัดกําแพงเพชร งบประมาณ 18,000 บาทโดย  
ผศ.นิพนธ  วงษพานิช และ  ผศ.ชะยันต  อินเล็ก 
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ตัวบงชี้ท่ี 4.4 : รอยละของงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตพีิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียน 
ทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรหรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและ 
ในระดับนานาชาตติอจํานวนอาจารยประจํา 

 
ชนิดของตัวบงชี้ :     ผลผลิต 
เกณฑมาตรฐาน :  

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

 
เกณฑมาตรฐาน: ระดับ 

รอยละของงานวิจยัและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรือ         
อนุสิทธิบัตรหรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 

จํานวนอาจารยประจํา 
 

ผลการคํานวณ 
 งานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับการจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุ
สิทธิบัตรหรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและในระดับนานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 38 เร่ือง 

จํานวนอาจารยประจํา 76 คน 
ตัวต้ัง =  38 x 100 ตัวหาร 76  ผลลัพธ = รอยละ 50 
 

ผลการดําเนินงาน 
           ในปการศึกษา 2552 บุคลากรในคณะวิทยาศาสตรมีงานวิจัยและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพเผยแพร ไดรับ
การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญาหรืออนุสิทธิบัตรหรือนําไปใชประโยชนท้ังในระดับชาติและในระดับ
นานาชาติตอจํานวนอาจารยประจํา 38 เร่ือง คิดเปนรอยละของจํานวนบทความวิจัยตออาจารยประจําเทากับ 
50 
 

 การประเมินปท่ีแลวของคณะกรรมการ :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 4.4 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

รอยละ 22 รอยละ 21.25  ไมบรรลุ 3 คะแนน 
 
การประเมินตนเองปนี ้:   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 4.4 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

 รอยละ 22  รอยละ 50    บรรลุ 3  คะแนน 
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 การตรวจสอบของคณะกรรมการปนี้ (Check Board) :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 4.4 เปาหมายท่ี

กําหนด 
ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุ

เปาหมาย 
คาคะแนนท่ีได  

 รอยละ 22  รอยละ 50    บรรลุ 3  คะแนน 
 
 การประเมินของคณะกรรมการปนี ้:   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 4.4 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุ

เปาหมาย 
คาคะแนนท่ีได  

 รอยละ 22    
 
จุดแข็ง 
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดท่ีควรพัฒนา 
  สงเสริมการทําวิจยัและสรางแรงจูงใจใหอาจารยสงผลงานวิจยัเพื่อเผยแพรในฐานขอมูล
ระดับชาติและนานาชาติ 
 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงชี้นี ้ 
  - 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี) 
  - 
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หลักฐานอางอิง: 
รอยละของงานวิจยัและงานสรางสรรคท่ีตีพิมพ  เผยแพรในระดบัชาติหรือนานาชาติตออาจารย

ประจําและ/หรือนักวิจยัประจํา มีดังนี ้
 
หลักฐาน
อางอิง 

ชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค นักวิจัย แหลงตีพิมพ 

4-4.4-ST-1 1) Single-Walled Carbon  Nanotube 
/Trititanate Nanotube Composite 
Fibers 

ชลดา  เดชาเกียรติไกร 
 

ADVANCED 
ENGINEERING 
MATERIALS 2009, 
11,No.7 

4-4.4-ST-2 วิถีสุขภาพและการออกกําลังกาย
ของผูสูงอายุชมรมผูสูงอายุวัดไทร
ใต 
 จ.นครสววรค 

ณัฐธญาน ศรีพุธ
สมบูรณ 
 

วารสารบัณฑิตศึกษา 
มกราคม – เมษยาน 2552 

4-4.4-ST-3 การผลิตสารตานอนุมูลอิสระกรด
แกล ลิกจากกากกาแฟสดที่เหลือใช
โดยเอนไซมแทนเนส 

 

มาลัยพร  ดวงบาล การนําเสนอผลงานวิจัย
แหงชาติ (Thailand 
Research Expo 2009)        
30 ส.ค.2552 กรุงเทพฯ 

4-4.4-ST-4 การอนุรักษ ฟนฟู และใชประโยชน
จากทรัพยากรนํ้าในภาคการเกษตร
แบบมีสวนรวมตามหลักแศรษฐกิจ
พอเพียง 

 

สุภาวรรณ  วงคคํา
จันทร 

ก า ร ป ร ะ ชุ ม วิ ช า ก า ร
ระดับชาติของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ  ครั้งที่  1  เรื่องการ
วิจัยทองถ่ินเพ่ือแผนดินไทย  
1-5 เมษายน 2552 

4-4.4-ST-5 บทบาทของ Thidiazuron    ในการ
เพาะเล้ียงเนื้อเยื่อพืช 

วราภรณ ฉุยฉาย. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยะลา. 4(2): 2552. 123-135 

4-4.4-ST-6 การตอบสนองของตนกลาขาวโพด
ตอลินเดนและเอนโดซัลแฟนที่
ปนเปอนในดิน 

วราภรณ  ฉุยฉาย  การประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
แหงประเทศไทย ครั้งที่ 35. 
15-17 ตุลาคม 2552 

4-4.4-ST-7 ความเปนพิษของลินเดนและเอน
โดซัลแฟนที่ตกคางในดินดางตอการ
เจริญระยะตนกลาของถ่ัวฝกยาวและ
ผักกวางตุง 

วราภรณ  ฉุยฉาย การประชุมวิชาการเกษตร 
คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยขอนแกน ครั้งที่ 
11 25-26 มกราคม 2553 
หนา 425 – 428 
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4-4.4-ST-8 การพัฒนาศูนยการเรียนรู
วิทยาศาสตรทองถ่ินดานการอนุรักษ 
ฟนฟู และใชประโยชนจาก
ทรัพยากรนํ้าในภาคเกษตรแบบมี
สวนรวมบนพ้ืนฐานเศรษฐกิจ
พอเพียง 

สุภาวรรณ วงคคํา
จันทร. 

วารสารวิจัยเพ่ือการพัฒนา
เชิงพ้ืนที่. 2553. 2 (4): 5-16 

4-4.4-ST-9 ภูมิปญญาทองถ่ินจังหวัด
นครสวรรค 

สุภาวรรณ วงคคํา
จันทร 

หนวยอนุรักษสิ่งแวดลอม
ธรรมชาติและศิลปกรรม
ทองถ่ิน จังหวัดนครสวรรค. 
(หมายเหตุ หนังสือเพ่ิง
ตีพิมพเสร็จ เปนงบประมาณ
ป 2551 แตเริ่มจัดทํา
ปงบประมาณ 2552) 

4-4.4-ST-10 Active Learning กับศาสตรทาง
คอมพิวเตอร 

นงเยาว ในอรุณ. วารสารการจัดการความรู.
2552. 83-86 

4-4.4-ST-11 ประสบการณ การจัดการเรียนแบบ
ใฝรูแบบ Active Learning รายวิชา
สุขภาพจิต 

ศุภนิตย คงสิบ วารสารจัดการความรู. 2552. 
87- 89 

4-4.4-ST-12 บูรณาการรูปแบบการเรียนแบบใฝรู
ในรายวิชา การเขียนโปรแกรม
คอมพิวเตอร 

เอกวิทย สิทธิวะ วารสารการจัดการจัดความรู. 
2552. 90-94 

4-4.4-ST-13 ผลการสอนโดยใหลําดับขั้นตอนของ   
ไดนา  แวน  ฮีลีที่มีตอระดับการคิดทาง
เ ร ข า ค ณิ ตต าม ตั ว แบบแวน ฮี ลี แ ล ะ
ความสามารถในการพิสูจนทางเรขาคณิต
ของนักศึกษาครู  มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค 

นวลศรี ชํานาญกิจ ฐานขอมูล ThaiLis 

4-4.4-ST-14 The Causal Relationship Model of Health 
Promotion Factors Affecting on Quality 
of Life of Older Adults in Nakhon Sawan 
Provience  

ธิติมา บุญเจริญ University of Missouri – St 
Louis, Missouri 

4-4.4-ST-15 The Development of Health 
Promotion Factors Related to 
Quality of Life of Elderly People in 
Nakhon Sawan Province, Thailand. 

ธิติมา  บุญเจริญ  The International 
Conference  0n Sustainable 
Community Development 
2010. 21 – 23 January 2010. 
Khon Kaen University.  

4-4.4-ST-16 สอนใหโดด เรียนใหเดน เนนบรรยากาศ
การเรียนใหเราใจดวยเทคนิค Active 
Learni 

วิศัลยศยา กิตยาภรณ
กุล 

วารสารการจัดการความรู.2552. 
95-98 

4-4.4-ST-17 การสรางภาพเคลื่อนไหวดวยการเรียนการ
สอบแบบ Active Learning.  

วรดนู ชูทอง วารสารการจัดการความรู. 2552. 
99-100 
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4-4.4-ST-18 Active Teaching and Learning Approaches 
in Chemistry 

ชลดา เดชาเกียรติไกร 
 

วารสารการจัดการความรู. 2552. 
78 -82 

4-4.4-ST-19 จตุรัสกล นวลศรี ชํานาญกิจ วารสารวิชาการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี. 2551 – 2552. 1-9 

4-4.4-ST-20 เชตคําตอบของสมการ  ไอริน ชุมเมืองเย็น วารสารวิชาการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี. 2551 – 2552. 11-18 

4-4.4-ST-21 องศาความเปนอิสระ อาวีพร ปานทอง วารสารวิชาการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี. 2551 – 2552. 19-26 

4-4.4-ST-22 สุขภาพที่ดีกับอาหารที่บริโภค สิรภัทร สิริบรรสพ วารสารวิชาการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี. 2551 – 2552. 27-33 

4-4.4-ST-23 Alien Artifacts สุรศักย รําพึงกิจ วารสารวิชาการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี. 2551 – 2552. 35-50 

4-4.4-ST-24 ระบบทําความเย็นแบบระเหย ชัยวัฒน ยิ้มชาง วารสารวิชาการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี. 2551 – 2552. 51-57 

4-4.4-ST-25 แนใจหรือวาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีคือ
การแกปญหาส่ิงแวดลอม 

อนุวัตน แสงออน วารสารวิชาการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี. 2551 – 2552. 59-70 

4-4.4-ST-26 อัตราการไหลของนํ้าเชิงส่ิงแวดลอมในยุคที่
น้ํากําลังเส่ือมโทรม 

ปฏิวิชช สาระพิน วารสารวิชาการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี. 2551 – 2552. 71-81 

4-4.4-ST-27 กาซเรือนกระจกกับการเปล่ียนแปลงสภาพ
อากาศ กาซมีเทนในนาขาว 

ฤทัยรัตน โพธิ วารสารวิชาการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี. 2551 – 2552. 83-92 

4-4.4-ST-28 ผลกระทบของดินกรดตอการเจริญเติบโต
ของพืชและจุลินทรีย 

วราภรณ ฉุยฉาย วารสารวิชาการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี. 2551 – 2552. 93-102 

4-4.4-ST-29 เซลลเชื้อเพลิง ชลดา เดชาเกียรติไกร วารสารวิชาการวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี. 2551 – 2552. 103-
111 

 

 
รอยละของงานวิจยัหรืองานสรางสรรคท่ีนํามาใชอันกอใหเกิดประโยชนอยางเดนชัดตออาจารยประจําและ/
หรือนักวิจัยประจํา มีดังนี้ 
 
หลักฐานอางอิง 

 
 
 

ชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 
 
 
 
 

นักวิจัย 
 
 
 
 
 กา
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ชป

ระ
โย
ชน
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ิชา
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ร 
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ชน
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โย
ชน

ใน
เชิ
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โย
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รือ

ระ
ดับ

ปะ
เท
ศ 

4-4.4-ST-30 พรรณพืชเขาหินปูน สุภาวรรณ วงคคําจันทร    
4-4.4-ST-31 การศึกษาพรรณพืชเขาหินปูน

ในจังหวัดนครสวรรค.   
สุภาวรรณ วงคคําจันทร    
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หลักฐานอางอิง 
 
 
 

ชื่องานวิจัยหรืองานสรางสรรค 
 
 
 
 
 

นักวิจัย 
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รือ
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ดับ
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4-4.4-ST-32 มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค รวมกับชุมชน 
สํารวจ อนุรักษ ทรัพยากร
ชีวภาพ 4 จังหวัด 

สุภาวรรณ วงคคําจันทร    

4-4.4-ST-33 พลังแหงความรู มหัศจรรย 
เขาชอนเด่ือ จังหวัด
นครสวรรค 

สุภาวรรณ วงคคําจันทร    

4-4.4-ST-34 โครงการศูนยเรียนรูบึง
บอระเพ็ด 

พงษศักด์ิ ศิริโสม 
สุภาวรรณ วงคคําจันทร  
สุมิตรา หมูพยัคฆ 
อุรา บุบผาชาติ 
ฤทัยรัตน โพธิ 

   

4-4.4-ST-35 คอมพิวเตอรและเทคโนโลยี
สารสนเทศ 
 
      

วรดนู ชูทอง    

4-4.4-ST-36 เคมีวิเคราะหสําหรับเครื่องมือ
ช้ันสูง 
 
 

ชลดา เดชาเกียรติไกร    

4-4.4-ST-37 ฟสิกส 1 
 
 

ชัยวัฒน ยิ้มชาง    

4-4.4-ST-38 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร
เบื้องตน 

ปฏิวิชช สาระพิน    
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องคประกอบที่ 5  การบริการวิชาการแกสังคม 
ตัวบงชี้ท่ี 5.1: มีระบบและกลไกการบริการวิชาการแกสังคม    
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ         

3 ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 3 – 4  ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย       

5 ขอแรก 
 
เกณฑมาตรฐาน: ระดับ 

มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
 1 มีการจัดทํานโยบาย แผนกลยุทธ และแผนดําเนินงานของการบริการ

วิชาการแกสังคม  
           ผลดําเนินการ 

1. คณะวิทยาศาสตรฯมีแผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ            
การติดตามและปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณ 

2. คณะวิทยาศาสตรฯมีแผนโครงการบริการทางวิชาการและ 
บริการสังคม 

3. คณะวิทยาศาสตรฯ ไดดําเนินการภายใตขอบังคับของ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค วาดวยการกําหนดภาระงานการบริการ
วิชาการของคณาจารยมหาวทิยาลัยราชภัฎนครสวรรค 

5-5.1-ST-1 
5-5.1-ST-2 
5-5.1-ST-3 

 
 

 2 มีคณะกรรมการ คณะทํางานหรือหนวยงานดําเนนิการใหบริการวิชาการ
แกสังคมตามแผนท่ีกําหนด 
             ผลดําเนินการ 

1. คณะวิทยาศาสตรฯมีการแตงต้ังคณะกรรมการวิจยัและบริการ 
วิชาการ  

2. คณะวิทยาศาสตรฯมีการประชุมคณะกรรมการเพื่อจัดทําแบบ 
แผนการบริการวิชาการและบริการแกสังคม เชนการประชุมเตรียมความ
พรอมการจัดอบรมครูสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร, การประชุม
คณะกรรมการจัดงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ, การประชุมการจัด
คายอัจฉริยภาพฯ เปนตน 

3. คณะวิทยาศาสตรฯมีการแตงต้ังคณะกรรมการ คณะทํางาน 
หรือหนวยงานดําเนนิการในการใหบริการวิชาการแกสังคมตามแผนที่
กําหนดไว  
 

5-5.1-ST-4 
5-5.1-ST-5 
5-5.1-ST-6 
5-5.1-ST-7 
5-5.1-ST-8 
5-5.1-ST-9 
5-5.1-ST-10 
5-5.1-ST-11 
5-5.1-ST-12 
5-5.1-ST-13 
5-5.1-ST-14 
5-5.1-ST-15 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
 3 มีการกําหนดหลักเกณฑและหรือระเบียบในการใหบริการวิชาการแก

สังคม 
           ผลดําเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตรฯมีการกําหนดระเบียบในการใชบริการหอง 
ปฏิบัติหองแพทยแผนไทย (อาคารศูนยวิทยาศาสตร) การตรวจวิเคราะห
คุณภาพน้ํา และมีการกําหนดข้ันตอนการตรวจสอบ 
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 

5-5.1-ST-16 
5-5.1-ST-17 
5-5.1-ST -18 

 

 4 มีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนท่ีกําหนด 
           ผลดําเนินการ 
           1.คณะวิทยาศาสตรฯมีรายงานผลการปฏิบัติงานการใชจาย
งบประมาณ ประจําป เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผน 
           2.คณะวิทยาศาสตรฯมีผลประเมินผลการใหบริการชุมชนแตละ
โครงการและมีการสรุปผล เชนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห
ขอมูลสถิติดวย Excel ,โครงการอบรมหลักสูตรระยะส้ันการแพทยฯ , 
กิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ , โครงการอบรมวุนมะพราว
สําหรับผูประกอบการรายยอย  เปนตน 

5-5.1-ST -19 
5-5.1-ST -20 
5-5.1-ST -21 
5-5.1-ST -22 
5-5.1-ST -23 
5-5.1-ST -24 
5-5.1-ST -25 
5-5.1-ST -26 
5-5.1-ST -27 
5-5.1-ST -28 
5-5.1-ST -29 
5-5.1-ST -30 
5-5.1-ST -31 
5-5.1-ST -32 
5-5.1-ST -33 

 5 มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม 
           ผลดําเนินการ 

1. คณะวิทยาศาสตรฯมีรายงานการประเมินกจิกรรม , วิเคราะห 
และสรุปผลการดําเนินงาน 

2. คณะวิทยาศาสตรฯมีการแตงต้ังคณะกรรมการประเมินผลการ 
จัดกิจกรรมหรือโครงการ เชนคณะกรรมการประเมินผลโครงการอบรม
ครูผูสอนวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย , 
คณะกรรมการประเมินผลโครงการอบรมวิทยาศาสตรของโรงเรียนท่ี
ไดรับส่ือ CDฯ เปนตน 

3. คณะวิทยาศาสตรมีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการ 
บริการวิชาการแกสังคม เชนในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจะมีการ

5-5.1-ST -19 
5-5.1-ST -20 
5-5.1-ST -21 
5-5.1-ST -22 
5-5.1-ST -23 
5-5.1-ST -24 
5-5.1-ST -25 
5-5.1-ST -26 
5-5.1-ST -27 
5-5.1-ST -28 
5-5.1-ST -29 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
ประเมินความพึงพอใจ ขอเสนอแนะ ซ่ึงไดนําผลการประเมินดังกลาวมา
ปรับปรุงในการจัดการอบรมคร้ังตอไป 

5-5.1-ST -30 
5-5.1-ST -31 
5-5.1-ST -32 
5-5.1-ST -33 
5-5.1-ST -34 
5-5.1-ST -35 
5-5.1-ST -36 

 6 มีการจัดทําแผนการเช่ือมโยงและบูรณาการการบริการทางวิชาการแก
สังคมเขากับการเรียนการสอนหรือการวจิัย หรือการทํานบํุารุง
ศิลปวัฒนธรรม 
           ผลดําเนินการ 
           คณะวทิยาศาสตรฯมีการจัดทําแผนและแนวทางการเช่ือมโยงการ
บริการวิชาการทางสังคมใหเขากับการเรียนการสอน เชน โครงการอบรม
วิทยาศาสตรของโรงเรียนท่ีไดรับส่ือ CD,โครงการกิจกรรมสัปดาห
วิทยาศาสตรแหงชาติของสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ โครงการประกวด
ภูมิปญญาทองถ่ิน “ประกวดสรางลายผาไทย”  เปนตน 

5-5.1-ST -37 
5-5.1-ST -38 
5-5.1-ST -39 

 

 7 มีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงความ
เช่ือมโยง และบูรณาการระหวางการบริการวิชาการแกสังคมกับภารกิจอ่ืน 
ๆ ของสถาบัน 
           ผลดําเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตรฯมีการประเมินสัมฤทธิผลและนําผลการประเมิน
ไปพิจารณาปรับปรุงความเช่ือมโยง และบูรณาการระหวางการบริการ
วิชาการกับภารกิจอ่ืน เชน บูรณาการโครงการอบรมครูสอนวิทยาศาสตร 
คณิตศาสตร กบัการเรียนการสอน เปนตน 

5-5.1-ST -27 
5-5.1-ST -28 
5-5.1-ST -29 
5-5.1-ST -30 

 
 

 
การประเมินปท่ีแลวของคณะกรรมการ :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 5.1 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

 ระดับ 5  ระดับ 7            บรรลุ   3 คะแนน 
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 การประเมินตนเองปนี ้:   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 5.1 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

