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ส่วนที่ 1 
      ส่วนน ำ 

 

1.1  ชื่อหน่วยงำน ท่ีตั้ง ประวัติควำมเป็นมำ  
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะหนึ่งที่สังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ตามที่กระทรวงศึกษาธิการขอให้น าความบังคมทูลพระกรุณาว่าวิทยาลัยครูเป็นสถาบันการศึกษาและวิจัย
ผลิตบัณฑิตในสาขาต่าง ๆ เพื่อประโยชน์แก่นักศึกษา จึงเห็นสมควรพระราชทานชื่อวิทยาลัยครู           
ว่าสถาบันราชภัฏและต่อมาได้รับการจัดต้ังให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน  
2547 
 ปี พ.ศ. 2518 คณะวิชาวิทยาศาสตร์จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. วิทยาลัยครู 
 ปี พ.ศ. 2529 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ได้ถูกจัดตั้งขึ้น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พระราช 
บัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2527 
ประกอบด้วย 8 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาเคมี ภาควิชาชีววิทยา ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่ว ไป
ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ภาควิชาเกษตรศาสตร์ ภาควิชาหัตถศึกษาและ
อุตสาหกรรมศิลป์ 
 ปี พ.ศ. 2530  คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เปิดรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ ทั้ งในระดับ
อนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (อ.วท.) เปิดโปรแกรมวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์
น้ าและโปรแกรมวิชาไฟฟ้า  ระดับปริญญาตรี (วท.บ.) เปิดโปรแกรมวิชาพืชศาสตร์กับโปรแกรมวิชา
เกษตรศาสตร์ 
 ปี พ.ศ. 2532 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เปิดท าการสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ โปรแกรม
วิชาคอมพิวเตอร์ 
 ปี พ.ศ. 2533 คณะวิทยาศาสตร์ ได้เปิดท าการสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชา
เคมีปฏิบัติการและระดับปริญญาตรี 
 ปี พ.ศ. 2534 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เปิดท าการสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ โปรแกรม
วิชาเซรามิกส์ และเปิดท าการสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ค.บ.4 ปี) ในโครงการคุรุทายาท (ระดับ
มัธยม) จ านวน 3 โปรแกรมวิชา ได้แก่ เกษตรกรรม ฟิสิกส์ และชีววิทยา 
 ปี พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็น “สถาบันราชภัฏ
นครสวรรค์” และได้เปลี่ยนจากคณะวิทยาศาสตร์เป็นคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ปี พ.ศ. 2542  เปลี่ยนแปลงการบริหารภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากภาควิชา        
ซึ่งเดิมเป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะวิชาวิทยาศาสตร์เป็นการบริหารแบบมีคณะกรรมการ  โปรแกรมวิชา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกาศราชกิจจานุเบกษา ประกาศทั่วไป เล่มที่ 116 ตอนพิเศษ 79  
ลงวันที่  12 ตุลาคม 2542 มีหน้าที่หลัก  คือ จัดการศึกษาส าหรับบุคลากรและหลังประจ าการวิจัย            



- 2 - 

 

การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีหัวหน้าคณะและคณบดีเป็นผู้บริหารคณะ ตั้งแต่
อดีตถึงปัจจุบัน ดังนี้    
  พ.ศ. 2518 - 2520             นายสุรชาติ  ฉัตรสุทธิพงษ์ 
  พ.ศ. 2521 - 2522          นายเกษม     ศรีเดิมมา  
  พ.ศ. 2522 - 2524 นายมาโนชญ์  ไวทยกุล 
  พ.ศ. 2525 - 2529  นายวิทยา  วาจาบัณฑิตย์ 
  พ.ศ. 2530 - 2533 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป  แก้วเหล็ก 
  พ.ศ. 2534 - 2537  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชเนศ  คงการค้า 
  พ.ศ. 2538 - 2541 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณ์  คงมี 
  พ.ศ. 2542 - 2544 นายสมชาย  พลานนท์ 
  พ.ศ. 2545 - 2547  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประทีป  แก้วเหล็ก 
  พ.ศ. 2548 - 2551 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชเนศ  คงการค้า 
  พ.ศ. 2551 - 2554   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย  ทวี 
  พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีอภิเดช  มงคลปัญญา 
 

 ปี พ.ศ. 2547 รวมโปรแกรมวิชาชีววิทยาและโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้าด้วยกัน 
กลายเป็นโปรแกรมวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 ปี พ.ศ. 2548 เปลี่ยนค าน าหน้าส่วนราชการในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากโปรแกรม
วิชาเป็นภาควิชา และจัดโครงสร้างการบริหารใหม่ ประกอบด้วย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนา  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 ปี พ.ศ. 2549 จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 10 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา  
คณิตศาสตร์  สถิติ  วิทยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เทคโนโลยีชีวภาพ 
สาธารณสุขศาสตร์  เคมี  ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

 ปี พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ประกาศให้มีการแบ่งส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ลงวันที่  27 ธันวาคม  พ.ศ. 2549  ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้  
แบ่งหน่วยงาน ดังนี ้
  1. ส านักงานคณบดี 
  2. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
  3. ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
  4. ศูนย์วิทยาศาสตร์ 
 ปี พ.ศ. 2554 จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 10 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชา 
คณิตศาสตร์  เคมี  ชีววิทยา  ฟิสิกส์   จุลชีววิทยา วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์ 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย  สาธารณสุขศาสตร์ 
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1.2  ปรัชญำ วิสัยทัศน์   พันธกิจและวัตถุประสงค์ 
 ปรัชญำ 
              เชี่ยวชาญทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 วิสัยทัศน์ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นผู้น าด้านวิทยาศาสตร์  เชี่ยวชาญเทคโนโลยี 
              สร้างสรรค์นวัตกรรมและความรู้  เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น  สู่ประชาคมอาเซียน 
 

 พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อถ่ายทอดสู่ท้องถิ่นและอาเซียน 
3. บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และสืบสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก 

พระราชด าริ 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา  และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

 

 วัตถุประสงค์ 
1. บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีคุณภาพ  คุณธรรม  จริยธรรมสูงขึ้น  สอดคล้อง

กับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
 2.   หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาและปรับปรุงให้มีคุณภาพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น 

3.   ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของท้องถิ่น  และสังคม 
4.   มีงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี  และสร้างองค์ความรู้ 
5.   บริการวิชาการที่มีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 
6.   ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 

              7.   ส่งเสริมและท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น



- 4 - 

 

1.3  โครงสร้ำงกำรบริหำรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณบดี 
 

รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนา  
 

รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ  
 

รองคณบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษา  
 

กลุ่มงานบริหาร  
 

กลุ่มงานวิชาการ 
 

กลุ่มงานกิจการนักศึกษา  
 

หัวหน้าศนูย์
วิทยาศาสตร์ 

 

หัวหน้า 
ส านักงานคณบด ี

 

หัวหน้า 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
 

หัวหน้าภาควิชา 
วิทยาศาสตร์ประยุกต ์

 

สาขาวิชาฟิสิกส์และ
วิทยาศาสตร์ทั่วไป 

สาขาวิชาชีววิทยาและ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

สาขาวิชาเคมี 

สาขาวิชา 
คณิตศาสตร์และสถิต ิ

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
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1.4  รำยชื่อคณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 

 1.4.1  รำยชื่อคณะกรรมกำรบริหำรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 

 1.  ผศ. ว่าที่ ร.ต.อภิเดช มงคลปัญญา            คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2.  ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก                          รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ 

 3. นายชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง                                  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 4. นายวิฑูร  สนธิปักษ์                                   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 5. ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ                          หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ 
 6. นางนิภาพร  ค าตัน                                     หัวหน้าส านักงานคณบดี 
 7  ผศ. ดร.ภาคิน  อินทร์ชิดจุ้ย                        หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
 8. ผศ.ภคินี  คงสิบ                                          หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 