 ระดับ 5  ระดับ 7            บรรลุ   3 คะแนน 
 
 การตรวจสอบของคณะกรรมการปนี ้ (Check Board) :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 5.1 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

 ระดับ 5  ระดับ 7            บรรลุ   3 คะแนน 
 
 การประเมินของคณะกรรมการปนี้ :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 5.1 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

 ระดับ 5    
 
จุดแข็ง 

คณะวิทยาศาสตรฯ มีระบบและกลไกในการบริการทางวิชาการแกสังคมอยางมีคุณภาพ มีแผนงานการ
ดําเนินการท่ีชัดเจน มีการนําผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการวิชาการแกสังคม 
 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดท่ีควรพัฒนา 
  ขอบขายงานบริการวิชาการยงัไมหลากหลาย 
 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงชี้นี ้ 
  สงเสริม สนบัสนุนใหจัดงานวชิาการหลากหลายรูปแบบเพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชน  
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี) 
  - 
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หลักฐานอางอิง: 
5-5.1-ST-1 แผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ การติดตามและปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ และแผน

งบประมาณ 
5-5.1-ST-2 แบบขอตั้งงบประมาณรายจาย โครงการบริการวิชาการแกสังคมประจําป 
5-5.1-ST-3 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค วาดวยการกําหนดภาระงานทางวิชาการของ

คณาจารย 
5-5.1-ST-4 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการวจิัยและบริการวิชาการ 
5-5.1-ST-5 หนังสือเชิญประชุมเตรียมความพรอมการจัดอบรมครูสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
5-5.1-ST-6 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 2552 และเชิญ

ประชุมเตรียมความพรอม 
5-5.1-ST-7 หนังสือเชิญประชุมเตรียมความพรอม โครงการสงเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
5-5.1-ST-8 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
5-5.1-ST-9 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดาํเนินการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ในงาน

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ  
5-5.1-ST-10 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจดักิจกรรมคายอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร 

สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตน 
5-5.1-ST-11 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดาํเนินการตามโครงการจัดการอบรมวิทยาศาสตรของ

โรงเรียนท่ีไดรับส่ือ CD ความรูวิทยาศาสตรพื้นฐาน และการสํารวจแหลงเรียนรูใน
ภูมิภาค ระยะท่ี 1 

5-5.1-ST-12 คําส่ังแตงต้ังวทิยากรและผูชวยวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะหขอมูล
ทางสถิติดวย Excel 

5-5.1-ST-13 คําส่ังแตงต้ังวทิยากรอบรมวทิยาศาสตรของโรงเรียนท่ีไดรับส่ือ CD ความรูวิทยาศาสตร
พื้นฐาน และการสํารวจแหลงเรียนรูในภมิูภาค ระยะท่ี 1 

5-5.1-ST-14 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการหนวยบมเพาะวิสาหกิจมหาวทิยาลัยราชภัฎนครสวรรค 
5-5.1-ST-15 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจดักิจกรรมเผยแพร ประชาสัมพันธ ศูนยการเรียนรูภูมิปญญา

ทองถ่ินและพฒันาคุณภาพชีวิต 
5-5.1-ST-16 ระเบียบ คาใชจายในการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ํา 
5-5.1-ST-17 ระเบียบการใชบริการหองปฏิบัติหองแพทยแผนไทย (อาคารศูนยวิทยาศาสตร) 
5-5.1-ST-18 ข้ันตอนการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน  
5-5.1-ST-19 รายงานผลการปฏิบัติงานการใชจายงบประมาณ ปงบประมาณ 2552 
5-5.1-ST-20 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะหขอมูล

สถิติดวย excel  
5-5.1-ST-21 รายงานโครงการสาธารณสุขสัญจรเพื่อปวงชน (ณ วัดศรีอุทุมพร) 
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5-5.1-ST-22 รายงานโครงการอบรมหลักสูตรระยะส้ันการแพทยแผนไทย สาขาวชิาวิทยาศาสตร
สุขภาพ 

5-5.1-ST-23 รายงานสรุปความพึงพอใจของผูรับบริการสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 2552 
5-5.1-ST-24 รายงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตรของสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ งานสัปดาห

วิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 2552 
5-5.1-ST-25 รายงานสรุปผลโครงการการจัดอบรมครูวทิยาศาสตรของโรงเรียนท่ีไดรับส่ือ CD ความรู

วิทยาศาสตรพืน้ฐานและการสํารวจแหลงเรียนรูในภูมิภาค ระยะท่ี  1 
5-5.1-ST-26 รายงานสรุปผลการอบรมหลักสูตร Computer art and Graphic design 
5-5.1-ST-27 รายงานสรุปผลโครงการอบรมครูผูสอนคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษานครสวรรค อุทัยธานี และชัยนาท 
สาขาวิชาเคมี  

5-5.1-ST-28 รายงานสรุปผลโครงการอบรมครูผูสอนคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษานครสวรรค อุทัยธานี และชัยนาท 
สาขาวิชาคณิตศาสตร 

5-5.1-ST-29 รายงานสรุปผลโครงการอบรมครูผูสอนคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษานครสวรรค อุทัยธานี และชัยนาท 
สาขาวิชาฟสิกส 

5-5.1-ST-30 รายงานสรุปผลโครงการอบรมครูผูสอนคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษานครสวรรค อุทัยธานี และชัยนาท 
สาขาวิชาชีววทิยา 

5-5.1-ST-31 รายงานสรุปโครงการสงเสริมวิชาชีพการผลิตวุนมะพราวและแปรรูป สําหรับ
ผูประกอบการรายยอย ระหวาวันท่ี 16 -17 มีนาคม 2553 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลตําบล
หนองฉาง จังหวัดอุทัยธาน ี

5-5.1-ST-32 รายงานสรุปโครงการสงเสริมวิชาชีพการผลิตวุนมะพราวและแปรรูป สําหรับ
ผูประกอบการรายยอย ระหวาวันท่ี 23 -24  มีนาคม 2553 ณ ตําบลพุงพง                         
อําเภอหนองฉาง จังหวดัอุทัยธาน ี

5-5.1-ST-33 รายงานสรุปโครงการสงเสริมวิชาชีพการผลิตวุนมะพราวและแปรรูป สําหรับ
ผูประกอบการรายยอย ระหวาวันท่ี 25 -26  มีนาคม 2553 ณ ศาลาวัดวังชมพู    
อําเภอลาดยาว  จังหวดันครสวรรค 

5-5.1-ST-34 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดาํเนินการจัดอบรมครูผูสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค ชัยนาท และ
อุทัยธาน ี
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5-5.1-ST-35 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดาํเนินงานตามโครงการจัดอบรมวิทยาศาสตรของโรงเรียนท่ี
ไดรับส่ือ CD ความรูวิทยาศาสตรพื้นฐาน และการสํารวจแหลงเรียนรูในภูมิภาค ระยะท่ี 1 

5-5.1-ST-36 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจดังานคาราวานวิทยาศาสตร 
5-5.1-ST-37 โครงการการจัดอบรมครูวิทยาศาสตรของโรงเรียนท่ีไดรับส่ือ CD ความรูวิทยาศาสตร

พื้นฐาน และการสํารวจแหลงเรียนรูในภูมิภาค ระยะท่ี 1 
5-5.1-ST-38 แผนปฏิบัติงานโครงการการจัดกิจกรรมวนัวิทยาศาสตรของสาขาวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพ 
5-5.1-ST-39 โครงการประกวดภูมิปญญาทองถ่ิน “ประกวดสรางลายผาไทย” งานสัปดาหวิทยาศาสตร

แหงชาติ ประจําป 2552 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.2 : รอยละของอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคม เปนท่ีปรึกษา เปน
กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา 
ชนิดตัวบงชี้ : ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
อยูระหวางรอยละ 1 – รอยละ 24 รอยละ 25 – รอยละ 34 มากกวาหรือเทากับรอยละ 35 

  
ผลการคํานวณ :  

จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด     87   คน 
จํานวนอาจารยประจําท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวชิาการแกสังคม  เปนท่ีปรึกษา  เปน

กรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  เปนกรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติ  71  คน 

81.61
87

100 71รวมำท่ีมีสวนาจารยประจรอยละของอ  =
×

=  

 
ผลการดําเนินงาน : 
 อาจารยในคณะวิทยาศาสตรฯสวนใหญ มีสวนรวมในการใหบริการชุมชนและสังคมอยางตอเน่ือง  
ไมวาจะเปนรูปแบบของการเปนวิทยากร การอบรมใหความรู การจัดคายวิชาการ การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 
ซ่ึงทําใหอาจารยไดพัฒนาความรู ความสามารถ รวมถึงไดนําความรูและประสบการณท่ีไดรับมาใชในการ
เรียน การสอน ซ่ึงจะเกิดประโยชนเปนอยางยิ่งตอนักศึกษารวมท้ังทําใหอาจารยไดทราบถึงขอมูลตางๆ และ
ปญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนทําใหเกิดความใกลชิดระหวางมหาวิทยาลัยและชุมชน โดยชุมชนเองก็จะไดรับ
ความรูและการบริการทางดานวิชาการซ่ึงเปนประโยชนในการพัฒนาความรูความสามารถของเยาวชน 
ประชาชน และทําใหเกิดการพัฒนาในระดับทองถ่ินและประเทศชาติตอไป  ในป 2552 อาจารยประจําไดมี
สวนรวมในการใหบริการตางๆ แกสังคม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ผศ. ดร.สุภาวรรณ วงศคําจันทร เปนวิทยากรฝกอบรมราษฎรเครือขายสมุนไพรพ้ืนบาน ท่ีศูนย
ทองเท่ียวเชิงอนุรักษหุบเขาคีม (วนอุทยานเขาหลวง) (5-5.2-ST-1) 

2. คณาจารยคณะวิทยาศาสตรฯ เปนคณะกรรมการสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ ประจําป 2552    
(5-5.2-ST-2) 

3. คณาจารยคณะวิทยาศาสตรฯ เปนคณะกรรมการดําเนินงานตามโครงการจัดการอบรม
วิทยาศาสตรของโรงเรียนท่ีไดรับซ่ือ CD ความรูวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน และการสํารวจแหลงเรียนรู
ในภูมิภาค ระยะท่ี 1 (5-5.2-ST-3) 

4. อ. ประยุทธ สุระเสนา , อ.ธนพัฒน วัฒนชัยธรรม, ผศ.ชะยันต อินเล็ก,อ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม
,ผศ.ดร.ศุภชัย ทวี และอ.สมพร พลูพงษ ไดรับการแตงต้ังเปนคณะกรรมการหนวยบมเพาะ
วิสาหกิจ (5-5.2-ST-4) 
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5. คณาจารยคณะวิทยาศาสตรไดรับเชิญเปนคณะวิทยากรในการอบรมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพ
ทางคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร สําหรับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาตอนตนในสังกัดจังหวัด
อุทัยธานี เขต 1 และเขต 2 (5-5.2-ST-5) 

6. ผศ. มนตรี แกวเกิด, รศ. สุนันท วิฑิตศิริ, รศ. ชเนศ คงการคา, ผศ. ดร. สุภาวรรณ วงศคําจันทร, 
ผศ. วิโรจน จันทรจิตวิริยะ, ผศ. ภาคิน อินทรชิดจุย, ดร. สุทธินันต คํานา, ดร. ทินพันธ เนตรแพ, 
อ. อภิชาต บุญมาลัย, อ. ปฏิวิชช  สาระพิน, อ. ชัยวัฒน ยิ้มชาง,  อ. วีระศักดิ์ โสภิตกิตติกุล,         
อ .  มาลัยพร  ดวงบาล และ  อ .วิไลลักษณ  โคมพันธุ  เปนกรรมการในการแขงขันทักษะ
กระบวนการทางวิทยาศาสตร ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ปการศึกษา 2552 
ระหวางวันท่ี 15 – 16  ธันวาคม 2552 ณ โรงเรียนนครสวรรค (5-5.2-ST-6) 

7. อ. อภิชาติ บุญมาลัย, ดร.ชลดา เดชาเกียรติไกร, อ. วิไลลักษณ โคมพันธุ, อ.ณัฐพงษ สิงหภูงา, 
ผศ. รัตนะ ยศเมธากุล และ ดร. สาวิตรี เพชรชวย ไดรับแตงต้ังเปนคณะกรรมการตรวจสอบ
มาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (5-5.2-ST-7) 

8. อ. อนุวัตน  แสงออน และ อ. ภาสกร วรอาจ ไดรับแตงต้ังเปนคณะกรรมการจัดกิจกรรมเผยแพร 
ประชาสัมพันธ ศูนยการเรียนรูภูมิปญญาทองถ่ินและพัฒนาคุณภาพชีวิต (5-5.2-ST-8) 

9. คณาจารยคณะวิทยาศาสตรฯ ไดรับการแตงต้ังเปนคณะกรรมการจัดงานคาราวานวิทยาศาสตร 
อพวช. รวมกับองคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ ( อพวช.) (5-5.2-ST-9) (5-5.2-ST-10) 

10. ผศ. รัตนะ ยศเมธากุล, อ. ณัฐพงษ สิงหภูงา และ นายบัณฑิต ต้ังกมลศรี เปนวิทยากรโครงการ
สงเสริมวิชาชีพการผลิตวุนมะพราวและแปรรูปสําหรับผูประกอบการรายยอยในจังหวัด
นครสวรรคและอุทัยธานี (5-5.2-ST-11) 

11. ดร. สุทธินันต คํานา, ดร. ชลดา ธีรการุณวงศ, ดร.วราภรณ ฉุยฉาย, อ.ดุษฎี คําบุญเรือง และ        
อ. ณฐพร มีสวัสดิ์  ไดรับแตงต้ังเปนคณะกรรมการดําเนินการจัดอบรมครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตร
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค อุทัยธานี และชัยนาท 
(5-5.2-ST-12) 

12. ดร. สุทธินันต คํานา, ดร. วราภรณ ฉุยฉาย, ดร. ชลดา ธีรการุณวงศ, อ. วีระศักดิ์ โสภิตกิตติกุล,  
อ. ดุษฎี คําบุญเรือง และ อ. ณัฐพร มีสวัสดิ์ เปนวิทยากรอบรมครูผูสอนวิชาวิทยาศาสตรระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค อุทัยธานี และชัยนาท       
(5-5.2-ST-13) 

13. นายชัยวัฒน ยิ้มชาง  เปนวิทยากรโครงการอบรมฝกอบรมเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลใน
การดูแลและบํารุงรักษา และบริหารจัดการโครงการระบบดานเซลลแสงอาทิตย ท่ี อบต.ไพศาลี  
วันท่ี 24 – 25 ส.ค. 52 (5-5.2-ST-14) 

14. ดร.วราภรณ  ฉุยฉาย  และ ผศ. ดร. สุภาวรรณ วงศคําจันทร ติดตามผลการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สวนพฤกษศาสตรในโรงเรียน ในเขตจังหวัดอุทัยธานี วันท่ี 4,25  ส.ค. 52 (5-5.2-ST-15) 

15. ดร.สาวิตรี ซัคล่ีย  ไดรับเชิญเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา     
ณ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (5-5.2-ST-16) 
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16. ผศ. ดร. นวลศรี ชํานาญกิจ , ผศ. วิทยา วาจาบัณฑิตย , ผศ. วาท่ีรอยตรี อภิเดช มงคลปญญา และ 
ผศ. นิพนธ วงศพานิช ไดรับเชิญเปนกรรมการประเมินขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือใหมีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ (5-5.2-ST-17) 

17. ผศ. ดร. นวลศรี ชํานาญกิจ , ผศ. วิทยา วาจาบัณฑิตย , ผศ. วาท่ีรอยตรี อภิเดช มงคลปญญา,       
อ.ภัทริณี คงชู, อ. อาวีพร ปานทอง, อ. นิดานุช แกวเทพ, อ. ปนัดดา  แยมเผือก และ อ. ไอริน   
ชุมเมืองเย็น ไดรับเชิญเปนวิทยากรอบรมครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาตอนตน จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค เขต 2 (5-5.2-ST-18) 

18. รศ. ดร. สุนันท วิฑิตสิริ  ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายการพัฒนาการปฏิบัติงานในหนาท่ีและ
การจัดทําผลงานทางวิชาการ  จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาชัยนาท ณ หองประชุมเจาสาม
พระยา สพฐ. ชัยนาท วันท่ี 26  มิ.ย. 52 (5-5.2-ST-19) 

 
การประเมินปท่ีแลวของคณะกรรมการ :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 5.2 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

รอยละ25 รอยละ 43  บรรลุ 3 คะแนน 
 
การประเมินตนเองปนี ้:   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 5.2 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

รอยละ25 รอยละ 81.61  บรรลุ 3 คะแนน 
 
การตรวจสอบของคณะกรรมการปนี ้:  (Check Board) :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 5.2 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

รอยละ25 รอยละ 81.61  บรรลุ 3 คะแนน 
 
การประเมินของคณะกรรมการปนี ้:   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 5.2 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

รอยละ25    
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จุดแข็ง 
คณะวิทยาศาสตรฯกําหนดอาจารยของภาควิชาวิทยาศาสตรเปนวิทยากรใหหนวยงานตางๆอยาง

ตอเนื่องและจัดเก็บขอมูลอาจารยท่ีมีสวนรวมในการใหบริการทางวิชาการแกสังคมเปนท่ีปรึกษาเปน
คณะกรรมการวิทยานิพนธภายนอกสถาบัน  เปนกรรมการวิชาการกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับ
นานาชาติตออาจารยประจํา 

 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

อาจารยท่ีทําหนาท่ีใหบริการวิชาการแกชุมชนมีจํานวนจาํกัด 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงชี้นี ้ 
 สงเสริม สนบัสนุนใหอาจารยทุกคนทําหนาท่ีในการใหบริการวิชาการแกชุมชน  
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี) 

- 
 หลักฐานอางอิง: 
5-5.2-ST-1 หนังสือขอความอนุเคราะหวิทยากรโครงการฝกอบรมราษฎรเครือขายสมุนไพรพื้นบาน 
5-5.2-ST-2 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการในงานสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร

และเทคโนโลยี  รวมมือกับคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
5-5.2-ST-3 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดาํเนินงานตามโครงการจัดการอบรมวิทยาศาสตรของโรงเรียน

ท่ีไดรับส่ือ CD ความรูวิทยาศาสตรพ้ืนฐาน และการสํารวจแหลงเรียนรูในภูมิภาค ระยะท่ี 
1 ในโครงการพัฒนา STKC โดยกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

5-5.2-ST-4 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการหนวยบมเพาะวิสาหกิจ 
5-5.2-ST-5 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจดักิจกรรมคายอัจฉริยภาพดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร โดย

สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุทัยธานี เขต 1   และคณะวทิยาศาสตรฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค 

5-5.2-ST-6 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดาํเนินการแขงขันกลุมสาระการเรียนรูวิทยาศาสตร ในงาน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน เขตภาคเหนือ  ป 2552 

5-5.2-ST-7 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน โดยสํานักมาตรฐาน
ผลิตภัณฑชุมชน 

5-5.2-ST-8 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจดักิจกรรมเผยแพร ประชาสัมพันธ ศูนยการเรียนรูภูมิปญญา
ทองถ่ินและพัฒนาคุณภาพชีวิต 

5-5.2-ST-9 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจดังานคาราวานวิทยาศาสตร  อพวช. 
5-5.2-ST-10 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจดังานคาราวานวิทยาศาสตร  อพวช. (เพ่ิมเติม) 
5-5.2-ST-11 โครงการสงเสริมวิชาชีพการผลิตวุนมะพราว และแปรรูปสําหรับผูประกอบการรายยอย 

ในจังหวดันครสวรรคและอุทัยธาน ี
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5-5.2-ST-12 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดาํเนินการจัดอบรมครูผูสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค ชัยนาท และ
อุทัยธานี 

5-5.2-ST-13 คําส่ังแตงต้ังวทิยากรอบรมครูผูสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษา     
ตอนปลาย สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค ชัยนาท และอุทัยธาน ี

5-5.2-ST-14 โครงการฝกอบรมเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลในการดูแลและบํารุงรักษา และ
บริหารจัดการโครงการระบบดานเซลลแสงอาทิตย 

5-5.2-ST-15 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง สวนพฤกษศาสตรในโรงเรียนและปาชุมชนในจังหวดั
นครสวรรค 

5-5.2-ST-16 หนังสือขอความอนุเคราะหเปนกรรมการสอบวิทยานิพนธ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  
คณะวิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวทิยาลัย ท่ี บศ. 135 / 2552 

5-5.2-ST-17 หนังสือขอความอนุเคราะหประเมินผลงานขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให
มีวิทยฐานะชํานาญการพิเศษ จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุทัยธาน ีเขต 1 

5-5.2-ST-18 หนังสือขอความอนุเคราะหวิทยากรในการอบรมครูผูสอนคณิตศาสตรระดับประถมศึกษา
และมัธยมศึกษาตอนตน จากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค เขต 2 

5-5.2-ST-19 หนังสือขอความอนุเคราะหวิทยากรบรรยายการอบรมพฒันาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา กอนแตงต้ังใหมีหรือเล่ือนวทิยฐานะฯ จาก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ชัยนาท ท่ี ศธ 04037 / 3310 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.3 : รอยละของกจิกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวชิาชีพท่ีตอบสนองความตองการ
พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติตออาจารยประจํา 
ชนิดตัวบงชี ้: ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
อยูระหวางรอยละ 1 – รอยละ 24 รอยละ 25 – รอยละ 39 มากกวาหรือเทากับรอยละ 40 

  
เกณฑมาตรฐาน: รอยละ 
จํานวนของกิจกรรมหรือโครงการบริการวชิาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการ

พัฒนาและเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ   X  100 

จํานวนอาจารยประจํา 
ผลการคํานวณ :  

จํานวนอาจารยประจําท่ีปฏิบัติงานจริง 76  คน 
จํานวนของกิจกรรมหรือโครงการบริการวชิาการและวิชาชีพท่ีตอบสนองความตองการพัฒนา

และเสริมสรางความเขมแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติ 20 โครงการ 

 26.32
76

100 20 ิจกรรมรอยละของก  =
×

=  

ผลการดําเนินงาน : 
1. สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ               

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย Excel  รุนท่ี 1 วันท่ี 22- 23 พ.ค. 2552  ณ หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ช้ัน 1 อาคารศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค (5-5.3-ST-1) 

2. สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ               
การวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย Excel  รุนท่ี 2 วันท่ี 24- 25 พ.ค. 2552  ณ หองปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร ช้ัน 1 อาคารศูนยวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค (5-5.3-ST-1) 

3. รายงานโครงการสาธารณสุขสัญจรเพ่ือปวงชน (ณ วัดศรีอุทุมพร) (5-5.3-ST-2) 
4. กิจกรรมวันวิทยาศาสตรของสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ งานวันสัปดาหวิทยาศาสตรแหงชาติ 

ประจําป 2552 (5-5.3-ST-3) 
5. รายงานโครงการอบรมหลักสูตรระยะส้ันการแพทยแผนไทย สาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ                  

(5-5.3-ST-4) 
6. รายงานสรุปผลโครงการจัดการอบรมวิทยาศาสตรของโรงเรียนท่ีไดรับส่ือ CD ความรูวิทยาศาสตร

พ้ืนฐาน และการสํารวจแหลงเรียนรูในภูมิภาค ระยะท่ี 1 (5-5.3-ST-5) 
7. รายงานอบรมครูผูสอนวิชาคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค อุทัยธานี และชัยนาท สาขาเคมี (5-5.3-ST-6) 
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8. รายงานสรุปผลโครงการอบรมครูผูสอนคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค อุทัยธานี และชัยนาท สาขาวิชาคณิตศาสตร                      
(5-5.3-ST-7) 

9. รายงานสรุปผลโครงการอบรมครูผูสอนคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค อุทัยธานี และชัยนาท สาขาวิชาฟสิกส (5-5.3-ST-8) 

10. รายงานสรุปผลโครงการอบรมครูผูสอนคณิตศาสตร และวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค อุทัยธานี และชัยนาท สาขาวิชาชีววิทยา (5-5.3-ST-9) 

11. สาขาวิชาชีววิทยา โดย ผศ. รัตนะ ยศเมธากุล, อ. ณัฐพงษ สิงหภูงา และ นายบัณฑิต ต้ังกมลศรี       
จัดอบรมโครงการสงเสริมวิชาชีพการผลิตวุนมะพราวและแปรรูปสําหรับผูประกอบการรายยอยใน
จังหวัดนครสวรรคและอุทัยธานี วันท่ี 16 -17 มีนาคม 2553 ณ ท่ีวาการอําเภอหนองฉาง จังหวัด
อุทัยธานี   (5-5.3-ST-10) 

12. สาขาวิชาชีววิทยา โดย ผศ. รัตนะ ยศเมธากุล, อ. ณัฐพงษ สิงหภูงา และ นายบัณฑิต ต้ังกมลศรี       
จัดอบรมโครงการสงเสริมวิชาชีพการผลิตวุนมะพราวและแปรรูปสําหรับผูประกอบการรายยอยใน
จังหวัดนครสวรรคและอุทัยธานี วันท่ี 23  -24  มีนาคม 2553 ณ องคการบริหารสวนตําบลทุงพง 
จังหวัดอุทัยธานี (5-5.3-ST-11) 

13. สาขาวิชาชีววิทยา โดย ผศ. รัตนะ ยศเมธากุล, อ. ณัฐพงษ สิงหภูงา และ นายบัณฑิต ต้ังกมลศรี       
จัดอบรมโครงการสงเสริมวิชาชีพการผลิตวุนมะพราวและแปรรูปสําหรับผูประกอบการรายยอยใน
จังหวัดนครสวรรคและอุทัยธานี วันท่ี 25 -26 มีนาคม 2553 ณ ท่ีวาการอําเภอลาดยาว จังหวัด
นครสวรรค  (5-5.3-ST-12) 

14. สาขาเคมี คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเคมียอสวนสําหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา ณ หองนนทรี (5-5.3-ST-13) 

15. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ืองสวนพฤกษศาสตรในโรงเรียน และปาชุมชนในจังหวัดนครสวรรค       
(5-5.3-ST-14) 

16. โครงการสรางฝายชะลอนํ้าตามรอยเทาพอ ณ หนวยจัดการตนน้ําขุนน้ําเย็น ต.แมเลย   อ.แมวงก                 
จ.นครสวรรค (5-5.3-ST-15) 

17. รายงานโครงการอบรมเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลในการดูแลและบํารุงรักษาและบริหาร
จัดการโครงการระบบดานเซลลแสงอาทิตย (5-5.3-ST-16) 

18. รายงานสรุปโรงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การส่ือสารวิทยาศาสตรผานกิจกรรม (5-5.3-ST-17) 
19. รายงานสรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดการส่ิงแวดลอมชุมชน : โรงเรียน                         

(5-5.3-ST-18) 
20. รายงานสรุปผลการอบรมหลักสูตร Computer art and Graphic design (5-5.3-ST-19) 
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 การประเมินปท่ีแลวของคณะกรรมการ :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 5.3 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

รอยละ25 รอยละ 32             บรรลุ    2 คะแนน 
 
 การประเมินตนเองปนี ้:   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 5.3 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

รอยละ25 รอยละ 26.32             บรรลุ    2  คะแนน 
 
 การตรวจสอบของคณะกรรมการปนี ้(Check Board) :     
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 5.3 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

รอยละ25 รอยละ 26.32             บรรลุ    2  คะแนน 
 
 การประเมินของคณะกรรมการปนี:้   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 5.3 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

    
จุดแข็ง 

คณะวิทยาศาสตรฯมีโครงการใหบริการวิชาการแกชุมชนโดยสมํ่าเสมอและหลากหลาย
กลุมเปาหมาย 
 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดท่ีควรพัฒนา 
- 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี) 
- 
 

หลักฐานอางอิง: 
5-5.3-ST-1 สาขาวิชาคณิตศาสตรและสถิติ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 

การวิเคราะหขอมูลทางสถิติดวย Excel  รุนท่ี 1  วันท่ี 22- 23 พ.ค. 2553    รุนท่ี 2 วันท่ี 
24 – 25 พ.ค. 2553ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร ช้ัน 1 อาคารศูนยวิทยาศาสตร 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค  
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5-5.3-ST-2 รายงานโครงการสาธารณสุขสัญจรเพ่ือปวงชน (ณ วัดศรีอุทุมพร) 
5-5.3-ST-3 โครงการการจัดกิจกรรมสัปดาหวิทยาศาสตรของสาขาวิชาวิทยาศาสตรสุขภาพ 
5-5.3-ST-4 รายงานโครงการอบรมหลักสูตรระยะส้ันการแพทยแผนไทย สาขาวชิาวิทยาศาสตร

สุขภาพ 
5-5.3-ST-5 รายงานสรุปผลโครงการการจัดอบรมครูวทิยาศาสตรของโรงเรียนท่ีไดรับส่ือ CD 

ความรูพ้ืนฐานและการสํารวจแหลงเรียนรูในภูมิภาค ระยะท่ี 1 
5-5.3-ST-6 สรุปโครงการอบรมครูผูสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค อุทัยธาน ีและชัยนาท สาขาเคมี 
5-5.3-ST-7 สรุปโครงการอบรมครูผูสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค อุทัยธานี และชัยนาท สาขาคณิตศาสตร 
5-5.3-ST-8 สรุปโครงการอบรมครูผูสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค อุทัยธานี และชัยนาท สาขาฟสิกส 
5-5.3-ST-9 สรุปโครงการอบรมครูผูสอนคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค อุทัยธานี และชัยนาท สาขาชีววิทยา 
5-5.3-ST-10 โครงการสงเสริมวิชาชีพการผลิตวุนมะพราว และแปรรูปสําหรับผูประกอบการรายยอย 

ในจังหวดันครสวรรคและอุทัยธานี ณ ศาลาประชาคมเทศบาลหนองฉาง จังหวดั
อุทัยธานี 

5-5.3-ST-11 โครงการสงเสริมวิชาชีพการผลิตวุนมะพราว และแปรรูปสําหรับผูประกอบการรายยอย 
ในจังหวดันครสวรรคและอุทัยธานี ณ อบต.พุงพง อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี 

5-5.3-ST-12 โครงการสงเสริมวิชาชีพการผลิตวุนมะพราว และแปรรูปสําหรับผูประกอบการรายยอย 
ในจังหวดันครสวรรคและอุทัยธานี ณ ศาลาวัดวังชมพู อ.ลาดยาว จ. นครสวรรค 

5-5.3-ST-13 รายงานโรงการอบรมเชิงปฏิบัติการเคมียอสวน สําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา 
5-5.3-ST-14 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง สวนพฤกษศาสตรในโรงเรียนและปาชุมชนใน

จังหวดันครสวรรค 
5-5.3-ST-15 โครงการสรางฝายชะลอน้ําตามรอยเทาพอ ณ หนวยจัดการตนน้ําขุนน้ําเย็น ต.แมเลย    

อ.แมวงก จ.นครสวรรค 
5-5.3-ST-16 รายงานโครงการอบรมเจาหนาท่ีองคการบริหารสวนตําบลในการดูแลและบํารุงรักษา

และบริหารจดัการโครงการระบบดานเซลลแสงอาทิตย 
5-5.3-ST-17 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการส่ือสารวิทยาศาสตรผานกิจกรรม 
5-5.3-ST-18 รายงานสรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เร่ือง การจัดการส่ิงแวดลอมชุมชน : โรงเรียน 
5-5.3-ST-19 รายงานสรุปผลการอบรมหลักสูตร Computer art and Graphic design 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.4 : รอยละของระดับความพึงพอใจของผูรับบริการ 
ชนิดตัวบงชี ้: ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน :  

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

  
ผลการดําเนินงาน : 
 ใชผลการประเมินระดับความพึงพอใจผูรับบริการในโครงการบริการวิชาการของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีระดับความพึงพอใจของผูรับบริการในเกณฑดีมากและดีรวมเปนรอยละ 
85.6  
 
 การประเมินปท่ีแลวของคณะกรรมการ :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 5.4 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

รอยละ 50 รอยละ 89    บรรลุ     3 คะแนน 
 
การประเมินตนเองปนี้  :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 5.4 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

รอยละ 50 รอยละ 85.6    บรรลุ    3 คะแนน 
 
การตรวจสอบของคณะกรรมการปนี ้(Check Board) :     
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 5.4 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

รอยละ 50 รอยละ 85.6    บรรลุ    3 คะแนน 
 
การประเมินของคณะกรรมการปนี ้:   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 5.4 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

รอยละ 50    
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จุดแข็ง 
 - 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงชี้นี ้ 
สนับสนุนใหอาจารยท่ีจัดโครงการบริการวิชาการมีการประเมินความพึงพอใจและผลท่ีไดรับ

จากการอบรมไวเปนระบบและเช่ือถือได 
 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี) 
- 

 หลักฐานอางอิง: 
5-5.4-ST-1 รอยละของระดับความพึงพอใจของผูใชบริการในโครงการบริการวิชาการ ประจําป 2552 
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ตัวบงชี้ท่ี 5.5: จํานวนแหลงใหบริการทางวิชาการและวิชาชีพท่ีไดรับการยอมรับในระดับชาติหรือระดับ 
นานาชาติ (เฉพาะสถาบันท่ีเนนการผลิตบัณฑิตและพัฒนาสังคม) 
ชนิดตัวบงชี้ : ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน : 

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

ผลการดําเนินงาน : 
1. มีการจัดต้ังหนวยตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนใหกับสํานักงานมาตรฐาน

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เพ่ือบริการตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน 
2. ศูนยคายอัจฉริยะภาพวิทยาศาสตรและคณติศาสตรเพ่ือบริการทางวิชาการ 
3. ศูนยวิทยาศาสตร  
4. หนวยวิจัยการอนุรักษฟนฟูและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
5. หนวยอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมทองถ่ิน 

 
 การประเมินปท่ีแลวของคณะกรรมการ :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 5.5 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

 3 แหลง 5  แหลง              บรรลุ    3 คะแนน 
 
การประเมินตนเองปนี ้:   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 5.5 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

 3 แหลง 5  แหลง              บรรลุ    3 คะแนน 
 
การตรวจสอบของคณะกรรมการปนี ้(Check Board) :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 5.5 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

 3 แหลง 5  แหลง              บรรลุ    3 คะแนน 
 
การประเมินของคณะกรรมการปนี ้  
  ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 5.5 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

 3 แหลง    
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จุดแข็ง 
มีหนวยตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชนท่ีไดมาตรฐานและมีหนวยวิจยัทางดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีมีบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถเปนท่ียอมรับ 
 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดท่ีควรพัฒนา 

จํานวนแหลงใหบริการวิชาการยังไมหลากหลาย   
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงชี้นี ้ 

 เพ่ิมแหลงบริการวิชาการใหมากข้ึน โดยใหครอบคลุมความตองการของสังคมและมีความ
หลากหลาย 

 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี) 

- 
หลักฐานอางอิง: 
5-5.5-ST-1 หนังสือจาก สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม เร่ือง ตอบรับการเปนหนวย

ตรวจสอบมาตรฐานผลิตภณัฑชุมชน 
5-5.5-ST-2 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการจดัโครงการอบรมคายอัจฉริยะภาพดานวิทยาศาสตร

คณิตศาสตร โดยทําขอตกลงรวมกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุทัยธานี 
5-5.5-ST-3 คําส่ังศูนยวิทยาศาสตร 

5-5.5-ST-4 ภาพถายหนวยวิจัยการอนุรักษฟนฟูและใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอม 

5-5.5-ST-5 MOU คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และหนวยอนุรักษส่ิงแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมทองถ่ิน 
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องคประกอบที่ 6  การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ตัวบงชี้ท่ี 6.1: มีระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปวฒันธรรม 
ชนิดของตัวบงชี ้: กระบวนการ 
 

เกณฑการประเมิน : 
คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 
 

เกณฑมาตรฐาน: ระดับ 

มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
 1 มีการกําหนดนโยบายเปนลายลักษณ อักษร  และมีการจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงานเพ่ือทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 
ผลการดําเนินการ 
คณะฯ ตระหนักถึงความสําคัญของการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมจึงได
กําหนดใหเปนหนึ่งในนโยบายท่ีสําคัญ (ตามเอกสาร 6-6.1-ST-3 
หนาท่ี 12-13) ซ่ึงมีความสอดคลองกับนโยบายดานการทํานุบํารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย  โดยมีบุคลากรรับผิดชอบในการนํา
นโยบายไปปฏิบัติและมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนอยางเปน
รูปธรรม   

6-6.1-ST-1 
6-6.1-ST-2 
6-6.1-ST-3 
6-6.1-ST-4 
6-6.1-ST-5 
6-6.1-ST-6 

 
 

 2 มีการกําหนดกิจกรรมโครงการท่ีเปนประโยชนสอดคลองตามแผนงาน 
เปนกิจกรรมท่ีมีผลกระทบตอสังคมและมีความหลากหลายมี  
การดําเนินกิจกรรมอยางตอเนื่องเปนประจําทุกป 
ผลการดําเนินการ 
คณะฯ  จัดกิจกรรมโครงการตามแผนงาน  โดยกิจกรรมมีความ
หลากหลายและตอเนื่อง อาทิเชน   

1.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและเตรียม 
ความพรอมกอนเปนบัณฑิต สําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 4 ของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ท่ีมีการอบรมกิริยามารยาท ใหมีความ
สุภาพออนนอมตามประเพณีไทย 
           2.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม  
สําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 
           3.โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพดานการแพทย
แผนไทย 
           4.โครงการเลือกประธานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี ท่ีพัฒนาใหนักศึกษาเรียนรูเร่ืองการเมืองการปกครอง  

6-6.1-ST-7 
6-6.1-ST-8 
6-6.1-ST-9 
6-6.1-ST-10 
6-6.1-ST-11 
6-6.1-ST-12 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
ตลอดจนเขาใจในสิทธ์ิของตนในฐานะท่ีเปนนักศึกษา  อันเปนพ้ืนฐาน
ของการเปนพลเมืองท่ีธํารงไวซ่ึงระบอบประชาธิปไตย   
           5. โครงการจัดการแขงขันกีฬาภายในคณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี  ท่ีเสริมสรางสุขภาพกายแลวยังชวยสรางความมีวินัย  
สามัคคี รูแพ-รูชนะ-รูอภัย  สงเสริมการทํางานเปนทีม  รวมถึงมีการ
แขงขันกีฬาพ้ืนบานท่ีเปนการอนุรักษประเพณีพ้ืนบาน  แสดงความ
หลากหลายของกิจกรรม 
           6 .การแข ง ขันกีฬา เชื่ อมความสามัค คีภายในสาขาวิชา
คอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศและสังสรรคปใหม  เปน
กิจกรรมท่ีอาจารยและนักศึกษาไดมีการทํากิจกรรมรวมกัน   มี
ปฏิสัมพันธท่ีดีตอกัน  และมีการสอดแทรกกีฬาพ้ืนบานไวเพ่ือแสดงถึง
การอนุรักษวัฒนธรรมไทย 

 3 มีการบูรณาการงานดานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรมกับภารกิจดานอ่ืน 
ผลการดําเนินการ 
        1.โครงการปฐมนิเทศและปรับความรูพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร  
ฟสิกส  ชีววิทยาและคอมพิวเตอรสําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 1  ไดมี
กิจกรรมบายศรีสูขวัญสรางกําลังใจ และเกิดความผูกพันระหวางกัน
เกิดความรูสึกอบอุน  ไววางใจ แสดงออกถึงความใสใจท่ีคณะฯ มีตอ
นักศึกษา ควบคูกับการใหความรูทางวิชาการ 
        2.โครงการศึกษาดูงานดานการแพทยแผนไทย  ไดมีกิจกรรมพิธี
ไหวครูการแพทยแผนไทย  ซ่ึงแสดงออกถึงความใสใจและเคารพตอ
วิชาชีพการแพทยแผนไทย 
         3.รายวิชาความรูเกี่ยวกับอาหารไทย  ไดใหนักศึกษารูถึงวิธีการ
ปรุงอาหารและเปดใหนักศึกษาจัดอาหารใหสอดคลองกับวัฒนธรรม
ไทย  เพ่ือเปนการรักษาความเปนอาหารประจําชาติไทยท้ัง 4 ภาคไว 

6-6.1-ST-13 
6-6.1-ST-14 
6-6.1-ST-15 

 4 มีการสงเสริมการดําเนินงานดาน ศิลปวัฒนธรรมท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติ อาทิการจัดทําฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม  การสราง
บรรยากาศศิลปะและวัฒนธรรม     การจัดกิจกรรมประชุมเสวนา 
ทางวิชาการ    การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนอยางพอเพียงและ 
ตอเนื่อง 
ผลการดําเนินการ      
 คณะฯ ไดจัดทําฐานขอมูลดานศิลปวัฒนธรรม เผยแพรใน
ระดับชาติเร่ืองภูมิปญญาทองถ่ินจังหวัดนครสวรรค  ในเว็บไซค  