 1.4.2  รำยชื่อคณะกรรมกำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 

1.  ผศ.ว่าที่ร้อยตรีอภิเดช  มงคลปัญญา คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี      ประธานกรรมการ 
2.  ผศ.สุรศักย์  ร าพึงกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
3.  ภญ.วิยดา  ก่อเกียรติสาขา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
4.  ผศ. สุวรรณ์   คงมี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5.  ผศ. เกษม    ศรีเดิมมา ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
6.  ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพ กรรมการ 
7.  นายชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 
8.  นายวิฑูร  สนธิปักษ์   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
9.  ผศ. ดร.ภาคิน อินทร์ชิดจุ้ย  หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
10.  ผศ.ภคินี  คงสิบ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรรมการ 
11. นายอนุวัตน์  แสงอ่อน หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม กรรมการ 
12. นายพงษ์ศักดิ์    ศิริโสม อาจารย์ประจ าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์   กรรมการ 
13.  นางนิภาพร  ค าตัน หัวหน้าส านักงานคณบดี กรรมการและ

เลขานุการ 
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1.5  หลักสูตรและสำขำวิชำท่ีเปิดสอน  
   

 
คณะ/กลุ่มสำขำวิชำ 

จ ำนวนหลักสูตรและสำขำท่ีเปิดสอน 

ปริญญำ 
ตรี 

ปริญญำ 
โท 

ปริญญำ 
เอก 

หมำยเหตุ 

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ 5 - -  
    - สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 1 - -  
    - สาขาวิชาเคมี 1 - -  
    - สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 2 - -  
    - สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  1 - -  
ภำควิชำวิทยำศำสตร์ประยุกต์ 6 - -  

    - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 1 - -  
    -  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 - -  
    - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 - -  
    - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 - -  

รวม 11 - -  
 
1.6 จ ำนวนนักศึกษำระดับปริญญำตรี  
 

คณะ/กลุ่มสำขำวิชำ 
 

จ ำนวนนักศึกษำระดับปริญญำตรี 

ชั้นปีท่ี 1 ชั้นปีท่ี 2 ชั้นปีท่ี 3 ชั้นปีท่ี 4 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  

          ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 128 204 71 24 
          ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 387 359 312 258 

รวม 515 563 383 282 
          นักศึกษาภาค  กศ.บป. 98                                                        

รวม 98 
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1.7 จ ำนวนอำจำรย์  
 

 1.7.1  จ านวนอาจารย์จ าแนกวุฒิทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2554 
 

 

คณะ/กลุ่มสำขำวิชำ 
จ ำนวนอำจำรย์ท่ีมีวุฒิทำงกำรศึกษำ 

ปริญญำ   
ตรี 

ปริญญำ 
โท 

ปริญญำ
เอก 

ศึกษำต่อ 

  ภำควิชำวิทยำศำสตร์ - 31 12 6 
   - สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ - 13 2 3 

   - สาขาวิชาเคมี - 3 4 1 

   - สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ - 9 3 1 

   - สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป - 6 3 1 

  ภำควิชำวิทยำศำสตร์ประยุกต์ 2 37 3 4 

   - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ - 3 1 - 

   - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 21 - 2 

   - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม - 3 1 1 

   - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 1 10 1 1 

รวม 2 68 15 10 
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1.7.2  จ านวนอาจารย์ จ าแนกต าแหน่งทางวิชาการ        
   

 

คณะ/กลุ่มสำขำวิชำ 
จ ำนวนอำจำรย์ท่ีมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร 

อำจำรย์ ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์ 

รอง
ศำสตรำจำรย์ 

ศำสตรำจำรย์ 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี     

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ 28 14 1 - 

   - สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 11 4 - - 
   - สาขาวิชาเคมี 4 2 1 - 
   - สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 8 4 - - 

   - สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 5 4 - - 
ภำควิชำวิทยำศำสตร์ประยุกต์ 37 5 - - 
   - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 2 2 - - 
   - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 1 - - 
   - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 4 - - - 
   - สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 10 2 - - 

รวม 65 19 1 - 
 

1.7.3  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา    
 

หน่วยงำนท่ีรับผิดชอบ 
คุณวุฒิกำรศึกษำ 

ปวช./ ม.6 
หรือต่ ำกว่ำ 

ปวส. ปริญญำ 
ตรี 

ปริญญำ 
โท 

รวม 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 1 10 2 17 
รวม 4 1 10 2 17 
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1.8  งบประมำณ 

 สรุปงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554  ดังนี้ 
 

ล ำดับ ชื่องำน/โครงกำร 
งบประมำณ 

รวม 
งบแผ่นดิน เงินรำยได้ 

ส ำนักงำนคณบดี  (ฝ่ำยบริหำร) 
1 โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ด้านประกันคุณภาพ (54-00-ST-09) 150,000 - 150,000 
2 เพิ่มประสิทธิภาพในการด าเนินการฯ (54-01-ST-13) - 15,000 15,000 
3 ศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์ฯ (54-01-ST-14) - 200,000 200,000 
4 ประชุมกรรมการบริหารคณะฯ (54-01-ST-15) - 40,000 40,000 
5 จัดท าห้องเรียนมาตรฐานและจัดหาครุภัณฑ์ (54-01-ST-06) - 290,000 290,000 
6 พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ (54-00-ST-10) 20,000 5,000 25,000 
7 พัฒนาบุคลากรสายวิชาการ  สายสนับสนุนคณะวิทยาศาสตร์ฯ 384,000 10,000 394,000 

 - กองกลาง  249,000 บาท (54-00-ST-17)    
 - สาขาวิชาคณิตศาสตร์ = 17,000 บาท (54-00-ST-11)      
 - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ = 50,000  บาท (54-00-ST-11)    
 - สาขาวิชาคหกรรมฯ = 10,000  บาท (54-00-ST-11)    

 - สาขาวิชาฟิสิกส์  = 18,000  บาท  (54-00-ST-11)    

 - สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  =  20,000  บาท  (54-00-ST-11)    
 -บุคลากรสายสนับสนุน  =  30,000  บาท  (54-00-ST-11)    
8 จัดหาวัสดุส านักงานเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน 433,888 - 433,888 

 - วัสดุส านักงานคณบดี  = 134,983   บาท  (54-00-ST-12)    
 - วัสดุสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ =79,567 บาท (54-00-ST-12)    
 - วัสดุสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม = 20,000  บาท 

  (54-00-ST-12) 
   

 - วัสดุสาขาวิชาเคมี = 29,544  บาท (54-00-ST-12)    

 -วัสดุสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ = 80,000  บาท (54-00-ST-12)    

 -วัสดุสาขาวิชาชีวิทยา = 15,000  บาท  (54-00-ST-12)    

 -วัสดุสาขาวิชาฟิสิกส์ = 25,775  บาท  (54-00-ST-12)    

 -วัสดุสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ = 46,000  บาท (54-00-ST-12)    

 -วัสดุสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์  = 3,019  บาท (54-00-ST-12)    
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ล ำดับ ชื่องำน/โครงกำร 
งบประมำณ 

รวม 
งบแผ่นดิน เงินรำยได้ 

9 ซ่อมแซมบ ารุงรักษาครุภัณฑ์ของคณะวิทย์ฯ 115,000 - 115,000 
 -สาขาวิชาเคมี = 10,000  บาท (54-00-ST-13)    
 -สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ = 100,000  บาท  (54-00-ST-13)    
 -สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  =  5,000  บาท  (54-00-ST-13)    

รวมทั้งสิ้น 1 ,102,888 560,000 1,662,888 
ส ำนักงำนคณบดี  (ฝ่ำยวิชำกำร) 
1 อบรมเชิงปฏิบัติแนวทางด าเนินการวิจัยฯ (54-00-ST-14) 60,000 - 60,000 
2 อบรมพัฒนาศักยภาพผลงานวิชาการ (54-00-ST-15) 100,000 - 100,000 
3 สัปดาห์วิทยาศาสตร์ประจ าปี  2554  (54-00-ST-16) (54-00-ST-06) 190,000 50,000 240,000 
4 บริหารจัดการงานวิจัย  (54-00-ST-17) 30,000 - 30,000 
5 ด าเนินการวิจัยในชั้นเรียนฯ (54-01-ST-18) - 104,500 104,500 

 - สาขาคณิตฯ  4 ทุน ๆ ละ 10,000  บาท  เป็นเงิน  40,000  บาท            
 - สาขาคอมฯ 1 ทุน ๆ ละ  10,000  บาท  เป็นเงิน  10,000  บาท    
 - สาขาเคมี 1  ทุน  ๆ ละ 10,000  บาท  เป็นเงิน  10,000  บาท    
 - สาขาชีววิทยา  1  ทุน  =  4,500  บาท  เป็นเงิน  4,500  บาท    
 - สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 1 ทุน ๆ ละ 10,000 บาท 

   เป็นเงิน  10,000  บาท  
   

 - สาขาฟิสิกส์  1  ทุน ๆ ละ 10,000  บาท  เป็นเงิน 10,000  บาท    
 - สาขาคหกรรมศาสตร์ 1 ทุน ๆ ละ10,000 บาท เป็นเงิน  

  10,000 บาท 
    

 - สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  1  ทุน ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 
 10,000  บาท 

   

รวมทั้งสิ้น 380,000 154,500 534,500 

ส ำนักงำนคณบดี  (ฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำ) 
1 พัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 380,600 - 380,600 

รวมทั้งสิ้น 380,600 - 380,600 
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ล ำดับ ชื่องำน/โครงกำร 
งบประมำณ 

รวม 
งบแผ่นดิน เงินรำยได้ 

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ 
1 การพัฒนามาตรฐานการเรียนการสอนของสาขาวิชาฯ    
 - ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ (54-02-ST-05) - 30,000 30,000 
 - ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาฯ (54-00-ST-01) 104,845 - 104,845 
2 พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ฯ    
 - อบรมโปรแกรมส าเร็จรูปทางคณิตศาสตร์ฯ ส าหรับนักศึกษา 

 สาขาวิชาคณิตศาสตร์ฯ (54-01-ST-06) 
- 14,820 14,820 

 - โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ส าหรับนักศึกษา 
  สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ (วท.บ./วท.บ./ค.บ. ชั้นปีที่ 1,2,3 
  (54-01-ST-06) 

- 25,000 25,000 

3 พัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนสาขาฟิสิกส์ฯ    
 - จัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์ฯ (54-01-ST-07) 3,772 - 3,772 
 - จัดหาครุภัณฑ์สื่อการเรียนการสอน  (54-01-ST-07) - 50,000 50,000 
 พัฒนาการเรียนการสอนในสาขาวิชาเคมีฯ    
 -ซื้อครุภัณฑ์  (54-01-ST-08)  - 25,000 25,000 

 -ซื้ออุปกรณ์และสารเคมี  (54-00-ST-02) 50,000 - 50,000 

รวมทั้งสิ้น 158,617 144,820 303,437 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 
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ล ำดับ ชื่องำน/โครงกำร 
งบประมำณ 

รวม 
งบแผ่นดิน เงินรำยได้ 

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ประยุกต์ 
1 ผลิตบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ    

 -จัดซื้อครุภัณฑ์ (54-01-ST-09) - 33,000 33,000 
 -นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ (54-01-ST-09) - 80,000 80,000 
 -ฝึกอบรมและการศึกษาดูงาน  (54-01-ST-09) - 100,000 100,000 
 -ค่ายพัฒนานักศึกษาด้านสาธารณสุข (54-01-ST-09) - 35,000 35,000 
 -สาธารณสุขอาสาพัฒนาฯ (54-01-ST-09) - 30,000 30,000 
 -พัฒนาศักยภาพนักศึกษา  (54-01-ST-09) - 17,298 17,298 
 -สัมมนาฝึกประสบการณ์  (54-01-ST-09) - 50,000 50,000 
 -ผลิตสื่อสาธารณสุข  (54-01-ST-09) - 5,000 5,000 
 -ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ฯ  (54-01-ST-09) - 10,000 10,000 
 -วัสดุประกอบการเรียนการสอน  (54-00-ST-04)* 12,000 - 12,000 
 พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ฯ    

 -จัดซื้อวัสดุส านักงานและวัสดุคอมพิวเตอร์  (54-00-ST-05) 195,918 - 195,918 

3 จัดการศึกษาและพัฒนามาตรฐานฯ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

   

 -งานสัมมนาวิทยานิพนธ์นักศึกษาและงานสิ่งแวดล้อมวิจัยคร้ังที่ 2 
  (54-01-ST-10) 

- 4,200 4,200 

 -ค่ายอนามัยสิ่งแวดล้อมคร้ังที่ 10 (54-01-ST-10) - 25,900 25,900 

 -การศึกษาดูงานและทัศนศึกษา  (54-01-ST-10) - 27,725 27,725 

 -การจัดหาวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อวิชาการปฏิบัติการ(54-00-ST-06) 10,000 - 10,000 

4 พัฒนาการเรียนการสอนสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ฯ    

 -นักศึกษาสาขาคหกรรมฯไปศึกษานอกสถานที่(54-01-ST-111) - 70,000 70,000 

 -จัดซื้อตู้เย็น  ไว้ในห้องปฏิบัติการอาหาร 1 (54-01-ST-11) - 17,000 17,000 
 -ปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาหาร 1  (54-01-ST-11) - 6,477 6,477 
 -จัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน (54-00-ST-07) 39,257 - 39,257 

รวมทั้งสิ้น 257,175 448,600 705,775 
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ล ำดับ ชื่องำน/โครงกำร งบประมำณ รวม 

งบแผ่นดิน เงินรำยได้ 

ศูนย์วิทยำศำสตร์ 
1 สนับสนุนการเรียนการสอนของสาขาวิชาต่าง ๆ และพัฒนา

อาจารย์ฯ (วัสดุการเรียนการสอน/ไปราชการ/สัมมนา/ดูงาน  
สนับสนุนการเรียนการสอนของสาขาวิชาต่าง ๆ และพัฒนา 
อาจารย์ฯ (วัสดุการเรียนการสอน/ไปราชการ/สัมมนา/ดูงาน/อบรม 

380,000 -  

2 โครงการอบรม-บริการวิชาการ จ านวน 8 โครงการ  
(1 โครงการ/กิจกรรม) 

240,000 -  

3 โครงการส ารวจความต้องการของชุมชน  เพื่อขอรับบริการอบรม-
บริการวิชาการ 

25,000 -  

4 สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ 100,000 -  
5 ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์สู่ชุมชน (ค่ายนักเรียนอัจฉริยะ) 40,000 -  
6 พัฒนาเครือข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร 

วิทยาศาสตร์ 
30,000 -  

7 พัฒนาหลักสูตรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (10  หลักสูตร) 200,000 -  
8 วารสารทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 50,000 -  
9 พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ศูนย์วิทยาศาสตร์และ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
10,000 -  

10 สร้างโครงตาข่ายเหล็ก  ป้องกันนกพิราบ 80,000 -  
11 พัฒนาเคร่ืองมือและการปรับปรุงศูนย์วิทยาศาสตร์ 275,000 -  
12 ประชาสัมพันธ์ศูนย์วิทยาศาสตร์และคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 
40,000 -  

13 พัฒนาหน่วยตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 30,000 -  

รวมทัง้สิ้น 1,500,000 -  

 
1.9 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 

 มีการให้ความเคารพนับถือตามระบบอาวุโสและต าแหน่งงาน 
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1.10  ตำรำงแสดงผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินท่ีผ่ำนมำ    
  
ข้อ
ท่ี 

ข้อเสนอแนะผลกำรประเมิน 
ปีกำรศึกษำ 2553 

ตัวบ่งชี้ ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 

1 ควรเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เข้าร่วม
ประชุมระดับคณะ  เพื่อรับฟังความคิด 
เห็นและความต้องการของนักศึกษาใน
การน าไปใช้ในการวางแผนการบริหาร 
งานและพัฒนาคณะ  โดยเฉพาะด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่  
3.1,3.2 
(สกอ.) 

 คณะได้เปิดโอกาสรับฟังความคิด 
เห็นของนักศึกษาในหลายช่องทาง  
เช่น  แบบส ารวจความจ าเป็นของ
นักศึกษาปีที่ 1 , webboard , ตู้รับฟัง 
ความคิดเห็นเพื่อน ามาใช้ในการวาง
แผนการจัดกิจกรรมบริหารงานและ
พัฒนาคณะ โดย เฉพาะการจัดท าแผน 
พัฒนานักศึกษาประจ าปีงบประมาณ 
 

2 ควรจัดให้มีห้องปฏิบัติการของแต่ละ
สาขาให้เพียงพอ  เช่น  สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน 

ตัวบ่งชี้ที่ 
2.5 

(สกอ.) 