6-6.1-ST-16 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
http://www.nsru.ac.th/science/knowledge ซ่ึงเปนผลงานวิจัยดาน
ศิลปวัฒนธรรมของบุคลากรภายในคณะ 

 5 มีการกําหนดหรือสรางมาตรฐานดานศิลปวัฒนธรรม โดยผูเช่ียวชาญ
และมีผลงานเปนท่ียอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 

 

 6 มีการเผยแพรและบริการดานศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและ 
นานาชาติ  อาทิ  มีสถานท่ีหรือเวทีแสดงผลงาน  จัดทําวารสาร 
ศิลปวัฒนธรรมในระดับตาง ๆ  มีความรวมมือในการใหบริการวิชาการ
ดานศิลปวัฒนธรรมกับ สังคมตาง ๆ 

 

 

การประเมินปท่ีแลวของคณะกรรมการ :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี  6.1 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 4 ระดับ 4  บรรลุ 3 คะแนน 
 

การประเมินตนเองปนี ้:   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี  6.1 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 4  ระดับ 4            บรรลุ     3 คะแนน 
 

การตรวจสอบของคณะกรรมการปนี ้(Check Board):   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี  6.1 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 4  ระดับ 4            บรรลุ     3 คะแนน 
 

การประเมินของคณะกรรมการปนี ้:   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี  6.1 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 4    
 
 

จุดแข็ง 
 มีการพัฒนากจิกรรมของนักศึกษาในดานศิลปวัฒนธรรม เพ่ือสงเสริมใหนักศึกษารวมกัน
อนุรักษศิลปวฒันธรรมไทย และมีสวนรวมในการเผยแพรศิลปวัฒนธรรมไทย 
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จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดท่ีควรพัฒนา  - 

  ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงช้ีนี้  - 
 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี) 
- 

  

หลักฐานอางอิง: 
6-6.1-ST-1 แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2552  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
6-6.1-ST-2 นโยบายและแนวทางการดําเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมของ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 
6-6.1-ST-3 คูมือการประกันคุณภาพทางการศึกษา  ประจําปการศึกษา พ.ศ.2552 หนาท่ี 12-13 
6-6.1-ST-4 คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการดาํเนินงานดานการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6-6.1-ST-5 บันทึกขอความรณรงคการใชตัวเลขไทยและแตงกายดวยผาไทย 
6-6.1-ST-6 ปายประชาสัมพันธการจัดกิจกรรมตามโครงการตาง ๆ ดานกิจการนักศึกษา 
6-6.1-ST-7 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพรอมกอนเปน

บัณฑิต สําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 4 ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
6-6.1-ST-8 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม  สําหรับนักศึกษาช้ันปท่ี 1 
6-6.1-ST-9 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการดูแลสุขภาพดานการแพทยแผนไทย 
6-6.1-ST-10 โครงการเลือกประธานนักศึกษาคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
6-6.1-ST-11 โครงการจัดการแขงขันกีฬาภายในคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
6-6.1-ST-12 การแขงขันกฬีาเช่ือมความสามัคคีภายในสาขาวิชาคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี

สารสนเทศและสังสรรคปใหม 
6-6.1-ST-13 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปฐมนิเทศนกัศึกษาใหมและปรับความรูพ้ืนฐานทาง

คณิตศาสตร  ฟสิกส  ชีววิทยาและคอมพิวเตอรสําหรับนกัศึกษาช้ันปท่ี 1 ปการศึกษา 
2552 (ตารางกจิกรรมบายศรีสูขวญั) 

6-6.1-ST-14 โครงการศึกษาดูงานดานการแพทยแผนไทย 
6-6.1-ST-15 รายละเอียดของรายวิชา 4513201 ความรูเกีย่วกับอาหารไทย 
6-6.1-ST-16 ฐานขอมูลภูมิปญญาทองถ่ิน จังหวดันครสวรรค โดย ผศ.ดร.สุภาวรรณ  วงศคําจันทร

http://www.nsru.ac.th/science/sci_mis หรือเขาโดยตรงท่ี
http://www.nsru.ac.th/science/knowledge/ 
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องคประกอบที่ 7 การบรหิารและการจัดการ 
ตัวบงชี้ท่ี 7.1 : สภาสถาบันใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและสามารถผลักดันสถาบันให

แขงขันไดในระดับสากล   
ชนิดตัวบงชี ้: กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน : 

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

 
เกณฑมาตรฐาน: ระดับ 

มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
 1 คณะกรรมการประจําคณะมีบทบาทสําคัญในการกําหนดทิศทาง 

ยุทธศาสตรและนโยบายของคณะฯ 
ผลดําเนินการ 
     คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีคณะกรรมการประจําคณะ ตาม
ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ
และวิธีการไดมาซ่ึงคณะกรรมการประจําคณะ พ.ศ. 2548 ซ่ึงไดมีสวน
รวมในการกําหนดนโยบายและยุทธศาสตรในการบริหารคณะฯ ซ่ึง
ปรากฏอยู ในรายงานการประชุมคณะกรรมการประจํ าคณะ -
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คร้ังท่ี 2/2552 เม่ือ 5 มิถุนายน 2552
ระเบียบวาระท่ี 5.3  

7-7.1-ST-1 
7-7.1-ST-2 
7-7.1-ST-3 

 2 คณะกรรมการคณะมีการติดตามผลการดําเนินงานตามภารกิจหลักของ
คณะมากกวาปละ 2 คร้ัง   
ผลดําเนินการ 
     คณะกรรมการประจําคณะ มีการติดตามผลการปฏิบัติราชการของ
คณะฯ อยางตอเนื่อง ซ่ึงปรากฏหลักฐานเช่ือมโยงความตอเนื่องในรายงาน
การประชุม คร้ังท่ี 2/2552 (5 มิ.ย. 52), คร้ังท่ี 3/2552 (23 ธ.ค. 52),   
คร้ังท่ี 1/2552(26  มี.ค. 53) , คร้ังท่ี 2/2553 (25  พ.ค. 53) 

7-7.1-ST-3 
7-7.1-ST-4 
7-7.1-ST-5 
7-7.1-ST-6 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
 3 มีการประชุมกรรมการประจําคณะฯ อยางตํ่ารอยละ 80 ของแผน ในการ

ประชุมแตละคร้ังมีกรรมการเขารวมโดยเฉล่ียไมนอยกวา รอยละ 80 
โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการอยางนอย 7 วันกอนการประชุม 
ผลดําเนินการ 
     คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดกําหนดแผนการประชุม
กรรมการประจําคณะไว 4 คร้ัง ซ่ึงในปการศึกษา 2552 ไดจัดใหมี  
การประชุม จํานวน 4 คร้ัง และแตละคร้ังมีผูเขารวมประชุมไมตํ่ากวา 
รอยละ 80 โดยมีการสงเอกสารใหกรรมการ ศึกษากอนลวงหนาอยาง
นอย 7 วันกอนประชุม 

7-7.1-ST-6 
7-7.1-ST-7 
7-7.1-ST-8 

 4 กรรมการประจําคณะจัดใหมีการประเมินผลงานของผูบริหารสูงสุด 
ตามหลักเกณฑท่ีตกลงรวมกันไวลวงหนา 
ผลดําเนินการ 
     คณะกรรมการประจําคณะในการประชุมคร้ังท่ี 2/2552 ระเบียบ
วาระ ๕.๔  จัดใหมีการประเมินผลงานของผูบริหาร ปการศึกษา 
2552  ตามเกณฑของมหาวิทยาลัย 

7-7.1-ST-9 

 5 กรรมการประจําคณะ มีการดําเนินงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลและ
สงเสริมการบริหารงานโดยใชหลักธรรมาภิบาลท้ังองคกร 
ผลดําเนินการ 
     คณะกรรมการประจํ าคณะมีการบริหารงานโดยใชหลัก 
ธรรมาภิบาล ปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดเสีย โดยเฉพาะการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา ซ่ึงคณะกรรมการจะจัดใหมีการพิจารณา
ผลการเรียนของนักศึกษาทุกภาคเรียนและกรรมการมีการเปดเผยผลการ
ดําเนินงานตอสาธารณชนดังปรากฏในรายงานการประชุมซ่ึงมีการ 
onlineท่ี http://www.nsru.ac.th/science/MIS และเปดโอกาสใหมีการรับ
ฟงขอคิดเห็น นํามาใชบริหารงานคณะตอไป 

7-7.1-ST-10 
7-7.1-ST-11 
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 การประเมินปท่ีแลวของคณะกรรมการ :   

 
การประเมินตนเองปนี ้:   

 
การตรวจสอบของคณะกรรมการปนี ้(Check Board):   

 
การประเมินของคณะกรรมการปนี ้:   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 7.1 

 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 3    
 
จุดแข็ง 
 คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
คณะฯ มีการปกปองผลประโยชนของผูมีสวนไดสวนเสีย โดยเฉพาะนักศึกษาและมีการบริหารงานแบบ
เปดเผยตอสาธารณชน 
 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 7.1 

 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 3 ระดับ 5  บรรลุ 3 คะแนน 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 7.1 

 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 3 ระดับ 5  บรรลุ 3 คะแนน 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 7.1 

 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 3 ระดับ 5  บรรลุ 3 คะแนน 
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จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดท่ีควรพัฒนา 

ควรสงเสริมใหมีการสรางอัตลักษณเฉพาะของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงช้ีนี้  

  คณะกรรมการประจําคณะ ควรผลักดนัใหผูบริหาร คณาจารย  มีการสรางอัตลักษณเฉพาะของ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี) 
  - 
หลักฐานอางอิง: 

7-7.1-ST-1 ขอบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค วาดวยคุณสมบัติ หลักเกณฑ และวิธีการไดมาซ่ึง
คณะกรรมการประจําคณะ 

7-7.1-ST-2 คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ท่ี 29 / 2552  เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการประจําคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

7-7.1-ST-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คร้ังท่ี 2/ 2552 
เม่ือวันท่ี 5 มิ.ย. 52, วาระท่ี 5.3  แผนปฏิบัติราชการประจําป 2553 

7-7.1-ST-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คร้ังท่ี 3/ 2552 
เม่ือวันท่ี 23 ธ.ค. 2552 

7-7.1-ST-5 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คร้ังท่ี 1/ 2553 
เม่ือวันท่ี  26  มี.ค. 53 

7-7.1-ST-6 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คร้ังท่ี 2/ 2553 
เม่ือวันท่ี  25  พ.ค. 53 

7-7.1-ST-7 แผนงบประมาณการจดัประชุมคณะกรรมการประจําคณะปงบประมาณ 2551 
7-7.1-ST-8 ตารางสรุปจํานวนผูเขารวมประชุม ในการประชุมคร้ังท่ี 1-4 
7-7.1-ST-9 หนังสือแจงการประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม คร้ังท่ี 1-4  
7-7.1-ST-10 ผลการประเมินผลงานผูบริหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2552 
7-7.1-ST-11 ระเบียบวาระการประชุม เร่ือง การพิจารณาผลการเรียนของนักศึกษาและรายงานการเงิน

งบประมาณ ในการประชุมคณะกรรมการประจําคณะคร้ังท่ี 2/2552 ( 5 มิ.ย. 52) 
7-7.1-ST-12 รายงานการประชุม online : http://www.nsru.ac.th/science/MIS 
 
 



- 111 - 

ตัวบงชี้ท่ี 7.2 : ภาวะผูนําของผูบริหารทุกระดับของสถาบัน 
ชนิดตัวบงชี ้: กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน : 

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

เกณฑมาตรฐาน: ระดับ 

มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
 1 มีกระบวนการสรรหาผูบริหารท่ีเปนระบบโปรงใส ตรวจสอบได 

ผลดําเนินการ 
          ในปการศึกษา 2551 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดจัดให
มีการสรรหาผูบริหารระดับคณบดี และมีการศึกษา 2552 คณะไดจัด
ใหมีการสรรหา กรรมการสภาคณาจารย โดยมีกระบวนการสรรหาท่ี
เปนระบบ โปรงใส ตรวจสอบได  

7-7.2-ST-1 
7-7.2-ST-2 

 

 2 ผูบริหารดําเนินการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลและใชศักยภาพ
ภาวะผูนําท่ีมีอยู โดยคํานึงถึงประโยชนของคณะและผูมีสวนไดเสีย 
ผลดําเนินการ 
         ผูบริหารคณะไดมีการบริหารงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะในเร่ือง การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร, การ
บรรจุแตงต้ังใหเปนพนักงานมหาวิทยาลัยและพนักงานราชการซ่ึงจะ
ดําเนินการตามหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยทุกประการ นอกจากนั้น
ผูบริหารยังจัดทําโครงการสงเสริมและพัฒนาผูบริหารคณะ ไปราชการ
เพ่ืออบรมดานการบริหาร 

7-7.2-ST-3 
7-7.2-ST-4 
7-7.2-ST-5 
7-7.2-ST-6 
7-7.2-ST-7 

 

 3 มีกระบวนการประเมินศักยภาพและผลการปฏิบัติงานของผูบริหารท่ี
ชัดเจนและเปนท่ียอมรับ 
ผลดําเนินการ 
         คณะกรรมการประจําคณะไดจัดใหมีการประเมินศักยภาพ
ผูบริหารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพ่ือนําผลมาปรับปรุงการ
ทํางานตอไป 

7-7.2-ST-8 

 4 มีการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพ ผูบริหารคณะตามผลการ
ประเมิน และดําเนินการอยางครบถวน 
ผลดําเนินการ 
         คณะไดดําเนินการจัดทําแผนและกลไกการพัฒนาศักยภาพผู
บริการคณะตามผลการประเมิน 

7-7.2-ST-9 
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 การประเมินปท่ีแลวของคณะกรรมการ :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 7.2 

 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 3 ระดับ 4  บรรลุ 3 คะแนน 
 
การประเมินตนเองปนี ้:   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 7.2 

 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 3 ระดับ 4  บรรลุ 3 คะแนน 
 
การตรวจสอบของคณะกรรมการปนี ้ (Check Board):   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 7.2 

 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 3 ระดับ 4  บรรลุ 3 คะแนน 
 
การประเมินของคณะกรรมการปนี ้:   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 7.2 

 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 3    
 

จุดแข็ง 
 ผูบริหารคณะมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลโดยยึดหลักเกณฑของมหาวิทยาลัยมี  
กระบวนการสรรหาผูบริหารท่ีเปนระบบ ตรวจสอบได 
 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดท่ีควรพัฒนา 
  - 

 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงชี้นี ้ 
  - 
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วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี) 
 - 
หลักฐานอางอิง: 
  

7-7.2-ST-1 หลักฐานเกี่ยวกับการสรรหาคณบด ี
7-7.2-ST-2 หลักฐานเกี่ยวกับการสรรหากรรมการสภาคณาจารยของคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
7-7.2-ST-3 แบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ปอ.1, ปอ.2, และปอ.3 ของบุคคลคณะ

วิทยาศาสตรฯ 
7-7.2-ST-4 คําส่ัง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ท่ี  152/2553 เร่ือง การแตงต้ัง

คณะกรรมการประเมินลูกจางช่ัวคราวเพื่อบรรจุและแตงต้ังเปนพนกังาน
มหาวิทยาลัย 

7-7.2-ST-5 แบบขอรับการประเมิน เพ่ือบรรจุแตงต้ังเปนพนักงานมหาวิทยาลัยของ
คณาจารย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

7-7.2-ST-6 ประกาศนียบัตร ผูผานการฝกอบรมหลักสูตรผูประเมินภายใน 
ระดับอุดมศึกษา (ผศ.รัตนะ  ยศเมธากุล)  และ ประกาศนียบัตรผูเขาอบรม
หลักสูตรพัฒนาผูบริหารสถาบันอุดมศึกษา รุน 4 (ผศ.ดร.ศุภชัย  ทวี) 

7-7.2-ST-7 งบประมาณ โครงการไปราชการสําหรับผูบริหารของคณะฯ 
7-7.2-ST-8 ผลการประเมินผลงานผูบริหาร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป

การศึกษา 2552 
7-7.2-ST-9 แผนพัฒนาศักยภาพผูบริหารคณะซ่ึงระบุอยูใน แผนกลยทุธการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล (หนาท่ี 18) 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.3 : มีการพัฒนาสถาบันสูองคกรการเรียนรู 
ชนิดตัวบงชี ้: กระบวนการ 
เกณฑมาตรฐาน : ระดับ 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 

มีการดําเนนิการ 
ไมครบ 3 ขอแรก 

มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 
4 ขอแรก 

 
เกณฑมาตรฐาน: ระดับ 

มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
 1 มีการทบทวนและจัดทําแผนการจัดการความรู เพ่ือมุงสูองคกรแหงการ

เรียนรู และประชาสัมพันธเผยแพรใหประชาคมของสถาบันรับทราบ 

ผลดําเนินการ 

            คณะมีการแตง ต้ังคณะกรรมการจัดการความรูประจําป
การศึกษา 2552  โดยมีการดําเนินงานตามแผนการจัดการเรียนรู 
ประจําปการศึกษา 2552 และมีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการ
ความรู 
 

7-7.3-ST-1 

7-7.3-ST-2 

7-7.3-ST-3 

7-7.3-ST-4 

 

 2 มีการดําเนนิการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตาม 
เปาหมายไมนอยกวา รอยละ 50     
ผลดําเนินการ 

           คณะไดเสนอแผนการจัดการความรูใหคณะกรรมการประจําคณะ 
พิจารณา และอนุมัติใหดําเนินโครงการ โดยมีเปาหมาย ใหไดองคความรู
ท่ีเกิดจากการจัดการความรู 3  องคความรู /ป   ซ่ึงคณะมีผลดําเนินงานในป
การศึกษา 2552 จํานวน 3 องคความรู ไดแก ความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
ดานการเรียนการสอน ความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานการเงิน พัสดุ 
ธุรการและเลขานุการ ความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการหองปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร  คิดเปน รอยละ 100 ตามแผนท่ีต้ังไว 

7-7.3-ST-5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 3 มีการดําเนนิการตามแผนจัดการความรูและประสบความสําเร็จตาม 

เปาหมายรอยละ 100 

ผลดําเนินการ 

          คณะไดเสนอแผนการจัดการความรูใหคณะกรรมการประจําคณะ 
พิจารณา และอนุมัติใหดําเนินโครงการ โดยมีเปาหมาย ใหไดองคความรู

7-7.3-ST-5 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
ท่ีเกิดจากการจัดการความรู 3  องคความรู /ป   ซ่ึงคณะมีผลดําเนินงานในป
การศึกษา 2552 จํานวน 3 องคความรู   ไดแก  ความรู เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานดานการเรียนการสอน ความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการดาน
การเงิน พัสดุ ธุรการและเลขานุการ ความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการ
หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร  คิดเปน รอยละ 100 ตามแผนท่ีต้ังไว 

 4 มีการติดตามประเมินผลความสําเร็จของการจัดการความรู 
ผลดําเนินการ 

          มีการจัดทําแบบประเมินคณะ/หนวยงานของตนเองเพ่ือการวัดผล
การจัดการความรู 

7-7.3-ST-6 

7-7.3-ST-7 

X 5  มีการนําผลการประเมินไปปรับใชในการพฒันากระบวนการจัดการ 

ความรูใหเปนสวนหนึ่งของกระบวนงานปกติและปรับปรุงแผนการ 

จัดการความรู 
ผลดําเนินการ 

           - 

- 

 
การประเมินปท่ีแลวของคณะกรรมการ :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 7.3 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

 ระดับ 3 ระดับ 4     บรรลุ  3  คะแนน 
 
การประเมินตนเองปนี ้:   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 7.3 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

 ระดับ 3 ระดับ 4      บรรลุ  3  คะแนน 
 
การตรวจสอบของคณะกรรมการปนี ้(Check Board) :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 7.3 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

 ระดับ 3 ระดับ 4      บรรลุ  3  คะแนน 
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การประเมินของคณะกรรมการปนี ้:   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 7.3 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 3    
 
จุดแข็ง 
 1) ผูบริหารใหความสําคัญและเปนผูนําในกิจกรรมการจัดการความรู 
 2) มีคณาจารยและบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถหลากหลายท่ีเปนประโยชนในการดําเนินการ
ของคณะใหบรรลุตามพันธกิจ 
 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
                                   ควรจัดใหมีเวทีสําหรับการแลกเปล่ียนเรียนรูท่ีหลากหลายและบอยคร้ังข้ึนเพ่ือให
บุคลากรไดเกดิความต่ืนตัวในการสรางและนําองคความรูไปสูกระบวนงานปกติ 
  ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงชี้นี ้ 