ในปีการศึกษา  2554  คณะได้อนุมัติ
งบประมาณให้มีการจัดท าห้อง 
ปฏิบัติการเพิ่มเติม  เช่น  ห้องปฏิบัติ 
การ  New  function-Material , ห้อง 
ปฏิบัติการแพทย์แผนไทย  เป็นต้น 
 

3 ควรเพิม่งบประมาณด้านการพัฒนา
บุคลากรให้มากยิ่งขึ้นกว่าเดิม 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 
2.4 (สกอ.) 
๑๔ (สมศ.) 

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555  คณะได้
เพิ่มวงเงินด้านพัฒนาบุคลากร เพื่อ  
ไปอบรม,สัมมนาวิชาการ น าเสนอ
ผลงาน  เพิ่มขึ้นเป็นคนละ 5,000  บาท  
ซึ่งเดิมในปีงบประมาณพ.ศ. 2554  
จัดสรรให้เพียงคนละ 3,000  บาท 
 

4 ควรเร่งรัดจัดท าแผนกลยุทธ์ทางด้าน
การเงินเพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดสรร
งบประมาณให้ครอบคลุมตามภารกิจที่
เร่งด่วน 

ตัวบ่งชี้ที่ 
8.1 (สกอ.) 

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 คณะได้ 
จัดท าแผนกลยุทธ์ทางด้านการเงินให้
ครอบคลุมทั้งงบประมาณแผ่นดิน, 
เงนิรายได้จากมหาวิทยาลัยและเงิน
รายได้ที่คณะจัดหาเองได้ 
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ข้อ
ท่ี 

ข้อเสนอแนะผลกำรประเมิน 
ปีกำรศึกษำ 2553 

ตัวบ่งชี้ ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 

5 ควรมีการส่งเสริมให้มีการบูรณาการ
งานวิจัยกับการเรียนการสอนในทุก
งานวิจัยที่ได้ด าเนินการ 

ตัวบ่งชี้ที่ 
4.1  (สกอ.) 

คณะได้มีนโยบายส่งเสริมให้ผู้ได้รับ
เงินทุนสนับสนุนการท าวิจัยจาก
แหล่งต่าง ๆ ได้มีการบูรณาการงาน 
วิจัยกับการเรียนการสอนทุกเร่ืองที่
ด าเนินการวิจัย 

6 ควรเพิ่มการให้บริการหรือการท าความ
ร่วมมือทางด้านวิชาการกับชุมชนหรือ
ท้องถิ่นหรือผู้ใช้บัณฑิตมากยิ่งขึ้น 
 
 
 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 
5.2 (สกอ.) 
๘ (สมศ.) 

 

คณะได้จัดท าความร่วมมือทางด้าน
วิชาการกับชุมชนท้องถิ่น  และผู้ใช้
บัณฑิตหลากหลายมากขึ้น  เช่น  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
สสวท. ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา (สพม.) นครสวรรค์ 
กระทรวงอุตสาหกรรม, ปตท. เป็นต้น 
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ส่วนที่ 2 
ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินคุณภำพ 

 
องค์ประกอบท่ี 1 ปรัชญำ  ปณิธำน  วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 : กระบวนกำรพัฒนำแผน  
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน :จ ำนวนข้อ 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน  4 คะแนน 5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  หรือ 3 ข้อ 
มีการด าเนินการ 
4  หรือ  5 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6  หรือ  7  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
8  ข้อ 

 
เกณฑ์มำตรฐำน: ระดับ 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
 1 มีการจัดท าแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับนโยบายของสภาสถาบัน โดยการมี

ส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบัน และได้รับความเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
โดยเป็นแผนที่เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือปณิธานและพระราชบัญญัติสถาบัน 
ตลอดจนสอดคล้องกับจุดเน้นของกลุ่มสถาบัน กรอบแผนอุดมศึกษาระยะ
ยาว 15 ปี ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2551-2565) และแผนพัฒนาการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2551-2554) 
ผลด าเนินการ 
          1.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการก าหนดปรัชญา  วิสัยทัศน์  
ของคณะฯโดยมีการประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และบุคลากรได้ทราบ 
ปรัชญา  วิสัยทัศน์ โดยติดไว้ที่ประตู  หน้าอาคารศูนย์วิทยาศาสตร์และ
เอกสารต่าง ๆ 
          2. แต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
          3. มีการประชุมพัฒนาแผนกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับปรัชญาของคณะฯ 
          4. ขอความเห็นชอบแผนกลยุทธ์  ปรัชญา  วิสัยทัศน์  ในการประชุม 
กรรมการประจ าคณะคร้ังที่  3/2553 เมื่อวันที่  29 พฤษภาคม  2553        
โดยเห็นชอบแผนกลยุทธ์  ปรัชญา  วิสัยทัศน์    
     
 

1-1.1-ST-1 
1-1.1-ST-2 
1-1.1-ST-3 
1-1.1-ST-4 
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
 2 

 
 

มีการถ่ายทอดแผนกลยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่ทุกหน่วยงานภายใน 
ผลด าเนินการ  
          1.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดประชุมชี้แจงแผนกลยุทธ์
ให้กับคณาจารย์และบุคลากรของคณะฯ คร้ังที่ 4/2553   ในวันที่  4  
พฤศจิกายน  2553 
          2.คณาจารย์ได้รับทราบแผนกลยุทธ์ของคณะฯ และน าไปสู่          
การปฏิบัติโดยมีการก าหนดเป้าหมายของแต่ละภาควิชาฯ 
 

1-1.1-ST-5 
 

 3 มีกระบวนการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ  
4 พันธกิจ คือ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการทางวิชาการ และ
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ผลด าเนินการ 
             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการประชุมกรรมการจัดท าแผน
กลยุทธ์กับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  เพื่อวิเคราะห์ความสอดคล้อง
ระหว่างแผนกลยุทธ์กับแผนปฏิบัติการประจ าปีทุกพันธกิจ     
        

1-1.1-ST-5 
1-1.1-ST-6 

 

 4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการประจ าปี และค่าเป้าหมายของแต่
ละตัวบ่งชี้เพื่อวัดความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบัติการประจ าปี                   
ผลด าเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดท าตัวบ่งชี้  ค่าเป้าหมายของ
แต่ละตัวบ่งชี้ 
    

1-1.1-ST-6 
 

 5 มีการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบ  4 พันธกิจ                
ผลด าเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดท าปฏิทินด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติงานทั้ง  4 พันธกิจเพื่อใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานและมี 
การติดตามการด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 
 

1-1.1-ST-6 
 

 6 มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี 
อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง และรายงานผลต่อผู้บริหารเพื่อพิจารณา             

1-1.1-ST-7 
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
ผลด าเนินการ 
             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการติดตามผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนปฏิบัติการประจ าปี  ในการด าเนินงานสิ้นสุดในระยะ  9, 12  
เดือน  ตามล าดับ และเสนอต่ออธิการบดี     
 

 7 มีการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 
1 คร้ังและรายงานผลต่อผู้บริหารและสภาสถาบันเพื่อพิจารณา                   
ผลด าเนินการ 
             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ประเมินผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์และรายงานต่อคณะกรรมการประจ าคณะ  ในการ
ประชุมกรรมการประจ าคณะคร้ังที่  2/2554  เมื่อวันที่  7  กรกฎาคม  2554 
และ คร้ังที่  1/2555  เมื่อวันที่  9  มกราคม  2555 
    

1-1.1-ST-8 
 

 8 มีการน าผลการพิจารณาข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของสภาสถาบันไป
ปรับปรุงแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการประจ าปี 
ผลด าเนินการ 
            1.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการน าผลการพิจารณา  
ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าคณะมาปรับปรุงในแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี 
            2.  แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ 
(SWOT Analysis) เพื่อประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 
            3.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการวิเคราะห์สภาวะองค์กร 
ก าหนดกลยุทธ์  และทบทวนปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ โดยการวิเคราะห์ 
SWOT ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนพันธกิจในข้อที่ 5 
       

          1-1.1-ST-9 
1-1.1-ST-10 
1-1.1-ST-11 
1-1.1-ST-12 

กำรประเมินปีท่ีแล้วของคณะกรรมกำร :  กำรประเมินคุณภำพภำยในปี  2553 องค์ประกอบที่ 1 มี 1 ตัว
บ่งชี้ 

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป้าหมายที่ก าหนด ผลด าเนินการที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้  

8  ข้อ 8  ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 
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ปีกำรศึกษำ  2553  ตัวบ่งชี้ท่ี  1.1 คือ กำรก ำหนดปรัชญำหรือปณิธำน  ตลอดจนมีกระบวนกำรพัฒนำกล
ยุทธ์  แผนด ำเนินงำนและมีกำรก ำหนดตัวบ่งชี้เพื่อวัดควำมส ำเร็จของกำรด ำเนินงำนตำมแผนให้ครบทุก
ภำรกิจ 
  กำรประเมินตนเองปีนี้ :  

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป้าหมายที่ก าหนด ผลด าเนินการที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

8  ข้อ 8  ข้อ บรรลุ 5  คะแนน 
กำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรปีนี้ (Check Board) :   

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป้าหมายที่ก าหนด ผลด าเนินการที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

8  ข้อ 8 ข้อ บรรลุ 5  คะแนน 
กำรประเมินของคณะกรรมกำรปีน้ี :   

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 1.1 เป้าหมายที่ก าหนด ผลด าเนินการที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

8  ข้อ 8  ข้อ บรรลุ 5  คะแนน 
จุดแข็ง 
 1.ได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาวิชามาช่วยในการวิเคราะห์การก าหนด
ภารกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
              2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการติดตามการด าเนินงานตามแผนปฏิบัติการต่อที่ประชุม
กรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพื่อให้แต่ละหน่วยงานได้เร่งด าเนินการให้ทัน 
กับระยะเวลาทุกภาคเรียน 
 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
              จุดที่ควรพัฒนำ 
 - 
  ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งชี้นี้  
 - 
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วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
             1.มีระบบการติดตาม ตรวจสอบ แผนปฏิบัติการที่ดี โดยเฉพาะรายละเอียดเร่ืองการใช้จ่าย 
งบประมาณ 
 2. การจัดท าแผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการประจ าปี มีความสอดคล้องกันและก าหนดตัวชี้วัด 
ความส าเร็จได้สอดคล้องกัน  ตัวบ่งชี้ของทุก ๆ ระบบประเมิน (กพร.  , สมศ. , สกอ.) 
 
หลักฐำนอ้ำงอิง: 
              1-1.1-ST-1     แผนกลยุทธ์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 1-1.1-ST-2     ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
 1-1.1-ST-3     บันทึกการประชุมการจัดท าแผนกลยุทธ์ 
 1-1.1-ST-4     บันทึกการประชุมกรรมการประจ าคณะ  คร้ังที่  3/2553  เมื่อวันที่  29 พฤษภาคม 
            2553  
              1-1.1-ST-5      รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังที่ 4/2553  เมื่อวันที่  4  
            พฤศจิกายน 2553 
 1-1.1-ST-6      แผนปฏิบัติราชการประจ าปีงบประมาณ  2554 
 1-1.1-ST-7     รายงานผลด าเนินงานประจ าปีงบประมาณ  2554 รอบ 9 เดือน และ 12  เดือน 
 1-1.1-ST-8     รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ คร้ังที่  1/2555  เมื่อวันที่  9  
            มกราคม  2555 
 1.1.1-ST-9      แผนปฏิบัติราชการ  4  ปี  (พ.ศ. 2554-2557) 
 1.1.1-ST-10    ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ 
                                     (SWOT Analysis)  เพื่อประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 
 1.1.1-ST-11    การวิเคราะห์สภาวะองค์กร ก าหนดกลยุทธ์ และทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์  
                                     พันธกิจ โดยการวิเคราะห์ SWOT 
 1-1.1-ST-12    การติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
            ปีงบประมาณ 2554 
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องค์ประกอบท่ี 2  กำรผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 : ระบบและกลไกกำรพัฒนำและกำรบริหำรหลักสูตร 
ชนิดตัวบ่งชี้ :  กระบวนกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน :จ ำนวนข้อ 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5  ข้อ 
เกณฑ์มำตรฐำน : ระดับ 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
 1 มีระบบและกลไกการเปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตาม

แนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดยคณะกรรมการการอุดมศึกษา และ
ด าเนินการตามระบบที่ก าหนด   
ผลด าเนินการ 
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระบบและกลไกในการเปิด
หลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามขั้นตอนการขอเปิดหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย  ตามประกาศมหาวิทยาลัย เร่ืองแนวปฏิบัติในการ
เปิดและปิดหลักสูตร (2-2.1- ST -1) และมีกลไกในการปฏบิัติตาม
ประกาศดังกล่าวโดยได้จัดท าแผนผัง (2-2.1- ST -2) แนวทางการจัดท า
หลักสูตรตามระบบและกลไกการเปิดและปิดหลักสูตรเพื่อให้
ผู้รับผิดชอบในแต่ละหลักสูตรยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ  
         

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

 2 มีระบบและกลไกการปิดหลักสูตรตามแนวทางปฏิบัติที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด         
 ผลด าเนินการ 
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระบบและกลไกในการปิด
หลักสูตรใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตามขั้นตอนการขอปิดหลักสูตร
ของมหาวิทยาลัย  ตามประกาศมหาวิทยาลัย เร่ืองแนวปฏิบัติในการ
เปิดและปิดหลักสูตร (2-2.1- ST -1) และมีกลไกในการปฏบิัติตาม
ประกาศดังกล่าวโดยได้จัดท าแผนผัง  (2-2.1- ST -2) แนวทางการ
จัดท าหลักสูตรตามระบบ  และกลไกการเปิดและปิดหลักสูตรเพื่อให้
ผู้รับผิดชอบในแต่ละหลักสูตรยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ         
 

2-2.1-ST-1 
2-2.1-ST-2 
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
 3 ทุกหลักสูตรมีการด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

ระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(การด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หมายถึง ต้องมีการประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้ผลการด าเนินงานตาม
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา เพื่อการประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียนการสอน” กรณีที่หลักสูตรใดยังไม่มีประกาศ
มาตรฐานคุณวุฒิสาขาหรือสาขาวิชา ให้ประเมินตามตัวบ่งชี้กลางที่
ก าหนดในภาคผนวก ก) ส าหรับหลักสูตรสาขาวิชาชีพต้องได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากสภาหรือองค์กรวิชาชีพที่เกี่ยวข้องด้วย 
(หมายเหตุ : ส าหรับหลักสูตรเก่าหรือหลักสูตรปรับปรุงที่ยังไม่ได้
ด าเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติก่อนปี
การศึกษา 2555 ให้ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา 
พ.ศ. 2548 ) 
ผลด าเนินการ 
          หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรและด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา  (2-2.1- ST -3 ) 
 

          2-2.1-ST-3   
 
 
 

 4 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้
ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และ
มีการประเมินหลักสูตรทุกหลักสูตรอย่างน้อยตามกรอบเวลาที่ก าหนด
ในเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรฯ กรณีหลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3  ผ่านเกณฑ์การประเมิน 5 ข้อแรกและ
อย่างน้อยร้อยละ 80 ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดในแต่ละปีทุกหลักสูตร                      
ผลด าเนินการ   
          คณะวิทยาศาสตร์มีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร (2-2.1-ST-4) รับผิดชอบให้มีการบริหารหลักสูตร 
และมีการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2554 (2-2.1- S -5)  
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ   
 

         2-2.1-ST-4 
         2-2.1-ST-5 
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
 5 มีคณะกรรมการรับผิดชอบควบคุมก ากับให้มีการด าเนินการได้

ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 และข้อ 3 ข้างต้นตลอดเวลาที่จัดการศึกษา และ
มีการพัฒนาหลักสูตรทุกหลักสูตรตามผลการประเมินในข้อ 4 กรณี
หลักสูตรที่ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ จะต้องควบคุมก ากับให้การด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 
ผ่านเกณฑ์การประเมินครบทุกตัวบ่งชี้และทุกหลักสูตร             
ผลด าเนินการ   
              อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้น าผลการประเมินหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2554  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี           
(2-2.1- ST -5) มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 
2554  ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 
 
 
 

          2-2.1-ST-5 
 

กำรประเมินปีท่ีแล้วของคณะกรรมกำร :   