            - 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี) 
  - 
 หลักฐานอางอิง: 

7-7.3-ST-1   คําส่ังแตงต้ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ี 004/2553  เร่ือง แตงต้ังคณะ 
กรรมการดําเนนิการจัดการความรูภายในองคกร ประจําปการศึกษา 2552 

7-7.3-ST-2 แผนการจัดการความรู ปการศึกษา 2552 

7-7.3-ST-3 โครงการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรูประจําปการศึกษา 2552 

7-7.3-ST-4    เอกสารการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการความรูประจําปการศึกษา  2552 
7-7.3-ST-5    วารสารการจัดการความรู คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ปการศึกษา 2552 

7-7.3-ST-6 แบบประเมินคณะ/หนวยงานของตนเองเพื่อการวัดผลการจดัการความรู 
7-7.3-ST-7 ผลการประเมินคณะ/หนวยงานของตนเองเพ่ือการวัดผลการจัดการความรู 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.4 : มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาและธํารงรักษาไวใหบุคลากร
มีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 
ชนิดตัวบงชี ้: กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน : 

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

 
เกณฑมาตรฐาน: ระดับ 

มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
 1 มีการจัดทําแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนรูปธรรมภายใตการ

วิเคราะหขอมูลเชิงประจักษ 
ผลดําเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการ
ดําเนินงานจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล เพ่ือเปนแผน
แมบทในการพัฒนาบุคลากรของคณะในชวงปการศึกษา 2551-2554 
โดยมีการใชแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจของบุคลากรดาน  
ตาง ๆ เพ่ือใหไดขอมูลเชิงประจักษ นํามาจัดทําแผนกลยุทธการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลของคณะฯ และนอกจากน้ัน คณะฯ ยังไดจัดทํา
แผนพัฒนาผูบริหาร อาจารยและบุคลากรประจําแตละปงบประมาณ 
เพ่ือใชเปนทิศทางพัฒนาบุคลากรในแตละป 

7-7.4-ST-1 
7-7.4-ST-2 
7-7.4-ST-3 
7-7.4-ST-4 

 
 

 2 มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีเปนการสงเสริม
สมรรถนะในการปฏิบัติงาน เชน การสรรหาการจัดวางคนลงตําแหนง 
การกําหนดเสนทางเดินของตําแหนง การสนับสนุนเขารวมประ  
ชุม  ฝกอบรมหรือเสนอผลงานทางวิชาการ  การประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน มาตรการสรางขวัญกําลังใจ มาตรการลงโทษ รวมท้ังการ
พัฒนาและการรักษาบุคลากรท่ีมีคุณภาพ 
ผลดําเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีกลไกการสงเสริมสมรรถนะ
ของอาจารยอัตราจางใหไดรับการประเมินเปนพนักงานมหาวิทยาลัย 
ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย, มีการกําหนดกรอบภาระงานใหกับ
พนักงานสายสนับสนุนท่ีชัดเจน, มีการสงเสริมใหพนักงาน 

7-7.4-ST-5 
7-7.4-ST-6 
7-7.4-ST-7 
7-7.4-ST-8 
7-7.4-ST-9 
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เกณฑมาตรฐาน: ระดับ (ตอ) 

มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
  มหาวิทยาลัย ไดสรางสรรคผลงานทางวิชาการตลอดจน การกําหนด

ตําแหนงทางวิชาการท่ีสอดคลองกับระเบียบของมหาวิทยาลัย  
มีงบประมาณท่ีจัดสรรใหคณาจารยไปประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ ตลอดจนมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของ
พนักงานมหาวิทยาลัยดวยความยุติธรรม 

 

 3 มีระบบสวัสดิการและเสริมสรางสุขภาพท่ีดีและสรางบรรยากาศท่ีดี
ใหบุคลากรทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางมีความสุข 
ผลดําเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีการจัด ต้ังกองทุน
สวัสดิการสําหรับชวยเหลือสมาชิกในดานตางๆ และสอดคลองกับ
การต้ังกองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค ซ่ึงมีบุคลากรของคณะเขารวมเปนจํานวนมาก, คณะยัง
ไดมีการจัดสถานที่ออกกําลังกายบริเวณหนาอาคาร 13และจัด
กิจกรรมกีฬาใหบุคลากรท่ีสนใจโดยท่ัวไป เพ่ือเปนการสงเสริม
สุขภาพ นอกจากน้ันยังมีกิจกรรม สรางบรรยากาศท่ีดีใหบุคลากร
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและอยูอยางเปนสุข เชนการศึกษา  
ดูงานนอกสถานท่ี, การจัดกิจกรรมวันปใหม เปนตน 

7-7.4-ST-10 
7-7.4-ST-11 
7-7.4-ST-12 
7-7.4-ST-13 
7-7.4-ST-14 
7-7.4-ST-15 

 
 

 4 มีระบบสงเสริมสนับสนุนบุคลากรท่ีมีศักยภาพสูงใหมีโอกาส
ประสบความสําเร็จและกาวหนาในอาชีพอยางรวดเร็วตามสายงาน 
ผลดําเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีระบบสงเสริมพนักงาน
มหาวิทยาลัยสายผูสอนใหขอกําหนดตําแหนงทางวิชาการตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัยและในปการศึกษา 2551  

7-7.4-ST-7 
 

 5 มีการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรทุกระดับอยางเปนระบบ 
ผลดําเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดจัดใหมีการประเมินความ
พึงพอใจของคณาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนในดานตางๆ เพ่ือ
นําผลมาใชในการปรับปรุงพัฒนาดานการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของคณะฯ 

7-7.4-ST-16 
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การประเมินปท่ีแลวของคณะกรรมการ :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 7.4 

 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 

ระดับ 4 ระดับ 5  บรรลุ 3 คะแนน 
 
การประเมินตนเองปนี ้:   

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 7.4 

 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 4 ระดับ 5  บรรลุ 3 คะแนน 
 
การตรวจสอบของคณะกรรมการปนี ้(Check Board):   

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 7.4 

 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 4 ระดับ 5  บรรลุ 3 คะแนน 
 
การประเมินของคณะกรรมการปนี:้   

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 7.4 

 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 4    
 
จุดแข็ง 
 บุคลากรฝายตางๆ ใหความสําคัญกับการจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลของคณะฯ 
โดยไดรับความรวมมือเปนอยางดี 
 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดท่ีควรพัฒนา 
  - บุคลากรบางสวนไมเห็นความสําคัญของการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาบุคลากร 

 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงช้ีนี้  
  - ผูบริหารควรหาแรงจูงใจใหบุคลากรทุกสวนมีการพัฒนาตนเองตามแผนพัฒนาบุคลากรท่ี
กําหนดให 
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วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี) 
 - 
หลักฐานอางอิง: 

7-7.4-ST-1 แผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2551-2554 คณะวิทยาศาสตรฯ 
7-7.4-ST-2 คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ี 001/2552 เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินงานจัดทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล พ.ศ.2551-2554 
7-7.4-ST-3 นโยบายและแผนพัฒนาผูบริหาร อาจารยและบุคลากรคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ 2553 
7-7.4-ST-4 แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอองคกร คณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี เพ่ือประกอบการทําแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคล           
ประจําปการศึกษา 2551-2554 

7-7.4-ST-5 ประกาศมหาวทิยาลัย ราชภฏันครสวรรค เร่ืองการประเมินเพ่ือบรรจุและแตงต้ัง
เปนพนกังานมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรคตําแหนงอาจารย ปการศึกษา 2553 

7-7.4-ST-6 กรอบภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุน ของสํานักงานคณบดีคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

7-7.4-ST-7 ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรคท่ีวาดวย เร่ืองการขอกําหนดตําแหนง
ทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยสายผูสอน  

7-7.4-ST-8 รหัสงบประมาณสําหรับการเดินทางไปราชการเพ่ือประชุมวิชาการและนําเสนอ
ผลงานทางวิชาการ 

7-7.4-ST-9 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวทิยาลัย 
7-7.4-ST-10 กองทุนสวัสดกิารคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
7-7.4-ST-11 กองทุนสํารองเล้ียงชีพสําหรับพนักงานมหาวิทยาลัยฯ 
7-7.4-ST-12 ภาพถายสถานที่ออกกําลังกาย หนาอาคารศูนยวทิยาศาสตร อาคาร 13 
7-7.4-ST-13 ภาพถายการแขงขันกีฬาของอาจารยคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
7-7.4-ST-14 โครงการศึกษาดูงานภายในและตางประเทศ 
7-7.4-ST-15 ภาพถายกจิกรรมวันปใหม ป พ.ศ.2553 
7-7.4-ST-16 รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอองคกร                         

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.5  : ศักยภาพของระบบฐานขอมูลเพ่ือการบริหาร การเรียนการสอนและการวิจัย 
ชนิดตัวบงชี ้: ปจจัยนําเขา 
เกณฑการประเมิน : 

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

 

เกณฑมาตรฐาน: ระดับ 

มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
 1 มีนโยบายในการจัดทําระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ 

ผลดําเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีนโยบายในการจัดทําระบบ
ฐานขอมูล เพ่ือการตัดสินใจซ่ึงปรากฏอยูในคูมือประกันคุณภาพ  
ทางการศึกษา ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนา 13 

7-7.5-ST-1 
 

 2 มีระบบฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ 
ผลดําเนินการ 
         ในปการศึกษา 2552 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแตงต้ัง
คณะกรรมทํางานเพื่อจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและ
สนับสนุนการตัดสินใจ  ซ่ึงเปนสวนหน่ึงของเว็บไซดของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

7-7.5-ST-2 
7-7.5-ST-3 

 

 3 มีการประเมินประสิทธิภาพ และความปลอดภัยของระบบฐานขอมูล 
ผลดําเนินการ 
         ในปการศึกษา 2552 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแตงต้ัง
คณะกรรมทํางานเพ่ือประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ
ระบบฐานขอมูล และไดจดัทํารายงานเสนอผูบริหารคณะ 

7-7.5-ST-4 
7-7.5-ST-5 

  4 มีการประเมินความพึงพอใจของผูใชฐานขอมูล 
ผลดําเนินการ  
         คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดทําการประเมินความพึง
พอใจตอการใชระบบฐานขอมูล และไดจดัทํารายงานเสนอผูบริหาร 

7-7.5-ST-5 
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 การประเมินปท่ีแลวของคณะกรรมการ :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 7.5 

 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 

ระดับ 2 ระดับ 4  บรรลุ 3 คะแนน 
 
การประเมินตนเองปนี ้:   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 7.5 

 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 

ระดับ 2 ระดับ 4  บรรลุ 3 คะแนน 
 
การตรวจสอบของคณะกรรมการปนี ้(Check Board) :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 7.5 

 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 

ระดับ 2 ระดับ 4  บรรลุ 3 คะแนน 
 

การประเมินของคณะกรรมการปนี้ :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 7.5 

 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 

ระดับ 2    
 

จุดแข็ง 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีบุคลากรท่ีมีความรู สามารถบริหารจัดการระบบสารสนเทศ
เพ่ือการตัดสินในของคณะไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดท่ีควรพัฒนา 
1. ควรนําผลท่ีไดจากการประเมินความพึงพอใจและประสิทธิภาพมาปรับปรุงฐานขอมูล  
2. ควรจัดสรรงบประมาณ สําหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของฐานขอมูลใหเพียงพอ 
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หลักฐานอางอิง: 
  

7-7.5-ST-1 นโยบายการจดัทําระบบฐานขอมูล เพ่ือการตัดสินใจในคูมือประกันคุณภาพ 
ทางการศึกษา ของคณะวิทยาศาสตรและ เทคโนโลยี (หนา 13) 

7-7.5-ST-2 คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ี 117/2552 เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมทํางาน
เพ่ือจัดทําระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการและสนับสนุนการตัดสินใจ 

7-7.5-ST-3 ฐานขอมูลเพ่ือการตัดสินใจ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
http://www.nsru.ac.th/science/sci_mis/ 

7-7.5-ST-4 คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ี 120/2552 เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการ
ประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภยัดานระบบฐานขอมูล 

7-7.5-ST-5 รายงานการประเมินประสิทธิภาพและความปลอดภัยดานระบบฐานขอมูลของ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปการศึกษา 2551    
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 ตัวบงชี้ท่ี 7.6 : ระดับความสําเร็จในการเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษา   
ชนิดตัวบงชี้ : ผลผลิต 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอแรก มีการดําเนินการ 3-4 ขอ มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
เกณฑมาตรฐาน: ระดับ 

มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
 1 มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแกประชาชน อยางโปรงใสผานชองทาง

ตาง ๆ เชน เอกสารส่ิงพิมพ เว็บไซด นิทรรศการ 
ผลดําเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการเปดเผยขอมูลขาวสารแก
ประชาชนหลายชองทาง ดังนี้ 

1) เว็บไซต  http://www.nsru.ac.th/science/  
2) จดหมายขาวประจําเดือน 
3) รายงานการประชุมออนไลน 

7-7.6-ST-1 
7-7.6-ST-2 
7-7.6-ST-3 

 
 

 2 มีระบบการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผานชองทางท่ีเปดเผย
และเปนท่ีรับรูกันโดยท่ัวไปอยางนอย 3 ชองทาง 
ผลดําเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการเปดรับฟงความคิดเห็น
ของประชาชนหลายชองทาง ดังนี้ 

1) ตูรับฟงความคิดเห็นของคณะ 
2) เว็บบอรดของคณะ http://www.nsru.ac.th/science/webboard 
3) จดหมายตอบรับ 
4) E-mail ของคณบดี 
5) โทรศัพท/โทรสาร 

7-7.6-ST-4 
7-7.6-ST-5 
7-7.6-ST-6 
7-7.6-ST-7 
7-7.6-ST-8 

 
 

 3 มีการนําความคิดเห็นของประชาชนไปประกอบการบริหารงาน  
โดยมีเจาหนาท่ีรับผิดชอบและมีการดําเนินงานอยางเปนรูปธรรม 
ผลดําเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแตงต้ังกรรมการรับผิดชอบ
รวบรวมความคิดเห็นจากประชาชน เพ่ือนําเสนอตอคณบดีและ 
นําไปใชประกอบการบริหารงานคณะ 

7-7.6-ST-9 
7-7.6-ST-10 
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เกณฑมาตรฐาน: ระดับ (ตอ) 

มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
 4 มีท่ีปรึกษามาจากภาคประชาชน ท้ังท่ีเปนทางการและไมเปนทางการ

และมีการดําเนินกิจกรรมรวมกันอยางตอเนื่องและชัดเจน เชน                
จัดประชุมรวมกันอยางนอยปละ 2 คร้ัง 
ผลดําเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกจํานวน 4 ทานใหรวมเปนคณะกรรมการประจําคณะ เพ่ือให
คําปรึกษาในการบริหารงานและมีการประชุมหารือกันอยางตอเนื่อง 
มากกวา 2 คร้ัง/ป 

7-7.6-ST-11 
7-7.6-ST-12 

 

 5 มีกระบวนการหรือกลไกการติดตามตรวจสอบโดยภาคประชาชน 
ผลดําเนินการ 
         คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีกลไกการติดตามการใช
งบประมาณประจําป โดยมีกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากภาคประชาชน 
เขารวมตรวจสอบและมีการจัดทํารายงานการใชงบประมาณเสนอตอ
คณะกรรมการชุดดังกลาว 

7-7.6-ST-13 
7-7.6-ST-14 

 

  
การประเมินปท่ีแลวของคณะกรรมการ :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 7.6 

 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 

ระดับ 5 ระดับ 5  บรรลุ 3 คะแนน 
 
การประเมินตนเองปนี ้:   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 7.6 

 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 

ระดับ 5 ระดับ 5  บรรลุ 3 คะแนน 
 
การตรวจสอบของคณะกรรมการปนี ้(Check Board) :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 7.6 

 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 

ระดับ 5 ระดับ 5  บรรลุ 3 คะแนน 
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การประเมินของคณะกรรมการปนี ้:   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 7.6 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได 

ระดับ 5    
 
จุดแข็ง 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีชองทางใหประชาชนไดเสนอขอแนะนําเพ่ือใชในการ
บริหารงานอยางเปนรูปธรรม 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

จุดท่ีควรพัฒนา 
  - 
 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงช้ีนี้  
  - 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี) 
  - 
 หลักฐานอางอิง: 

7-7.6-ST-1 http://www.nsru.ac.th/science/ 
7-7.6-ST-2 จดหมายขาวของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
7-7.6-ST-3 รายงานการประชุมกรรมการประจําคณะฯออนไลน 

http://www.nsru.ac.th/science/MIs 
7-7.6-ST-4 ภาพถายตูรับฟงความคิดเหน็ของคณะ 
7-7.6-ST-5 เว็บบอรด http://www.nsru.ac.th/science/webboard  
7-7.6-ST-6 จดหมายตอบรับในจดหมายขาว 
7-7.6-ST-7 E-mail ของคณบดีท่ีปรากฏในจดหมายขาว 
7-7.5-ST-8 เบอรโทรศัพทคณะฯ 056-219-100 ตอ 1400,1404 และ Fax 056-882531 
7-7.6-ST-9 คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ี 018/2552 เร่ือง  แตงต้ัง

คณะกรรมการรับฟงและรวบรวมขอคิดเหน็เพ่ือประกอบการบริหารงาน 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

7-7.6-ST-10 ตัวอยางการดําเนินการรับฟงความคิดเหน็ในการบริหารคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลย ี

7-7.6-ST-11 คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ี 087/2552 เร่ือง แตงต้ัง
คณะกรรมการประจําคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

7-7.6-ST-12 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
7-7.6-ST-13 รายงานการใชงบประมาณประจําป 2552 
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7-7.6-ST-14 คําช้ีแจงการใชงบประมาณเสนอตอคณะกรรมการตรวจสอบ 
การใชงบประมาณ 

7-7.6-ST-15 ผลการประเมินผลงานคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
ปงบประมาณ 2552 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.7 : รอยละของอาจารยประจําท่ีไดรับรางวัลผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติ
หรือนานาชาติ    
ชนิดตัวบงชี ้: ผลผลิต 
  
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
รอยละ 0.1-0.99 รอยละ 1-1.99 มากกวาหรือเทากับรอยละ 2 

  
เกณฑมาตรฐาน: รอยละ 

จํานวนของอาจารยประจําท่ีไดรับผลงานทางวิชาการหรือวิชาชีพในระดับชาติหรือนานาชาติ x  100 
จํานวนอาจารยประจําท้ังหมด 

 

ผลการคํานวณ 
0  x  100 =  รอยละ 0 

87 
 ผลการดําเนินงาน :  

ปการศึกษา 2552 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีไดสงเสริมใหคณาจารยเขารวมการแขงขัน
ทางวิชาการและวิชาชีพในระดับชาติ แตไมมีผูไดรางวัลท่ีเปนไปตามเกณฑดังกลาว 

 
การประเมินปท่ีแลวของคณะกรรมการ :  
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 7.7 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

รอยละ1 รอยละ 1.13            บรรลุ     2 คะแนน 

 
การประเมินตนเองปนี้ :  
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 7.7 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

รอยละ1 0  ไมบรรลุ 0 คะแนน 

 
การตรวจสอบของคณะกรรมการปนี้  (Check Board):  
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 7.7 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

รอยละ1 0  ไมบรรลุ 0 คะแนน 
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การประเมินของคณะกรรมการปนี้ :  
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 7.7 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

รอยละ1    
 

จุดแข็ง 
- 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

- 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี) 
  - 
หลักฐานอางอิง: 
  - 
 
ตัวบงชี้ท่ี 7.8 : มีการนําระบบบริหารความเส่ียงมาใชในกระบวนการบริหารศึกษา    
ชนิดตัวบงชี ้: กระบวนการ 
  
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3 ขอ

แรก 
มีการดําเนนิการ 3-4 ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 

  
เกณฑมาตรฐาน: ระดับ  

มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
 1 มีการแตงต้ังคณะกรรมการหรือคณะทํางานบริหารความเส่ียง โดยมี

ผูบริหารระดับสูงและตัวแทนท่ีรับผิดชอบพันธกิจของสถาบันรวมเปน
คณะกรรมการ โดยผูบริหารระดับสูงตองมีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเส่ียง 
ผลดําเนินการ 
     คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง โดยมีผูบริหารและตัวแทน ท่ีรับผิดชอบพันธกิจของคณะ
รวมเปนกรรมการ และนอกจากน้ันผูบริหารคณะยังกําหนดนโยบายให