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 เป้าหมายที่ก าหนด ผลด าเนินการที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

4  ข้อ 5  ข้อ  บรรลุ 5  คะแนน 
กำรประเมินตนเองปีนี้ : 

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

5  ข้อ 5  ข้อ  บรรลุ 5  คะแนน 

กำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรปีนี้ (Check Board)  :   

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 เป้าหมายที่ก าหนด ผลด าเนินการที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

5  ข้อ 5  ข้อ  บรรลุ 5  คะแนน 
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กำรประเมินของคณะกรรมกำรปีน้ี :   

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนนิงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.1 เป้าหมายที่ก าหนด ผลด าเนินการที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

5 ข้อ 5 ข้อ  บรรลุ 5  คะแนน 
จุดแข็ง 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการพฒันาและการบริหารหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และมี
การประเมินหลักสูตรตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
              จุดที่ควรพัฒนำ 
  -  
 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งชี้นี้  
  - 
หลักฐำนอ้ำงอิง: 
2-2.1- ST -1      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เร่ือง แนวปฏิบัติในการเปิดและปิดหลักสูตร 
2-2.1- ST -2      แผนผังแนวด าเนินงานพัฒนาหลักสูตรมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
2-2.1- ST -3      หลักสูตร        
2-2.1- ST -4      ค าสั่งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร คณะวิทยาศาสตร์ 
                          และเทคโนโลยี  เลขที่ค าสั่ง  1073/2554 
2-2.1- ST -5      มคอ.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 25 - 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 : อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
ชนิดตัวบ่งชี้ :  ปัจจัยน ำเข้ำ 
เกณฑ์กำรประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก  2  แนวทางต่อไปนี้ 
              1)  แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  หรือ 
   2)  แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับ 
ปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง  0 – 5 
              1. เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข และ ค2 
                 1)  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 = ร้อยละ 
30 ขึ้นไป หรือ 
                 2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่ผ่าน
มา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ  6 ขึ้นไป 
 
สูตรกำรค ำนวณ  
 

1.ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้    = 
 
 
แทนคา่จากสูตร            100

85
15

  

                                         65.17  
คะแนนที่ได้                     5

30
65.17

  

                                         94.2  
 
 
 
 

  จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก       
 
          จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 

x 100 

  ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 

x  5 
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กำรประเมินปีท่ีแล้วของคณะกรรมกำร : 

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 คะแนน 3 ร้อยละ 18 
หรืออัตราเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ  3.6 ของปีที่

ผ่านมา 

ร้อยละ  15.60 
คิดเป็น 2.60 คะแนน 

 ไม่บรรลุ 2.60  คะแนน 

ปีกำรศึกษำ  2553  ตัวบ่งชี้  2.2  คือ  อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
กำรประเมินตนเองปีนี้  : 

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 คะแนน 3 ร้อยละ 18 
หรืออัตราเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ  3.6 ของปีที่

ผ่านมา 

ร้อยละ  17.65 
คิดเป็น 2.94  
คะแนน 

 ไม่บรรลุ 2.94  คะแนน 

กำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรปีนี้ (Check Board)  : 

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 คะแนน 3 ร้อยละ 18 
หรืออัตราเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ  3.6 ของปีที่

ผ่านมา 

ร้อยละ  17.65 
คิดเป็น 2.94  
คะแนน 

 ไม่บรรลุ 2.94  คะแนน 

กำรประเมินของคณะกรรมกำรปีน้ี : 

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 คะแนน 3 ร้อยละ 18 
หรืออัตราเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ  3.6 ของปีที่

ผ่านมา 

ร้อยละ  17.65 
คิดเป็น 2.94  
คะแนน 

 ไม่บรรลุ 2.94  คะแนน 
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จุดแข็ง 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการส่งเสริมคณาจารย์ให้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกโดย
การสนับสนุนให้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือแหล่งทุนภายนอก  และอนุญาตให้ลาศึกษาต่อได้  
มีการส่งเสริมให้คณาจารย์พัฒนาตนเองโดยการเข้าร่วมอบรม/สัมมนาต่าง ๆ 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
               จ านวนอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกมีน้อย  และมีอาจารย์ที่รับเข้าใหม่ทุกปี ส่วนใหญ่ 
จบวุฒิปริญญาโท  
 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งชี้นี ้
                  จัดสรรงบประมาณหรือแนะน าแหล่งทุนให้กับอาจารย์ในการศึกษาต่อปริญญาเอก 
 
หลักฐำนอ้ำงอิง: 
2-2.2-ST-1 รายงานจ านวนอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก 
2-2.2-ST-2 รายงานอาจารย์ที่ศึกษาต่อปริญญาเอก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3 : อำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ชนิดตัวบ่งชี้ :  ปัจจัยน ำเข้ำ 
เกณฑ์กำรประเมิน :สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก  2  แนวทางต่อไปนี้ 

1)  แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง  0 – 5 
หรือ 

2) แปลงค่าการเพิ่มขึ้นของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบ
กับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง  0 – 5  
1. เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข และ ค2 

1) ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วย ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์และ
ศาสตราจารย์รวมกัน ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ 60 ขึ้นไป หรือ 

2) ค่าการเพิ่มขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์  รอง
ศาสตราจารย์   และศาสตราจารย์รวมกันเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 =  
ร้อยละ 12 ขึ้นไป 
สูตรกำรค ำนวณ : 

1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ = 
 
 

2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
  
 
 
 
แทนค่าจากสูตร   100

85
20

  

                                         =        23.53 
คะแนนที่ได้                5

60
53.23

  

    =       1.96 
 
 
 

จ านวนอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
             จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 
 

x 100 

ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

x 5 
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กำรประเมินปีท่ีแล้วของคณะกรรมกำร : 

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 คะแนน 3 ร้อยละ 36 
หรืออัตราเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3.6 ของปีที่

ผ่านมา 

ร้อยละ  24.27 
คิดเป็น 2.02 คะแนน 

 ไม่บรรลุ 2.02 คะแนน 

ปีกำรศึกษำ  2553  ตัวบ่งชี้  2.3  คือ  อำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
กำรประเมินตนเองปีนี้: 

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 คะแนน 3 ร้อยละ 36 
หรืออัตราเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3.6 ของปีที่

ผ่านมา 

ร้อยละ  23.53 
คิดเป็น 1.96 คะแนน 

 ไม่บรรลุ 1.96  คะแนน 

กำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรปีนี้ (Check Board) : 

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 คะแนน 3 ร้อยละ 36 
หรืออัตราเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3.6 ของปีที่

ผ่านมา 

ร้อยละ  23.53 
คิดเป็น 1.96 คะแนน 

 ไม่บรรลุ 1.96  คะแนน 

กำรประเมินของคณะกรรมกำรปีน้ี : 

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 คะแนน 3 ร้อยละ 36 
หรืออัตราเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ 3.6 ของปีที่

ผ่านมา 

ร้อยละ  23.53 
คิดเป็น 1.96 คะแนน 

 ไม่บรรลุ 1.96  คะแนน 
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จุดแข็ง 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการสนับสนุนคณาจารย์จัดท าผลงานวิชาการประเภท
งานวิจัยและประเภทต าราโดยการประสานกับสถาบันวิจัย  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในการ
เชิญชวนคณาจารย์ท าวิจัยและเผยแพร่แหล่งทุนวิจัยให้คณาจารย์ทราบ  มีการส่งเสริมให้จัดท าผลงาน
ประเภทต ารา  การอบรมการท าผลงานทางวิชาการเพื่อขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  และการคิดภาระ
งานให้แก่อาจารย์ที่ท าผลงานทางวิชาการ 
 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
 มีแหล่งทุนจัดท าผลงานประเภทต าราจ านวนน้อย  และคณาจารย์ส่วนใหญ่มีภาระงานสอน
ค่อนข้างมาก  จึงมีเวลาในการท าผลงานทางวิชาการน้อย  
 
                 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งชี้นี ้
 - 
หลักฐำนอ้ำงอิง: 
2-2.3-ST-1 รายงานจ านวนอาจารย์และอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
2-2.3-ST-2 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดท าผลงานทางวิชาการ  ณ  ภูเขางามรีสอร์ท 
  จังหวัดนครนายก 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4 :ระบบกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 
ชนิดตัวบ่งชี้ :กระบวนกำร 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ : นายเฉลิมเกียรติ ปรัชญาพันธ์ 
ผศ.ดร.บัญญัติ ช านาญกิจ 

 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผู้อ านวยการส านักงานอธิการ 
(กองกลาง) ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน และคณบดี 5คณะ 

โทรศัพท์ : 056-219100 ต่อ 1103 โทรศัพท์ : 056-219100 ต่อ 1116 
เกณฑ์กำรประเมิน : 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 
3 หรือ 4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5  หรือ  6  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7  ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน:ระดับ 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
 1 มีแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์ทั้งด้านวิชาการ เทคนิคการสอน

และการวัดผลและมีแผนการบริหารและพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนที่มี
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงประจักษ์  
ผลด าเนินการ 

มหาวิทยาลัยได้ท าค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารบุคคล
ส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อด าเนินการจัดท าแผนบริหารทรัพยากร
บุคคล ซึ่งคณะกรรมการได้ท าการประชุมรับฟังความคิดเห็นจากคณะ
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และจัดท าเป็นแผนบริหารและ
พัฒนาคณาจารย์ด้านวิชาการ เทคนิคการสอนและวัดผลรวมทั้ง
แผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน น าเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อท าการ
พิจารณา ซึ่งสภามหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ 

2-2.4-NSRU-1 
2-2.4-NSRU-2 

 2 มีการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนให้
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
ผลด าเนินการ 

คณะกรรมการบริหารบุคคลได้ด าเนินการจัดท าระบบสวัสดิการ
ต่างๆ เช่น จัดที่พักอาศัยให้กับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด ฯลฯ และคณะกรรมการได้จัดระบบส่งเสริม
ความก้าวหน้าในอาชีพโดยได้จัดวางระบบ ส่งเสริมทุนการศึกษาต่อระดับ
ที่สูงขึ้น เช่น โดยมีมติสภามหาวิทยาลัย  คร้ังที่ 12/2554 ออกประกาศ ฯ 
เร่ืองการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 

2-2.4-NSRU-3 
2-2.4-NSRU-4 
2-2.4-NSRU-5 
2-2.4-NSRU-6 
2-2.4-NSRU-7 
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
นครสวรรค์ ซึ่ง เป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 -2557 จ านวนทุนทั้งสิ้น 60 ทุน และ
บุคลากรสายสนับสนุนเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ ซึ่งในปี
การศึกษา 2554 มีคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนได้เข้ารับการอบรม
พัฒนาศักยภาพ เพื่อศักยภาพตามสมรรถนะของแต่ละบุคคล 

 
 3 มีสวัสดิการเสริมสร้างสุขภาพที่ดี และสร้างขวัญและก าลังใจให้คณาจารย์

และบุคลากรสายสนับสนุนสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผลด าเนินงาน 

มหาวิทยาลัย ได้มีการจัดท า “โครงการประกันสุขภาพของ
บุคลากร” ตามข้อเสนอแนะผลการประเมินปีการศึกษา 2553 (ซึ่งขณะนี้
อยู่ในช่วงการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการ) มีการพิจารณาเงิน
รางวัล ตามผลการประเมิน มีการสร้างแรงจูงใจของบุคลากร เช่น กองทุน
เลี้ยงชีพ สวัสดิการเกี่ยวกับการกู้เพื่อที่อยู่อาศัย และการกู้อื่น ๆ  สวัสดิการ
การใช้รถยนต์ส่วนกลาง  สวัสดิการการแข่งขันกีฬาอาจารย์ เจ้าหน้าที่และ
บุคลากร และได้มีการจัดอุปกรณ์การออกก าลังกายให้กับคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนรวมทั้งได้จัดอุปกรณ์สนับสนุนในการท างานต่างๆ 
อย่างครบถ้วน    สวัสดิการของหน่วยงานอ่ืน ๆ  และสวัสดิการอ่ืน ๆ ที่ไม่
เป็นทางการ เช่น การช่วยเหลืองานมงคลสมรส งานศพ ฯลฯ และมีการ
ประเมินความพึงพอใจด้านความผาสุกของบุคคลากร 

 

2-2.4-NSRU-8 
2-2.4-NSRU-9 
2-2.4-NSRU-10 
2-2.4-NSRU-11 
2-2.4-NSRU-12 
2-2.4-NSRU-13 
2-2.4-NSRU-14 
2-2.4-NSRU-15 
2-2.4-NSRU-16 

 

 4 
 
 

มีระบบการติดตามให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนน าความรู้และ
ทักษะที่ได้จากการพัฒนามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและการวัดผล
การเรียนรู้ของนักศึกษา ตลอดจนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง 
ผลด าเนินการ 

คณะกรรมการบริหารบุคคลได้จัดวางระบบในการติดตามการ
พัฒนาความรู้จากคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อให้น ามาใช้ใน
การจัดการเรียนการสอน และการวัดผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  

 
 
 

2-2.4-NSRU-17 
2-2.4-NSRU-18 
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
  ตลอดจนการปฏิบัติงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ได้มีการจัดท าประกาศให้

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการอบรมและพัฒนาจัดท า
รายงานผลการพัฒนาบุคลากร ซึ่งมีการระบุการน าไปใช้ประโยชน์ในการ
ปฏิบัติงาน 

 

 5 มีการให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน และ
ดูแลควบคุมให้คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนถือปฏิบัติ  
ผลด าเนินการ 

มหาวิทยาลัย มีการอบรมโครงการอบรมพัฒนาบุคลากร ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณให้กับบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน  และส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีการวางแผน
ป้องกันการกระท าผิดจรรยาบรรณ และมีมาตรการ ก ากับดูแลผู้ไม่ปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณฯ  มีการก าหนดให้ทุกหน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติ
ตามจรรยาบรรณ 

2-2.4-NSRU-18 
2-2.4-NSRU-19 
2-2.4-NSRU-20 
2-2.4-NSRU-21 
2-2.4-NSRU-22 

 6 มีการประเมินผลความส าเร็จของแผนการบริหารและการพัฒนา
คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ผลด าเนินการ 

คณะกรรมการบริหารบุคคลได้จัดประชุมวิเคราะห์ ประเมินผล
ความส าเร็จของแผนการบริหารและพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน และได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานตามแผนการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน เสนอที่ประชุมผู้บริหาร 

2-2.4-NSRU-23 
 

 7 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 
ผลด าเนินการ 

มหาวิทยาลัยได้น าผลการประเมินมาประกอบการพิจารณา
ปรับปรุงแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และบุคลากรสาย
สนับสนุน จากนั้นน าแผนการบริหารและการพัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนฉบับปรับปรุงมาน าเสนอให้สภามหาวิทยาลัยให้
ความเห็นชอบ เช่น มีการบริหารพัฒนาเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร จากผล
การประเมินพัฒนาเงินกองทุนพัฒนาบุคลากรเดิม เป็นต้น 

2-2.4-NSRU-22 
2-2.4-NSRU-23 

 
 

 



- 34 - 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีท่ีแล้ว:   
ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 เป้าหมายที่

ก าหนด 
ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้  

5 ข้อ 6 ข้อ  บรรลุ 4 คะแนน 
 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้: 

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

5 ข้อ 7 ข้อ  บรรลุ 5 คะแนน 
 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณภำพ: 

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

5 ข้อ 7  ข้อ  บรรลุ 5 คะแนน 
 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีน้ี: 

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

5 ข้อ 7 ข้อ  บรรลุ 5 คะแนน 
 

จุดแข็ง 
 ผู้บริหารมีการสร้างขวัญก าลังใจในเร่ือง สวัสดิการ กองทุนให้บุคลากร การพัฒนาตนเองของ
บุคลากรด้านวิชาการ และการให้ทุนศึกษาต่อระดับปริญญาเอก 
 

จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง  
จุดที่ควรพัฒนำ 

ไม่มี 
 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งชี้นี้  

ไม่มี 
 

หลักฐำนอ้ำงอิง : (ส านักงานอธิการบดี/กองกลาง) 
2-2.4-NSRU-1   แผนบริหารบุคลากร 
2-2.4-NSRU-2 แผนพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน 
2-2.4-NSRU-3 รายงานการไปราชการ 



- 35 - 

 