7-7.8-ST-1 
7-7.8-ST-2 
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คณะมีการบริหารความเส่ียงในการจัดการศึกษาของคณะ ซ่ึงปรากฏอยู
ในคูมือประกันคุณภาพฯ หนา 13 - 14 

 2 มีการวิเคราะหและระบุปจจัยเส่ียงท่ีสงผลกระทบหรือสรางความ
เสียหายหรือลดโอกาสที่จะบรรลุเปาหมายในการบริหารงานและ
จัดลําดับความสําคัญของปจจัยเส่ียง 
ผลดําเนินการ 
     คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดใหมีการประชุมคณะกรรม
บริหารความเส่ียงประจําคณะ เม่ือวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ.2552  โดยมี 
การวิเคราะหและทบทวนปจจัยเส่ียงในแผนการบริหารความเส่ียง ป
การศึกษา 2551 และทําการระบุปจจัยเส่ียงและจัดลําดับความสําคัญ
ของปจจัยเส่ียงท่ียังมีผลกระทบอยู รายละเอียดดังปรากฏอยูในรายงาน
การประชุมและแผนบริหารความเส่ียงของคณะ 

7-7.8-ST-3 
7-7.8-ST-4 

 

 3 มีการจัดทําแผนบริหารความเส่ียง โดยแผนดังกลาวตองกําหนด
มาตรการหรือแผนปฏิบัติการในการสรางความรู ความเขาใจใหกับ
บุคลากรทุกระดับในดานการบริหารความเส่ียงและการดําเนินการ
แกไขลดหรือปองกันความเส่ียงท่ีจะเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม 
ผลดําเนินการ 
     คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ไดรวมกันจัดทําแผนบริหารความเส่ียงของคณะและรวมกันหา
มาตรการจัดการความเส่ียงโดย  ยึดหลัก  4T แลวมอบหมายให
ผูรับผิดชอบท่ีเกี่ยวของนําไปดําเนินการตามแผน 

7-7.8-ST-4 
 

 4 มีการดําเนินการตามแผนบริหารความเส่ียง 
ผลดําเนินการ 
     ผูบริหารสูงสุดของคณะฯ ไดมอบหมายใหผูรับผิดชอบดําเนินการ
ตามแผนบริหารความเส่ียง ปการศึกษา 2552 ซ่ึงมีหลายกิจกรรมท่ี
ดําเนินการไปแลว เชน 
          1. ความเส่ียงเร่ืองจํานวนนักศึกษาใหมไมเปนไปตามเปาหมาย 
ผูรับผิดชอบไดดําเนินการ เปดสอนระดับ ป.โท, ประชาสัมพันธอยาง
ตอเนื่องและเพ่ิมชองทางในการประชาสัมพันธ, แนะแนวเชิงรุก 
           2. ความเส่ียงเร่ืองบัณฑิตไดงานทําไมตรงสาขา ผูรับผิดชอบได
จัดทําหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ความ
เส่ียง เร่ือง การไมปฏิบัติตามข้ันตอนการใชบริการสํานักงานคณบดี 
ผูรับผิดชอบไดจัดทํา KM และเผยแพรผานวารสารการจัดการความรู 

7-7.8-ST-5 
7-7.8-ST-6 
7-7.8-ST-7 
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เกณฑมาตรฐาน: ระดับ (ตอ) 

มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
 5 มีการสรุปผลการดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงตลอดจนมีการ

กําหนดแนวทางและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความ
เส่ียงโดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารสูงสุดของสถาบัน 
ผลดําเนินการ 
     คณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดรวมประชุมสรุปผลการ
ดําเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียง เม่ือส้ินสุดปการศึกษา 2552 และ
เสนอแนะการปรับปรุงแผนบริหารความเส่ียงตอผูบริหารคณะ 

7-7.8-ST-8 
 

 
การประเมินปท่ีแลวของคณะกรรมการ :  
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 7.8 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 3 ระดับ 5            บรรลุ  3 คะแนน 

 
การประเมินตนเองปนี้ :  
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 7.8 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 3 ระดับ 5            บรรลุ  3 คะแนน 

 
การตรวจสอบของคณะกรรมการปนี้ (Check Board):  
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 7.8 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 3 ระดับ 5            บรรลุ  3 คะแนน 

 
การประเมินของคณะกรรมการปนี้ :  
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 7.8 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 3    
 
จุดแข็ง 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรับความรวมมือจากบุคลากรทุกฝายในการดําเนินการตาม
แผนบริหารความเส่ียง 
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จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดท่ีควรพัฒนา 

  ความเส่ียงบางหัวขอ ดําเนินการเพ่ือลดปจจัยเส่ียงไดยาก เชน งบประมาณในการทําวิจัยไม
เพียงพอ,  ความเส่ียงจากคุณภาพของบัณฑิตสายครูสาขาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรับการยอมรับนอยกวา
มหาวิทยาลัยช้ันนํา 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงชี้นี ้ 
ผูบริหารคณะฯ ควรจัดหาหรือเชิญผูเช่ียวชาญ จากภายนอกมาเปนท่ีปรึกษา 
 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี) 
  - 
 
 หลักฐานอางอิง: 

7-7.8-ST-1 คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ี 108/2551  เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการ
บริหารความเส่ียงของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

7-7.8-ST-2 นโยบายของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ในการนําระบบบริหารความเส่ียง
มาใชในการจดัการศึกษา (คูมือประกันคุณภาพฯ หนา 13 - 14) 

7-7.8-ST-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงของคณะวิทยาศาสตรฯ 
7-7.8-ST-4 แผนบริหารความเส่ียงของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
7-7.8-ST-5 จํานวนนักศึกษาใหม ปการศึกษา 2553 ของคณะวิทยาศาสตรฯ 
7-7.8-ST-6 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร 
7-7.8-ST-7 วารสารการจัดการความรู ปการศึกษา 2552 
7-7.8-ST-8 รายงานสรุปผลการดาํเนินงานตามแผนบริหารความเส่ียงคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี 
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ตัวบงชี้ท่ี 7.9 : ระดับความสําเร็จของการถายทอดตัวบงช้ีและเปาหมายของระดับองคกรสูระดับบุคคล  
ชนิดตัวบงชี ้: ผลผลิต 
 เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 5 ขอแรก มีการดําเนนิการ 5-7  ขอแรก มีการดําเนนิการครบทุกขอ 
 เกณฑมาตรฐาน: ระดับ  

มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
 

 
1 การกําหนดแนวทางการดําเนินการในการประเมินผลภายในสถาบัน 

ผลดําเนินการ 
     คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดรวมกัน
พิจารณาจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป, แผนปฏิบัติราชการ ประจําป 
2552 และแผนปฏิบัติราชการ ป 2552 เพ่ือใชเปนแนวในการดําเนินการ
ประเมินผลภายในคณะ ท่ีสอดคลองกับ ตัวช้ีวัด ก.พ.ร. และสมศ. 

7-7.9-ST-1 
7-7.9-ST-2        
7-7.9-ST-3 

 
 

 2 มีแผนงานการประเมินผลภายในสถาบัน 
ผลดําเนินการ 
     คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดแตงต้ังคณะกรรมการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา ประจําปการศึกษา 2552 เพ่ือดําเนินการสราง
คูมือประกันคุณภาพฯ ของคณะฯ สําหรับใชเปนแผนงานประเมินผล
ภายในสถาบัน 

7-7.9-ST-4 
7-7.9ST-5 

 
 

 3 มีการกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมายตามพันธกิจและยุทธศาสตรของ
สถาบัน 
ผลดําเนินการ 
     คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการกําหนดตัวบงช้ีและเปาหมาย
ตามพันธกิจและยุทธศาสตรหรือกลยุทธใหสอดคลองกับตัวช้ีวัด  
ของสมศ.โดยปรากฏอยูใน บทท่ี 2 ของคูมือประกันคุณภาพทาง
การศึกษาของคณะฯ เร่ืองตัวบงช้ี, นโยบาย, เปาหมายและกลยุทธของ
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

7-7.9-ST-5 
 

 4 มีการจัดทํา Strategy Map ของหนวยงานในระดับคณะฯ โดยกําหนด
เปาประสงคของแตละประเด็นยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวของกับหนวยงานให
เช่ือมโยงกับเปาประสงคและประเด็นยุทธศาสตร 

7-7.9-ST-5 
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เกณฑมาตรฐาน: ระดับ (ตอ) 

มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
  ผลดําเนินการ 

     คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยคณะกรรมการประกัน
คุณภาพฯ ไดรวมกันจัดทํา Strategy Map ของคณะซ่ึงมีการกําหนด
ประเด็นยุทธศาสตรท่ีสอดคลองกับมหาวิทยาลัย ปรากฏอยูในหนาท่ี 4 
ของคูมือประกันคุณภาพฯ ของคณะฯ 

 

 5 มีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็นยุทธศาสตรของสถาบันอุดมศึกษาใน
ระดับคณะหรือเทียบเทา 
ผลดําเนินการ 
     คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการยืนยันวิสัยทัศนและประเด็น
ยุทธศาสตรของคณะโดยไดจัดทําเปนเอกสารคํารับรองการปฏิบัติ
ราชการประจําป 

7-7.9-ST-6 
 

 6 มีระบบในการติดตามผลดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํา
รับรองของผูบริหารระดับตางๆ 
ผลดําเนินการ 
     คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการแตงต้ังผูรับผิดชอบตาม
ตัวช้ีวัดของ สมศ.และ ก.พ.ร.เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตามเปาหมาย
และไดมีการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจติดตามการประกันคุณภาพฯ 
ระดับคณะซ่ึงมีบทบาทหนาท่ีในการตรวจติดตามความกาวหนาการ
ประกันคุณภาพฯ ในระดับภาควิชา 

7-7.9-ST-7 
7-7.9-ST-8 
7-7.9-ST-9 

 

 7 มีการประเมินผลการดําเนินงานตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํารับรอง 
ผลดําเนินการ 
     คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดมีการจัดทํารายงานประเมิน
ตนเอง(SAR) ประจําปการศึกษา 2552 ตามตัวบงช้ีและเปาหมายตามคํา
รับรอง 

7-7.9-ST-10 
 

 8 มีการนําผลการดําเนินงานของผูบริหารไปเช่ือมโยงกับระบบการสราง
แรงจูงใจ 
ผลดําเนินการ 
     มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค มีคําส่ังเล่ือนข้ันเงินเดือน เงินตอบ
แทนพิเศษแกขาราชการ ลูกจางประจํา 

7-7.9-ST-11 
7-7.9-ST-12 
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การประเมินปท่ีแลวของคณะกรรมการ :  
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 7.9  เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 8 ระดับ 8            บรรลุ      3 คะแนน 
 
การประเมินตนเองปนี้ :  
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 7.9  เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 8 ระดับ 8            บรรลุ      3 คะแนน 
 
การตรวจสอบของคณะกรรมการปนี้ (Check Board):  
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 7.9  เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 8 ระดับ 8            บรรลุ      3 คะแนน 
 
การประเมินของคณะกรรมการปนี้ :  
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 7.9  เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 8    
 
จุดแข็ง 
 บุคลากรสวนใหญของคณะวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี ใหความสําคัญกับการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษาของคณะฯ 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดท่ีควรพัฒนา 

 บุคลากรบางสวนไมเขาใจวิธีการเขียนรายงานการประเมินตนเอง โดยเฉพาะในระดับภาควิชา 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงช้ีนี้  
ผูบริการคณะฯ และมหาวิทยาลัยควรจดักจิกรรมใหความรูในการเขียนรายงานการประเมิน

ตนเอง 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี) 
  - 
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หลักฐานอางอิง: 
 

7-7.9-ST-1 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ คร้ังท่ี 3/2552 วันท่ี 5 
พฤศจิกายน  2552 ระเบียบวาระท่ี 1.3  

7-7.9-ST-2   แผนปฏิบัติราชการ 4 ป คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
7-7.9-ST-3     แผนปฏิบัติราชการ ปการศึกษา 2552 
7-7.9-ST-4 คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ี 113/2552 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการ 

 ประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2552 
7-7.9-ST-5 คูมือประกันคุณภาพทางการศึกษา คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจํา           

ปการศึกษา 2552 
7-7.9-ST-6 เอกสารคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปการศึกษา 2552 
7-7.9-ST-7 เอกสารการมอบหมายผูรับผิดชอบตามตัวช้ีวดัของ สมศ. และ ก.พ.ร. 
7-7.9-ST-8 คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ี118/2552 เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการ

ติดตาม การประกันคุณภาพทางการศึกษาระดับคณะ   
7-7.9-ST-9 รายงานสรุปการตรวจติดตามการประกันคุณภาพทางการศึกษา ของภาควิชา

วิทยาศาสตรและภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต 
7-7.9-ST-10 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป

การศึกษา 2552 
7-7.9-ST-11 คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ท่ี 245/2553  เร่ือง เล่ือนข้ันเงินเดอืน

ขาราชการ/ลูกจางประจํา  
7-7.9-ST-12 

 
7-7.9-ST-13 

 

คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ท่ี 249/2553 เร่ือง ใหลูกจางประจาํไดรับ
เงินตอบแทนพิเศษ 
คําส่ังมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ท่ี 464/2552 เร่ือง บรรจุและแตงต้ัง
พนักงานมหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค 
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องคประกอบที่ 8 การเงินและงบประมาณ 
ตัวบงชี้ท่ี 8.1 : มีระบบและกลไกในการจัดสรรวิเคราะหคาใชจาย การตรวจสอบทางการเงินและ

งบประมาณอยางมีประสิทธิภาพ  
ชนิดตัวบงชี ้: กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน : 

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

เกณฑมาตรฐาน: ระดับ 

มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
 1 มีแผนกลยุทธทางการเงินท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของสถาบันให

เปนไปตามเปาหมาย 
ผลดําเนินการ 
     คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการจัดทําแผนกลยุทธทาง
การเงิน  โดยจัดทําเปนคําขอต้ังงบประมาณป  2552 (สนว.352)  และ
แผนปฏิบัติการ  แผนงบประมาณ  การติดตาม  และปรับเปล่ียน
แผนปฏิบัติการฯ  ทางดานการการเงิน ท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรของ
คณะฯ  เพ่ือใหใชงบประมาณเปนไปตามเปาหมาย และตรงตาม
ยุทธศาสตรของคณะ 

8-8.1-ST-1 
8-8.1- ST-2 

 

 2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางดานการเงิน แผนการจัดสรร และการวาง
แผนการใชเงินอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได 
ผลดําเนินการ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี   มีการจัดประชุมหัวหนาหนวยงาน
ในคณะ  เพ่ือจัดสรรงบประมาณในแตละสวนตามเกณฑท่ีทุกคนมีมติ
เห็นชอบและตรงตามยุทธศาสตรและแนวทางการจัดทํากรอบวงเงิน
งบประมาณท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยคํานึงถึงผลประโยชนท่ีจะเกิด
แกนักศึกษาและทางราชการมากท่ีสุด  และงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร
มีโครงการ/กิจกรรม และมีแผนปฏิบัติการและแผนงบประมาณการใช
จายงบประมาณเขามารองรับ  และนําขอมูลการจัดสรรงบประมาณมา
เผยแพรใหบุคลากรในคณะรับทราบในการประชุมอาจารยประจําคณะ 
ประชุมกรรมการประจําคณะฯ เพ่ือใหทุกคนมีสวนรวมในการรับรู
ขอมูล และสามารถตรวจสอบได 

8-8.1- ST-2 
8-8.1-ST-3 
8-8.1-ST-4 
8-8.1-ST-5 
8-8.1-ST-15 
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เกณฑมาตรฐาน: (ตอ) 

มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
 3 มีการจัดทําระบบฐานขอมูลทางการเงินท่ีผูบริหารสามารถนําไปใชใน

การตัดสินใจและวิเคราะหสถานะทางการเงิน 
ผลดําเนินการ 
   คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีการจัดทํารายงานขอมูลผลการใช
งบประมาณทุกๆ เดือน เปนรายกิจกรรมยอย(เอกสาร)และผานระบบ 
MIS ของคณะวิทยาศาสตรฯ  ซ่ึงผูบริหารสามารถนําขอมูลทางการเงิน
มาใชวิเคราะหและตัดสินใจสถานะทางการเงินได 

8-8.1-ST-6 
8-8.1-ST-7 

 

 4 มีการจัดทํารายงานทางการเงินอยางเปนระบบอยางนอยปละ 2 คร้ัง 
ผลดําเนินการ 
  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการติดตามและประเมินผลการใช
จายงบประมาณโดยจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานการใชจาย
งบประมาณ   ปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ,รายงานการติดตามตรวจสอบ 
ประสิทธิภาพ   ประสิทธิผล  การใชงบประมาณ  ปงบประมาณ  พ.ศ.
2552  และรายงานสรุปงบประมาณ(รายเดือน) ทุกเดือน 

8-8.1-ST-8 
8-8.1-ST-9 

 5 มีการนําขอมูลทางการเงินไปใชในการวิเคราะหคาใชจายและวิเคราะห
สถานทางการเงินและความม่ันคงขององคกรอยางตอเนื่อง 
ผลดําเนินการ 
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการจัดทําสรุปงบประมาณและมี
การเรงรัดการใชงบประมาณใหตรงไตรมาส เพ่ือใหทราบสถานทาง
การเงินและความม่ันคงขององคกร และนําเขาท่ีประชุมคณะกรรมการ
ประจําคณะ /กรรมการบริหารคณะ และประชุมอาจารยของคณะ  
ทุกคร้ัง เพ่ือรวมวิเคราะหสถานการเงิน  ตรวจสอบการปฏิบัติงาน  
การใชงบประมาณอยางตอเนื่อง  

8-8.1-ST-5 
8-8.1-ST-6 
8-8.1-ST-7 
8-8.1-ST-10 
8-8.1-ST-11 
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เกณฑมาตรฐาน: (ตอ) 

มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
 6 มีหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ทําหนาท่ีตรวจสอบ ติดตาม

การใชเงินใหเปนไปตามระเบียบและกฎเกณฑท่ีสถานบันกําหนด 
ผลการดําเนินการ 
    คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีคณะกรรมการประจํา 
คณะวิทยาศาสตร(บุคคลภายนอก)และคณะกรรมการตรวจสอบภายใน 
ประจําคณะ  เขามาตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณ และคณะฯ  
จัดทําระเบียบการใชจายงบประมาณจัดสงไปยังหนวยงานยอย 
ในคณะฯ  เพ่ือใหแตหนวยงานยอย ในคณะฯ มีการใชจายงบประมาณ
เปนไปตามระเบียบและกฏเกณฑท่ีมหาวิทยาลัยฯ กําหนด 

8-8.1-ST-12 
8-8.1-ST-13 
8-8.1-ST-14 
8-8.1-ST-15 

 
 

 7 ผูบริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใชเงินใหเปนไปตามเปาหมาย และ
นําขอมูลจากการรายงานทางการเงินไปใชวางแผนและการตัดสินใจ 
ผลการดําเนินการ 
ผูบริหารคณะมีการกําหนดใหมีการสรุปงบประมาณเหลือจาย
ประจําเดือนทุกเดือน(เอกสาร) โดยจัดทําเปนฐานขอมูลออนไลน  และ
ใหจัดทํารายงานติดตามตรวจสอบ ฯ  และรายงานผลการปฏิบัติงาน
การใชจายฯ  เพ่ือใหผูบริหารนําขอมูลมาตัดสินใจ  และสามารถติดตาม
ผลการใชงบประมาณอยางตอเนื่องใหเปนไปตามเปาหมาย และมีการ
เรงรัดการใชงบประมาณใหตรงตามไตรมาส 

8-8.1-ST-6 
8-8.1-ST-7 
8-8.1-ST-8 
8-8.1-ST-9 
8-8.1-ST-11 

 
 

 

 การประเมินปท่ีแลวของคณะกรรมการ :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 8.1 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 7 ระดับ 7  บรรลุ 3 คะแนน 
 
การประเมินตนเองปนี ้:   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 8.1 

 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 7 ระดับ 7  บรรลุ 3 คะแนน 
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การตรวจสอบของคณะกรรมการปนี ้(Check Board) :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 8.1 

 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 7 ระดับ 7  บรรลุ 3 คะแนน 
 
การประเมินของคณะกรรมการปนี ้:   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 8.1 

 
เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

    
 
จุดแข็ง 

1.  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  มีการจัดทํารายงานการติดตามตรวจสอบ ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล การใชงบประมาณ ปงบประมาณ  พ.ศ. 2552 ,จัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานการใชจาย
งบประมาณ ปงบประมาณ พ.ศ. 2552  ,สรุปงบประมาณรายจาย(รายเดือน) โดยจัดทําเปนฐานขอมูล
ออนไลน และระเบียบการใชงบประมาณประจําคณะวิทยฯ สงไปยังหนวยงานยอยของคณะฯ เพ่ือใหมี
การใชจายงบประมาณใหตรงตามไตรมาส ถูกตอง และตรงตามวัตถุประสงคของการจัดต้ังของบประมาณ 

2. คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการ 
ประจําคณะฯ (บุคคลภายนอก) หนาท่ีตรวจสอบการใชจายงบประมาณของคณะฯ 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดท่ีควรพัฒนา 
 - 

 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงช้ีนี้  
  - 
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วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี) 
 คณะฯมีการวิเคราะหสถานการณการเงินอยางตอเนือ่ง ท้ังรายเดือน  และสรุปรายป แตยังขาดขอมูลท่ี
แสดงถึงการวิเคราะหความม่ันคงทางการเงินของคณะ ซ่ึงควรทําการวเิคราะหอยางเปนรูปธรรม  เพ่ือการวางแผน
ระยะยาวของคณะ  และเช่ือมยงักับแผนการปฏิบัติงาน 
  
หลักฐานอางอิง: 

8-8.1-ST-1 แบบขอต้ังงบประมาณรายจาย ประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2552 (สนว.352)   
8-8.1-ST-2 แผนปฏิบัติการ แผนงบประมาณ การติดตามและปรับเปล่ียนแผนปฏิบัติการฯ 
8-8.1-ST-3 บันทึกขอมูลเชิญประชุมหัวหนาหนวยงานในคณะ 
8-8.1-ST-4 เอกสารการจัดสรรงบประมาณ  ประจําป  2552 
8-8.1-ST-5 รายงานการประชุมคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําปงบประมาณ  

พ.ศ. 2552 
8-8.1-ST-6 สรุปงบประมาณรายจาย (รายเดือน) ประจําปงบประมาณ  2552 
8-8.1-ST-7 ระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการ และสนับสนุนการตัดสินใจ 

www.nsru.ac.th/science/MIS 
8-8.1-ST-8 รายงานการตดิตามตรวจสอบ ประสิทธิภาพ   ประสิทธิผล  การใชงบประมาณ  

ปงบประมาณ  พ.ศ.2552 
8-8.1-ST-9 รายงานผลการปฏิบัติงานการใชจายงบประมาณ  ปงบประมาณ พ.ศ.2552 
8-8.1-ST-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

ประจําปงบประมาณ 2552 
8-8.1-ST-11 บันทึกขอความเรงรัดการใชงบประมาณ 
8-8.1-ST-12 ระเบียบการใชจายงบประมาณคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
8-8.1-ST-13 คําส่ังคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตร (บุคคลภายนอก) 
8-8.1-ST-14 คําส่ังคณะกรรมการตรวจสอบภายในประจาํคณะ 
8-8.1-ST-15 ยุทธศาสตรการจัดสรรงบประมาณรายจายและแนวทางการจัดทํากรอบวงเงิน

งบประมาณรายจาย ประจําปงบประมาณ 2553 
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ตัวบงชี้ท่ี 8.2 : มีการใชทรัพยากรภายในและภายนอกคณะรวมกัน 
ชนิดตัวบงชี้ : กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน: 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 3  ขอแรก มีการดําเนนิการ 3 ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย 4 ขอแรก 
เกณฑมาตรฐาน: ระดับ 

มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
 1 มีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของคณะฯ 

ผลการดําเนินการ 
           คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีคณะกรรมการวิเคราะหความ
ต อ งการการใชท รัพยากรของคณะโดยจั ด ให มี ก ารประ ชุม
คณะกรรมการวิเคราะหความตองการการใชทรัพยากรของคณะฯ วันท่ี  
15  มกราคม พ.ศ. 2553 

8-8.2-ST-1 

 2 มีผลการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของคณะฯ 
ผลการดําเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีผลวิเคราะหความตองการการ
ใชทรัพยากรของคณะฯ ท้ังทรัพยากรบุคคล   ทรัพยากรดานวัสดุ 
ครุภัณฑ  และ ทรัพยากรดานอาคารสถานท่ี ดังในรายงานการประชุม
วันท่ี 15 มกราคม  พ.ศ. 2553  

8-8.2-ST-2 
8-8.2-ST-3 
8-8.2-ST-4 
8-8.2-ST-5 

 3 มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอ่ืนในคณะฯ 
ผลการดําเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีแผนการใชทรัพยากรรวมกัน
กับหนวยงานอ่ืนในคณะฯ ดานบุคลากร  ดานวัสดุและครุภัณฑและ
ดานสถานท่ี ดังในรายงานการประชุมวันท่ี 15 มกราคม  พ.ศ. 2553 

8-8.2-ST-2 
8-8.2-ST-3 
8-8.2-ST-4 
8-8.2-ST-5 

 4 มีแผนการใชทรัพยากรรวมกันกับหนวยงานอ่ืนนอกคณะฯ 
ผลการดําเนินการ 
           คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีแผนการใชทรัพยากรรวมกัน
กับหนวยงานอ่ืนนอกคณะฯ ดานบุคลากร  ดานวัสดุและครุภัณฑและ
ดานสถานท่ี ดังในรายงานการประชุมวันท่ี 15 มกราคม  พ.ศ. 2553  

8-8.2-ST-2 
8-8.2-ST-3 
8-8.2-ST-4 
8-8.2-ST-5 
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มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
 5 มีผลการประหยัดงบประมาณท่ีเกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับ

หนวยงานอ่ืน 
ผลการดําเนินการ 
            - 

 

 
การประเมินปท่ีแลวของคณะกรรมการ: 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 8.2 
เปาหมายท่ี
กําหนด 

ผลของเปาหมาย 
ท่ีได 

การบรรลุ
เปาหมาย 

คาคะแนนท่ีได 

ระดับ 4 ระดับ 4  บรรลุ 3 คะแนน 
 
การประเมินตนเองปนี:้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 8.2 
เปาหมายท่ี
กําหนด 

ผลของเปาหมาย 
ท่ีได 

การบรรลุ
เปาหมาย 

คาคะแนนท่ีได 

ระดับ 4 ระดับ 4  บรรลุ 3 คะแนน 
 
การตรวจสอบของคณะกรรมการปนี้ (Check Board) : 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 8.2 
เปาหมาย 
ท่ีกําหนด 

ผลของเปาหมาย 
ท่ีได 

การบรรลุ
เปาหมาย 

คาคะแนนท่ีได 

ระดับ 4 ระดับ 4  บรรลุ 3 คะแนน 
 
การประเมินของคณะกรรมการปนี:้ 

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้ สกอ. 

ตัวบงช้ีท่ี 8.2 
เปาหมาย 
ท่ีกําหนด 

ผลของเปาหมาย 
ท่ีได 

การบรรลุ
เปาหมาย 

คาคะแนนท่ีได 

ระดับ 4    
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 จุดแข็ง 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีคณะกรรมการวิเคราะหความตองการในการใชทรัพยากรของ
คณะฯ รวมท้ังมีผลการวิเคราะหและวางแผนการใชทรัพยากรรวมกันกบัหนวยงานอ่ืนในคณะ รวมถึงกับ 
หนวยงานอ่ืน ๆ นอกคณะ 
 
จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 

 จุดท่ีควรพัฒนา 
                    ควรมีผลการประหยัดงบประมาณท่ีเกิดจากการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอ่ืน 
   ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงชี้นี ้ 

ควรมีการรายงาน / วิเคราะหการใชทรัพยากรรวมกับหนวยงานอ่ืน ๆ อยางตอเนื่อง เชน
รายงานใหท่ีประชุมคณะ ทุก ๆ ไตรมาส  รวมทั้งวิเคราะหงบประมาณท่ีสามารถประหยัดได 

 
 หลักฐานอางอิง: 

8-8.2-ST-1     คําส่ังแตงต้ังคณะกรรมการวเิคราะหความตองการการใชทรัพยากรของคณะฯ 
8-8.2-ST-2     รายงานการประชุมคณะกรรมการวิเคราะหความตองการใชทรัพยากรของคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
8-8.2-ST-3        เอกสารการใหบริการทรัพยากรบุคคล   ทรัพยากรดานวัสดุ ครุภัณฑ  และ 

ทรัพยากรดานอาคารสถานท่ีของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
8-8.2-ST-4      เอกสารการใหบริการทรัพยากรบุคคล  ทรัพยากรดานวัสดุ ครุภัณฑ  และ 

ทรัพยากรดานอาคารสถานท่ีกับหนวยงานอื่นในคณะฯ 
8-8.2-ST-5       เอกสารการใหบริการทรัพยากรบุคคล  ทรัพยากรดานวัสดุ ครุภัณฑ  และ 

ทรัพยากรดานอาคารสถานท่ีกับหนวยงานอื่นนอกคณะฯ 
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องคประกอบที่ 9  ระบบและกลไกการประกันคุณภาพ 
ตัวบงชี้ท่ี 9.1 : มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพภายในท่ีเปนสวนหน่ึงของกระบวนการ                       

บริหารการศึกษา  
 
ชนิดตัวบงชี ้: กระบวนการ 
เกณฑการประเมิน : 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ 4 ขอแรก มีการดําเนนิการ 4 ขอ มีการดําเนนิการอยางนอย 5 ขอแรก 
 
เกณฑมาตรฐาน: ระดับ 

มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
 1 มีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในท่ีเหมาะสมกับ

ระดับการพัฒนาของสถาบัน 
ผลดําเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพฯซ่ึงมีหนาท่ีการสรางระบบและกลไกการประกันคุณภาพฯ 
ภายในใหเปนสวนหน่ึงของการบริหารการศึกษา ซ่ึงปรากฏอยูใน
เอกสารคูมือการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ บทท่ี 3 และมีการ
วางแผนและประชุมช้ีแจงเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายใน มี
การตรวจติดตามระบบประกันคุณภาพ 

9-9.1-ST-1 
9-9.1-ST-2 
9-9.1-ST-3 
9-9.1-ST-4 
9-9.1-ST-5 
9-9.1-ST-6 

 

 2 มีการกําหนดนโยบายและใหความสําคัญเร่ืองการประกันคุณภาพจาก
คณะกรรมการระดับนโยบายและผูบริหารสูงสุดของสถาบันภายใตการ
มีสวนรวมจากภาคีท้ังภายในและภายนอกสถาบัน  
ผลดําเนินการ 
          คณะกรรมการประ กันคุณภาพทางการ ศึกษาของคณะ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดสรางนโยบายใหความสําคัญกับการ
ประกันคุณภาพระดับหนวยงานยอยของคณะฯ นโยบายดังกลาว
ปรากฏอยูในคูมือประกันคุณภาพ ฯ บทท่ี 2 และมีการนําแนวนโยบาย
การประกันคุณภาพเขาประชุมหารือในคณะกรรมการประจําคณะฯ ซ่ึงมี
ท้ังบุคลากรภายในและภายนอกสถาบันเขารวมประชุม 

9-9.1-ST-7 
9-9.1-ST-8 
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เกณฑมาตรฐาน: ระดับ (ตอ) 
 

มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
 3 มีการกําหนดมาตรฐานตัวบงช้ีและเกณฑคุณภาพท่ีสอดคลองกับ

มาตรฐานการอุดมศึกษาและมาตรฐานอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของและสอดคลอง
กับการประเมินคุณภาพภายนอก 
ผลดําเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการกําหนดมาตรฐานตัว
บงช้ีและเกณฑคุณภาพท่ีสอดคลองกับมาตรฐานการอุดมศึกษาและ
มาตรฐานของ ก.พ.ร. ซ่ึงระบุอยูในคํารับรองการปฏิบัติราชการ  
ป พ.ศ.2552  

9-9.1-ST-9 
 

 4 มีการดําเนินงานดานการประกันคุณภาพท่ีครบถวนท้ังการควบคุม
คุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพอยางตอเนื่องเปน
ประจํา (อยางนอย 3 ป นับรวมปท่ีมีการติดตาม) 
ผลดําเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการดําเนินงานดานการ
ควบคุมคุณภาพ การติดตาม ตรวจสอบและประเมินคุณภาพ อยาง
ตอเนื่อง ในรอบ 3 ปท่ีผานมา โดยการจัดทําการรายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ต้ังแตป พ.ศ.2550, 2551, 2552 

9-9.1-ST-10 
9-9.1-ST-11 
9-9.1-ST-12 
9-9.1-ST-13 
9-9.1-ST-14 
9-9.1-ST-15 

 

 5 มีการนําผลการประเมินกันคุณภาพมาพัฒนาปรับปรุงการดําเนินงาน 
ผลดําเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการนําผลการประกัน
คุณภาพป พ.ศ. 2551 มาเปนแนวทางในการปรับปรุงการดําเนินงาน
ประกันคุณภาพฯ ในป พ.ศ. 2552 ซ่ึงมีรายละเอียดช้ีแจงใน SAR ป 
พ.ศ. 2552 สวนท่ี 1 หัวขอ 1.10  

9-9.1-ST-16 
9-9.1-ST-17 

 

 6 มีระบบฐานขอมูลและสารสนเทศท่ีสนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาและใชรวมกันท้ังระดับบุคคล ภาควิชา คณะ และสถาบัน 
ผลดําเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดทําระบบฐานขอมูล
เพ่ือการต ัดสินใจและใชสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา ของ
หนวยงานยอยทุกระดับ 

9-9.1-ST-18 
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การประเมินปท่ีแลวของคณะกรรมการ :   
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 9.1 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 4 ระดับ 6  บรรลุ 3 คะแนน 
 
การประเมินตนเองปนี ้:   

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 9.1 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 4 ระดับ 6  บรรลุ 3 คะแนน 
 
การตรวจสอบของคณะกรรมการปนี ้:   

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 9.1 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 4 ระดับ 6  บรรลุ 3 คะแนน 
 
การประเมินของคณะกรรมการปนี ้:   

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 9.1 เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 4    
 
จุดแข็ง 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการดําเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเนื่อง โดยมี
คูมือการประกันคุณภาพ ฯ ท่ีใชเปนแนวทางการดําเนินงาน 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดท่ีควรพัฒนา 

ยังไมมีเครือขายดานการประกันคุณภาพของการศึกษา 

 ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงชี้นี ้ 
  ผูบริหารคณะควรจดัเครือขายการประกนัคุณภาพทางการศึกษา ระหวางหนวยงานภายใน 
และภายนอกมหาวิทยาลัย 
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วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี) 
-  

 
หลักฐานอางอิง:  

9-9.1-ST-1 
 

9-9.1-ST-2 
 

คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ี 113/2552 เร่ืองการแตงต้ัง
คณะกรรมการประกันคุณภาพภายในระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2552 
คูมือประกอบการวิเคราะหและทบทวนระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
ภายใน ปงบประมาณ 2553 

9-9.1-ST-3 
 

9-9.1-ST-4 
 
 

9-9.1-ST-5 
 

9-9.1-ST-6 

คูมือการประกันคุณภาพทางการศึกษา ประจําปการศึกษา พ.ศ.2552            
คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี บทท่ี 3 : ระบบกลไกการประกันคุณภาพฯ 
บันทึกขอความ ศธ.0537.17.02/ว002 เร่ือง ขอเชิญประชุมและแจงรายช่ือ
ผูเขารวมประชุม เพ่ือเตรียมความพรอมรับการประเมินการประกันคุณภาพ
ภายในและการประกันคุณภาพภายนอก รอบ 3 และในปการศึกษา 2553 
บันทึกขอความ ท่ี ศธ. 0537.17.02/036 เร่ือง แจงปฏิทินปฏิบัติงานการประกัน
คุณภาพการศกึษาภายใน ประจําป 2552 
บันทึกขอความ ท่ี ศธ.0537.17.02/ว009 เร่ือง การเตรียมความพรอมเพ่ือรับการ
ตรวจสอบติดตามและประเมินการประกันคุณภาพภายใน 

9-9.1-ST-7 
9-9.1-ST-8 

คูมือการประกันคุณภาพฯ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี หนาท่ี 14-15 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  

9-9.1-ST-9 คํารับรองแผนปฏิบัติราชการ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2552 และ แผนปฏิบัติราชการฯ ประจําปงบประมาณ พ.ศ.
2553 

9-9.1-ST-10 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2550 
9-9.1-ST-11 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2551 
9-9.1-ST-12 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2552 
9-9.1-ST-13 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภาควิชาวิทยาศาสตร 
9-9.1-ST-14 รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต 
9-9.1-ST-15 

 
รายงานผลการตรวจติดตามประเมินคุณภาพภายใน ภาควิชาวิทยาศาสตรและ
ภาควิชาวิทยาศาสตรประยุกต 

9-9.1-ST-16 
 

รายงานงานประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2551 โดยคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (บุคคลภายนอก)   

9-9.1-ST-17 รายงานงานประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2552  
9-9.1-ST-18 

 
ฐานขอมูลเพ่ือการจัดการและตัดสินใจ ของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
http://www.nsru.ac.th/science/MIS  
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ตัวบงชี้ท่ี 9.2 : มีระบบและกลไกการใหความรูและทักษะดานการประกนัคุณภาพแกนกัศึกษา  
ชนิดตัวบงชี ้: กระบวนการ 
  
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ  

4 ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 4 -5  ขอแรก มีการดําเนินการอยางนอย  

6 ขอแรก 
  
เกณฑมาตรฐาน: ระดับ  

มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
 1 มีระบบการใหความรูและทักษะการประกันคุณภาพการศึกษา  

แกนักศึกษา 
ผลดําเนินการ 
         ในปการศึกษา 2552 คณะไดแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการ
ถายทอดการประกันคุณภาพใหกับบุคลากรและนักศึกษาและได
จัดทําการอบรมเชิงปฏิบัติการถายทอดการประกันคุณภาพใหกับ
นักศึกษา 

9-9.2-ST-1 
9-9.2-ST-2 

 2 มีระบบสงเสริมใหนักศึกษานําความรูดานการประกันคุณภาพไปใช
กับกิจกรรมนักศึกษา 
ผลดําเนินการ 
          คณะกรรมการดําเนินการถายทอดการประกันคุณภาพใหกับ
บุคลากรและนักศึกษา  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ได
ดําเนินการถายทอดดานการเขียนโครงการพัฒนานักศึกษาและการ
สรุปการประเมินผลกิจกรรม พัฒนานักศึกษา เพ่ือใหครอบคลุม
หัวขอท่ีประเมินตามตัวช้ีวัด 

9-9.2-ST-3 

 3 มีกลไกใหนักศึกษามีสวนรวมในการประกันคุณภาพการศึกษา 
ผลดําเนินการ 
          คณะฯ ไดแตงต้ังกรรมการสโมสรนักศึกษาเปนคณะกรรมการ
เตรียมการประเมินคุณภาพตามองคประกอบท่ี 3 และ 6 

9-9.2-ST-4 
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เกณฑมาตรฐาน: ระดับ (ตอ) 

มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
 4 นักศึกษามีการใชกระบวนการคุณภาพในการพัฒนาคุณภาพของ

กิจกรรมและโครงการนักศึกษา 
ผลดําเนินการ 
          คณะกรรมการดําเนินงานถายทอดการประกันคุณภาพใหกับ
บุคลากรและนักศึกษา ไดอบรมถายทอดใหนักศึกษามีการเขียน
โครงการดวยกระบวนการ PDCA และนําไปใชในการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

9-9.2-ST-3 
9-9.2-ST-5 

 5 นักศึกษาสรางเครือขายการพัฒนาคุณภาพภายในสถาบันและ
ระหวางสถาบัน 
ผลดําเนินการ 
          คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยี และคณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ไดรวมจัดทําบันทึกความรวมมือเปนเครือขาย
ความรวมมือดานการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

9-9.2-ST-6 

 6 มีระบบติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพในกิจกรรมท่ี
นักศึกษาดําเนินการและในสวนท่ีนักศึกษามีสวนรวมกับการ
ประกันคุณภาพของคณะ 
ผลดําเนินการ 
          คณะฯ ไดสงเสริมใหนักศึกษามีการประเมินผลการจัด
กิจกรรมทุกกิจกรรมและจัดทํารายงานสรุปเสนอตอผูบริหารคณะฯ 
รับทราบ 

9-9.2-ST-7 
9-9.2-ST-8 
9-9.2-ST-9 

 
การประเมินปท่ีแลวของคณะกรรมการ :  

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 9.2  เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 4 ระดับ 6  บรรลุ   3 คะแนน 
 
การประเมินตนเองปนี้ :  

ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 9.2  เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 4 ระดับ 6            บรรลุ      3 คะแนน 
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การตรวจสอบของคณะกรรมการปนี ้(Check Board) :  
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 9.2  เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 4 ระดับ 6            บรรลุ      3 คะแนน 
 
การประเมินของคณะกรรมการปนี้ :  
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 9.2  เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 4    
 
จุดแข็ง 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีคณะกรรมการดําเนินงานถายทอดการประกันคุณภาพใหกับ
บุคลากรและนักศึกษาและมีกลไกการถายทอดการประกันคุณภาพสูการปฏิบัติ 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดท่ีควรพัฒนา 

ควรนําผลการประเมินการจดักิจกรรมนักศึกษาไปใชในการปรับปรุงกลไก การ
ดําเนินงานประกันคุณภาพท่ีเกี่ยวของกับนกัศึกษา 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงชี้นี ้ 
1. ผูบริหารและคณาจารย ควรหามาตรการสงเสริมใหนําผลการประเมินการจัด 

กิจกรรมนักศึกษาไปใชวางแผนงบประมาณในปตอไป 
2. พึงระวังในการเกณฑประเมินขอท่ี 5  ในการสรางเครือขายนักศึกษาเพ่ือการ 

พัฒนาคุณภาพท้ังภายในและภายนอกสถาบัน (คณะ)  เนื่องจากปจจุบันเครือขายท่ีเกิดข้ึนเครือขายเชิง
กิจกรรม (By Project) ยังไมชัดเจนถึงระดับการพัฒนาคุณภาพมากนัก 

3. ควรขยายการสรางความรู เพราะระบบการทํางานบนฐานของการประกัน 
คุณภาพการศึกษาใหกับนักศึกษาใหมากย่ิงข้ึน ไมจํากัดอยูเฉพาะนักศึกษาท่ีทํางานรวมกับสโมสร
นักศึกษาเทาน้ัน 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี) 

- 
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หลักฐานอางอิง: 
9-9.2-ST-1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสรางเครือขายและถายทอดการประกัน

คุณภาพใหกับบุคลากรและนักศึกษา (13-14 สิงหาคม 2552) 
9-9.2-ST-2 คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ี 106/2552 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการ

ดําเนินงานตามโครงการสรางเครือขายและถายทอดการประกันคุณภาพใหกับ
บุคลากรและนักศึกษา 

9-9.2-ST-3 ตารางกําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการถายทอดการประกันคุณภาพใหกบั
บุคลากรและนักศึกษา เม่ือวันท่ี 13-14 สิงหาคม 2552 

9-9.2-ST-4 คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ี 116/2552 เร่ืองแตงต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพทางการศึกษาระดับคณะ 

9-9.2-ST-5 รายงานการจดักิจกรรมพัฒนานักศึกษาของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
9-9.2-ST-6 บันทึกความรวมมือเปนเครือขายดานการจัดกิจกรรมพฒันานักศึกษาและการ

ประกันคุณภาพทางการศึกษา 
9-9.2-ST-7 รายงานสรุปและประเมินผลการประกันคุณภาพ ในกิจกรรมท่ีนักศึกษาคณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดําเนินการ  
9-9.2-ST-8 ประกาศคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เร่ือง การติดตามประเมินผลการ

ประกันคุณภาพในกจิกรรมนักศึกษาดําเนินการ 
9-9.2-ST-9 รายงานการประชุมเพ่ือทบทวนและพัฒนางานดานกิจการนักศึกษา คณะ

วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี 
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ตัวบงชี้ท่ี 9.3 : ระดับความสําเร็จของการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  
ชนิดตัวบงชี ้: ผลผลิต 
  
เกณฑการประเมิน :  

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 
มีการดําเนนิการไมครบ  

3 ขอแรก 
มีการดําเนนิการ 3  ขอแรก มีการดําเนนิการอยางนอย  

4 ขอแรก 
  
เกณฑมาตรฐาน: ระดับ  

มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
 1 มีการดําเนินการตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

ภายในระดับคณะฯ และสถาบันอยางตอเนื่อง 
ผลดําเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีการแตงต้ังคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพประจําปการศึกษา 2552 เพ่ือดําเนินการดานงาน
ประกันคุณภาพของคณะฯ เชน กําหนดนโยบายและแนวปฏิบัติในการ
ประกันคุณภาพ, กําหนดแผนประกันคุณภาพ, กํากับดูแลใหมีการ
ดํา เ นินงานดานการประกันคุณภาพและนอกจากน้ันคณะยังมี
คณะกรรมการตรวจติดตามการประกันคุณภาพภายในคณะเพ่ือ
ประเมินคุณภาพทางการศึกษาในระดับภาควิชา 

9-9.3-ST-1 
9-9.3-ST-2 

 

 2 มีการปรับปรุงระบบประกันคุณภาพภายในโดยสอดคลองกับพันธกิจ
และพัฒนาการของสถาบัน 
ผลดําเนินการ 
          คณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีการ
รวมกันพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจําป เพ่ือใหครอบคลุมและ
สอดคลองกับพันธกิจ ดานการประกันคุณภาพของคณะ 

9-9.3-ST-3 
9-9.3-ST-4 

 3 มีการรายงานผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตอหนวยงานท่ี
เกี่ยวของและสาธารณชนภายในเวลาท่ีกําหนด 
ผลดําเนินการ 
          คณะฯไดจัดทํารายงานประเมินตนเอง (SAR) ประจําปการศึกษา 
2552 เสนอตอมหาวิทยาลัยและเผยแพรทางเว็บไซตของคณะ 

9-9.3-ST-5 
9-9.3-ST-6 
9-9.3-ST-7 
9-9.3-ST-8 
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เกณฑมาตรฐาน: ระดับ (ตอ) 

มี ขอ เกณฑการประเมิน หลักฐาน (รหสั) 
 4 มีการนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงการดํา เ นินงาน  

อยางตอเนื่อง 
ผลดําเนินการ 
          คณะไดนําผลการตรวจติดตามประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ปการศึกษา 2551 นําไปใชปรับปรุงการดําเนินงานของคณะอยาง
ตอเนื่อง ซ่ึงปรากฏขอมูลการดําเนินงานใน SAR ปการศึกษา 2552 

9-9.3-ST-5 
9-9.3-ST-9 

 

 5 มีนวัตกรรมดานการประกันคุณภาพท่ีหนวยงานพัฒนาข้ึนหรือจัดทํา
เปนแนวปฏิบัติท่ีดี 
ผลดําเนินการ 
          คณะไดจัดทําคูมือประกันคุณภาพประจําปการศึกษา 2552 ซ่ึงใช
เปนแนวปฏิบัติงานดานประกันคุณภาพของบุคลากรในคณะฯ  
ซ่ึงครอบคลุมพันธกิจของคณะฯ 

9-9.3-ST-10 

 
การประเมินปท่ีแลวของคณะกรรมการ :  
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 9.3  เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 4 ระดับ 5            บรรลุ      3 คะแนน 
 

การประเมินตนเองปนี้ :  
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 9.3  เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 4 ระดับ 5            บรรลุ      3 คะแนน 
 
การตรวจสอบของคณะกรรมการปนี้ (Check Board):  
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 9.3  เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 4 ระดับ 5            บรรลุ      3 คะแนน 
 
การประเมินของคณะกรรมการปนี้ :  
ลําดับตัวบงช้ี ผลการดําเนินงานคะแนนอิงเกณฑการประเมินตัวบงชี้  สกอ. 
ตัวบงช้ีท่ี 9.3  เปาหมายท่ีกําหนด ผลของเปาหมายท่ีได การบรรลุเปาหมาย คาคะแนนท่ีได  

ระดับ 4    
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จุดแข็ง 
 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพทางการศึกษาที่
ครอบคลุม         พันธกิจของคณะฯ 

จุดท่ีควรพัฒนา/ขอเสนอแนะในการปรับปรุง 
จุดท่ีควรพัฒนา 

- 

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงสําหรับตัวบงชี้นี ้ 
- 

วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถามี)  

- 

หลักฐานอางอิง:  
9-9.3-ST-1 คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ี 113/2552 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการ

ประกันคุณภาพภายในระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2552 
9-9.3-ST-2 

 
9-9.3-ST-3 

คําส่ังคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ท่ี 118/2552 เร่ือง แตงต้ังคณะกรรมการ 
ตรวจติดตามการประกันคุณภาพระดับคณะ ประจําปการศึกษา 2552  
แผนปฏิบัติราชการประจําป 

9-9.3-ST-4 รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คร้ังท่ี 
2/2552 วันท่ี 5 มิ.ย. 2552 คร้ังท่ี 3/2552 วันท่ี 5 พ.ย. 2552 และ คร้ังท่ี 2/2553 
วันท่ี 25 พ.ค. 2553 เร่ือง ทบทวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และ
แผนปฏิบัติราชการประจําป 2552 

9-9.3-ST-5 SAR ปการศึกษา 2552 คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
9-9.3-ST-6 SAR ปการศึกษา 2552 ภาควชิาวิทยาศาสตร 
9-9.3-ST-7 SAR ปการศึกษา 2552 ภาควชิาวิทยาศาสตรประยุกต 
9-9.3-ST-8 http://www.nsru.ac.th/science/MIS  
9-9.3-ST-9 รายงานงานประเมินตนเอง (SAR) ปการศึกษา 2551 โดยคณะกรรมการประเมิน

คุณภาพการศกึษา (บุคคลภายนอก)    
9-9.3-ST-10 คูมือการประกันคุณภาพทางการศึกษา ประจําป 2552 คณะวิทยาศาสตรและ 

เทคโนโลยี 
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สวนที่ 3 
สรุปผลการประเมินตนเอง  

สรุปผลการประเมินตนเอง  
ตาราง ส 1  ตารางสรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบงชีต้ามองคประกอบคุณภาพ 

ตัวบงชี้คุณภาพ   เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย 
 
   = บรรลุ 
      = ไมบรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

(เกณฑสกอ.) 

หมายเหตุ(อธิบายเหตุผล 
การประ เมินที่ตางจาก SAR ตัวตัง้ ผลลัพธ 

(%หรือ
สัดสวน) 

ตัวหาร 

ตัวบงชี้ที่ 1.1 ระดับ 6 ระดับ 7  3  

ตัวบงชี้ที่ 1.2 รอยละ 85 21 x 100 = รอยละ 
95.45 

 3  
22 

ตัวบงชี้ที่ 2.1 ระดับ 6 ระดับ 7  3  
ตัวบงชี้ที่ 2.2 ระดับ 7 ระดับ 7  3  
ตัวบงชี้ที่ 2.3 ระดับ 5 ระดับ 5  3  
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ตาราง ส 1  ตารางสรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบงชีต้ามองคประกอบคุณภาพ (ตอ) 
 

ตัวบงชี้คุณภาพ   เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย 
 
   = บรรลุ 
      = ไมบรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

(เกณฑสกอ.) 

หมายเหตุ(อธิบายเหตุผล 
การประ เมินที่ตางจาก SAR 

ตัวบงชี้ที่ 2.4 รอยละ 30 (3,483 /87) x 
100 

= รอยละ 
100.15 

 1  

20 
ตัวบงชี้ที่  2.5 ปริญญาตรี 

รอยละ 5 
6 x 100 = รอยละ 6.9  1  

87 
ปริญญาเอก 
รอยละ 15 

13 x 100 = รอยละ 
14.94 87 

ตัวบงชี้ที่ 2.6 ผศ. 
รอยละ 25 

26 x 100 = รอยละ 
29.89 

 1  
87 

รศ. 
รอยละ 2 

2 x 100 = รอยละ 
2.30 87 

ตัวบงชี้ที่ 2.7 ระดับ 4 ระดับ 5  3  
ตัวบงชี้ที่ 2.8 ระดับ 4 ระดับ 5  3  
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ตาราง ส 1  ตารางสรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบงชีต้ามองคประกอบคุณภาพ (ตอ) 
 
 

 

ตัวบงชี้คุณภาพ   เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย 
 
   = บรรลุ 
      = ไมบรรลุ 

คะแนนประเมิน 
(เกณฑสกอ.) 

หมายเหตุ(อธิบายเหตุผล 
การประ เมินที่ตางจาก SAR) 

ตัวบงชี้ที่ 2.9 รอยละ 60 - N/A N/A 1 รอผลการวิเคราะหจากสถาบันวิจยัและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค 

- 

ตัวบงชี้ที่ 2.10 รอยละ 30 - N/A N/A 1 รอผลการวิเคราะหจากสถาบันวิจยัและพัฒนา  
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค - 

ตัวบงชี้ที่ 2.11 ระดับ 
ความพอใจ 3.5 

ระดับความพอใจ 
4.3299 

 3  

ตัวบงชี้ที่ 2.12 รอยละ 0.03 6 x 100 = รอยละ 
0.7915 

 3  
758 

ตัวบงชี้ที่ 3.1 ระดับ 8 ระดับ 8  3  
ตัวบงชี้ที่ 3.2 ระดับ 3 ระดับ 4  3  
ตัวบงชี้ที่ 4.1 ระดับ 5 ระดับ 6  3  
ตัวบงชี้ที่ 4.2 ระดับ 4 ระดับ 4  3  
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ตาราง ส 1  ตารางสรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบงชีต้ามองคประกอบคุณภาพ (ตอ) 

ตัวบงชี้คุณภาพ   เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย 
 
   = บรรลุ 
      = ไมบรรลุ 

คะแนนประเมิน 
(เกณฑสกอ.) 

หมายเหตุ(อธิบายเหตุผล 
การประ เมินที่ตางจาก SAR) 

ตัวบงชี้ที่ 4.3 11,000 
บาทตอคน 

2,294,000 = 30,184 บาท  3  
76 

ตัวบงชี้ที่ 4.4 รอยละ 22 38 x 100 = รอยละ 50  3  
76 

ตัวบงชี้ที่ 5.1 ระดับ 5 ระดับ 7  3  
ตัวบงชี้ที่ 5.2 รอยละ 25 71 x 100 = รอยละ 

81.61 
 3  

87 
ตัวบงชี้ที่ 5.3 รอยละ 25 20 x 100 = รอยละ 

26.32 
 2  

76 
ตัวบงชี้ที่ 5.4 รอยละ 50 78.44 = รอยละ 85.6  3  

100 
ตัวบงชี้ที่ 5.5 3 แหลง 5 แหลง  3  
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ตาราง ส 1  ตารางสรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบงชีต้ามองคประกอบคุณภาพ (ตอ) 

ตัวบงชี้คุณภาพ   เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย 
 
   = บรรลุ 
      = ไมบรรลุ 

คะแนน 
ประเมิน 

(เกณฑสกอ.) 

หมายเหตุ(อธิบายเหตุผล 
การประ เมินที่ตางจาก SAR) 

ตัวบงชี้ที่ 6.1 ระดับ 4 ระดับ 4  3  
ตัวบงชี้ที่ 7.1 ระดับ 3 ระดับ 5  3  
ตัวบงชี้ที่ 7.2 ระดับ 3 ระดับ 4  3  
ตัวบงชี้ที่ 7.3 ระดับ 3 ระดับ 4  3  
ตัวบงชี้ที่ 7.4  ระดับ 4 ระดับ 5  3  
ตัวบงชี้ที่ 7.5 ระดับ 2 ระดับ 4  3  
ตัวบงชี้ที่ 7.6 ระดับ 5 ระดับ 5  3  
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ตาราง ส 1  ตารางสรุปผลการประเมินตนเองรายตัวบงชีต้ามองคประกอบคุณภาพ (ตอ) 
 
 

ตัวบงชี้คุณภาพ   เปาหมาย 

ผลการดําเนินงาน บรรลุเปาหมาย 
 
   = บรรลุ 
    = ไมบรรลุ 

คะแนน
ประเมิน 

(เกณฑสกอ.) 

หมายเหตุ(อธิบายเหตุผล 
การประ เมินที่ตางจาก SAR) 

ตัวบงชี้ที่ 7.7 รอยละ 1 0 x 100 = รอยละ 0  0  
87 

ตัวบงชี้ที่ 7.8 ระดับ 3 ระดับ 5  3  
ตัวบงชี้ที่ 7.9 ระดับ 8 ระดับ 8  3  
ตัวบงชี้ที่ 8.1 ระดับ 7 ระดับ 7  3  
ตัวบงชี้ที่ 8.2 ระดับ 4 ระดับ 4  3  
ตัวบงชี้ที่ 9.1 ระดับ 4 ระดับ 6  3  
ตัวบงชี้ที่ 9.2 ระดับ 4 ระดับ 6  3  
ตัวบงชี้ที่ 9.3 ระดับ 4 ระดับ 5  3  
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ตาราง ส.2  ผลการประเมินตามองคประกอบคุณภาพ 9 องคประกอบ 

องคประกอบ 

คุณภาพ 

คะแนนการประเมินเฉลี่ย 

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

หมายเหตุ 

ตัวบงชี้ สกอ ตัวบงชี้ สกอ+ สถาบัน ตัวบงชี้ สกอ. ตัวบงชี้ สกอ. + สถาบัน 
 

I P O รวม I P O รวม 
องคประกอบที่ 1 - 3.00 3.00 3.00     คุณภาพระดับดีมาก   

องคประกอบที่ 2 1.00 3.00 3.00 2.40     คุณภาพระดับดี   

องคประกอบที่ 3 - 3.00 - 3.00     คุณภาพระดับดีมาก   

องคประกอบที่ 4 3.00 3.00 3.00 3.00     คุณภาพระดับดีมาก   

องคประกอบที่ 5  3.00 3.00 2.33 2.78     คุณภาพระดับดีมาก   

องคประกอบที่ 6 - 3.00 - 3.00     คุณภาพระดับดีมาก   

องคประกอบที่ 7 3.00 3.00 2.00 2.67     คุณภาพระดับดีมาก   

องคประกอบที่ 8 - 3.00 - 3.00     คุณภาพระดับดีมาก   

องคประกอบที่ 9 - 3.00 3.00 3.00     คุณภาพระดับดีมาก   

เฉลี่ยรวมของทุก
องคประกอบ 2.00 3.00 2.55 2.71 

    คุณภาพระดับดีมาก  
 

ผลการประเมิน 
 

พอใช ดีมาก ดี
มาก 

ดีมาก 
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ตาราง ส 3  ตารางสรุปการประเมินตนเองตามมาตรฐานการอุดมศึกษา  
 

มาตรฐาน
อุดมศึกษา 

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 ตัวบงชี้ สกอ. ตัวบงชี้ สกอ. + สถาบัน 

I P O    รวม I P O รวม 
มาตรฐานที่ 1 

 

- - 3.00 3.00     คุณภาพระดับ      
ดีมาก 

  

มาตรฐานที่ 2  ก 

 

3.00 3.00 2.40 2.82     คุณภาพระดับ      
ดีมาก 

  

มาตรฐานที่ 2 ข 

 

1.80 3.00 2.50 2.56     คุณภาพระดับ      
ดีมาก 

  

มาตรฐานที่ 3 

 

- 3.00 - 3.00     คุณภาพระดับ      
ดีมาก 

  

เฉลี่ยรวม  
ของทุกมาตรฐาน 

2.00 3.00 2.55 2.71     คุณภาพระดับ      
ดีมาก 

  

 

   ผลการประเมิน 
 

พอใช ดีมาก ดีมาก ดีมาก      
 

 

 



164 
 

ตาราง ส 4  ตารางสรุปการประเมินตนเองตามมุมมองดานการบริหารจัดการ  

มุมมอง 

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 ตัวบงชี้ สกอ. ตัวบงชี้ สกอ. + 

สถาบัน I P O รวม I P O รวม 

ดานนักศึกษาและผูมีสวนไดเสีย 
Customer 

2.00 3.00 2.67 2.71     คุณภาพระดับดีมาก  
 

ดานกระบวนการภายใน 

Internal process 

- 3.00 3.00 3.00     คุณภาพระดับดีมาก  
 

ดานการเงิน 

Finance 

3.00 3.00 - 3.00     คุณภาพระดับดีมาก  
 

ดานบุคลากรเรียนรูและนวัตกรรม 

Learning &Innovation 

1.67 3.00 1.50 2.36     คุณภาพระดับดี  
 

เฉลี่ยรวม 
2.00 3.00 2.55 2.71     คุณภาพระดับดีมาก  

 

ผลการประเมิน พอใช ดีมาก ดีมาก ดีมาก        
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ก 

รายชื่อคณะกรรมการประกันคุณภาพของคณะ/สํานัก/สถาบัน 

 



 



 

 

 



 



 

 

 



 



 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 

รายชื่อคณะกรรมการตรวจติดตามประเมินภายใน 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 

รายชื่อคณะกรรมการจัดทํารายงานการประเมินตนเอง 
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