2-2.4-NSRU-4 รายชื่อผู้ได้รับทุนศึกษาต่อ 
2-2.4-NSRU-5 รายชื่อผู้ได้รับทุนวิจัยทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ 
2-2.4-NSRU-6 
 

ประกาศ ฯ เร่ืองการให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ 

2-2.4-NSRU-7 แผนพัฒนาบุคลากรศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 
2555 -2557 

2-2.4-NSRU-8 โครงการประกันสุขภาพของบุคลากร 
2-2.4-NSRU-9 รูปถ่ายเคร่ืองออกก าลังกาย 
2-2.4-NSRU-10 จุลสารสาระสุขภาพ 
2-2.4-NSRU-11 ค าสั่งการพิจารณาเงินรางวัล 
2-2.4-NSRU-12 รายงานกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ  รายงานสวัสดิการ  เกี่ยวกับเงินกู้เพื่อที่อยู่

อาศัย และเงินกู้อื่น ๆ รายงานสวัสดิการของหน่วยงานต่าง ๆ 
2-2.4-NSRU-13 ประกาศ สวัสดิการการใช้รถยนต์ส่วนกลาง 
2-2.4-NSRU-14 โครงการ การแข่งขันกีฬาอาจารย์ เจ้าหน้าที่และบุคลากร 
2-2.4-NSRU-15 ใบเสร็จค่าพวงหรีดงานศพ  ใบขอรถไปงานศพ 
2-2.4-NSRU-16 แบบประเมินความพึงพอใจ ด้านความผาสุกของบุคลากร 
2-2.4-NSRU-17 รายงานผลการพัฒนาบุคลากร 
2-2.4-NSRU-18 โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร ด้านคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ 
2-2.4-NSRU-19 ข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยจรรยาบรรณวิชาชีพของคณาจารย์ 
2-2.4-NSRU-20 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการก ากับและส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพ 
2-2.4-NSRU-21 
 

รายงานผลการประเมินตามแผนการบริหารและแผนพัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการและสายสนับสนุน          

2-2.4-NSRU-22 รายงานการประชุมคณะกรรมการเงินกองทุนพัฒนาบุคลากร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์   

2-2.4-NSRU-23 รายงานการประชุมสภา 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 ห้องสมุด อุปกรณ์กำรศึกษำ และสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งชี้ ปัจจัยน ำเข้ำ 
 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้     
 
ผู้เก็บรวบรวมข้อมลู  

ผศ.ดร.บัญญตัิ  ช านาญกิจ 
อาจารย์เฉลิมเกียรติ  ปรัชญาพันธ์
ผศ.วไลพร เมฆไตรรัตน์               
อาจารย์ประยทุธ  สุระเสนา                 

เบอร์โทรภำยใน  :  1102    
เบอร์โทรภำยใน  :  1101   
เบอร์โทรภำยใน  :  1201 
เบอร์โทรภำยใน  :  1300           

e-Mail :  banyat@nsru.ac.th 
e-Mail : chalermkiat@nsru.ac.th 
e-Mail :  walsipon@nsru.ac.th  
e-Mail :  prayoot@nsru.ac.th 

  นางสาวจริยา  ทิพย์หทัย                
นางสาวณัชชารีย์  ธัญรัฐวุฒินนท์ 
นายธรรมนูญ   จูทา             
นางสาวศิริรัตน์   อ้นหมี                 

เบอร์โทรภำยใน  :  1314  
เบอร์โทรภำยใน  :  1305  
เบอร์โทรภำยใน  :  1205     
เบอร์โทรภำยใน  :  1114         

e-Mail : chariya@nsru.ac.th 
e-Mail : natcharee@nsru.ac.th  
e-Mail : thamanoon.j@nsru.ac.th 
e-Mail : sirirat.o@nsru.ac.th 

เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ  
มีการด าเนินการ 

2 หรือ 3 ข้อ  
มีการด าเนินการ 

4 หรือ 5 ข้อ  
มีการด าเนินการ 

6 ข้อ  
มีการด าเนินการ 

7 ข้อ  
ผลกำรประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
 

 
 

1 
 

มีการจัดการหรือจัดบริการเพื่อให้นักศึกษามีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ใช้ใน
อัตราไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อเคร่ือง 
ผลด าเนินการ 

มหาวิทยาลัย โดยส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
จัดสถานที่และเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการบุคลากรและนักศึกษา
ในการเรียนการสอนและศึกษาค้นคว้านอกชั้นเรียน โดยมีการส ารวจ
คอมพิวเตอร์จากคณะและหน่วยงานต่างๆ รวม Notebook และMobile 
device ต่าง ๆ ของนักศึกษาเพื่อขอใช้บริการ wifi กับมหาวิทยาลัย โดยมี
จ านวนรวมทั้งสิ้น 4,908 เคร่ือง โดยค่า  FTES  ของมหาวิทยาลัยในปี
การศึกษา 2554 เท่ากับ14,599.38 เมื่อค านวณอัตรานักศึกษามหาวิทยาลัย
กับเคร่ืองคอมพิวเตอร์มีค่าเท่ากับ 2.974 FTES ต่อเคร่ือง 

2-2.5-NSRU-1 
2-2.5-NSRU-2 
2-2.5-NSRU-3 

 
 
 
 

 
 

 

2 
 
 

 

มีบริการห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
และมีการฝึกอบรมการใช้งานแก่นักศึกษาทุกปีการศึกษา 
ผลด าเนินการ 

มหาวิทยาลัยมีการจัดบริการห้องสมุด หรือศูนย์วิทยบริการ 
ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 2  แห่ง  คือ 

2-2.5-NSRU-4 
2-2.5-NSRU-5 
2-2.5-NSRU-6 
2-2.5-NSRU-7 
2-2.5-NSRU-8 
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และศูนย์การศึกษาย่านมัทรี ซึ่งสามารถ
ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ ภายในห้องสมุดได้แก่ 
สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อโสตทัศน์ รวมทั้งมีการจัดบริการ
สารสนเทศเพื่อการสืบค้นผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ได้แก่  

1) บ ริก ารฐานข้ อมู ล อ้ าง อิ งออนไลน์  (Online Database) 
(http://www.nsru.ac.th/ARITC/database.php) 
              2) บริการฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด (iPAC) 
ศูนย์วิทยบริการ ส านักวิทยบริการฯ (http://search.library.nsru.ac.th/) 
              3) บ ริก ารฐานข้ อมู ล เอกส ารดิ จิ ทั ล  TDC = Thai Digital 
Collection ต าม โครงก าร  ThaiLIS ของ  ส กอ .  ซึ่ ง เป็ น งาน วิ จั ย  /
วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php) 
             4) บริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ  
e-Library  (http://elibrary.nsru.ac.th/)  
             5) บริการสื่อโสตทัศน์ สื่อมัลติมีเดีย หรือ VCD on demand ใน
รูปแบบ Edutainment ผ่านเครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัย
(http://mmsrv.nsru.ac.th/)  
           นอกจากนี้  ศูนย์วิทยบริการ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ  ยังมีการจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้านการจัดการสารสนเทศ
และการใช้สารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ การใช้ฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการ
สืบค้น ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัย และบุคคล
ทั่วไปประจ าปีอย่างต่อเนื่องทุกปี  ซึ่งเป็นกิจกรรมตามโครงการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี  (http://www.nsru.ac.th/aritc/training/ 
แ ล ะ ที่  http://www.nsru.ac.th/aritc/gallery/detail_pb.php?gall_id=192) 
รวมทั้งมีการจัดกิจกรรมแนะน าการใช้ห้องสมุด  ในวันปฐมนิเทศ
นักศึกษาใหม่ และจัดให้มีช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการผ่าน 
เครือข่ายสังคมออนไลน์ได้ที่ http://www.facebook.com/Library.NSRU 
รวมทั้งมีการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการเพื่อน าผลที่ได้รับมา
ปรับปรุงพัฒนาการให้บริการสมุดเป็นประจ าอย่างต่อเนื่องทุกปี   
 

2-2.5-NSRU-9 
2-2.5-NSRU-10 
2-2.5-NSRU-11 
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
 3 มีบริการด้านกายภาพที่เหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอนและ

การพัฒนานักศึกษาอย่างน้อยในด้านห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ 
อุปกรณ์การศึกษา และจุดเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต 
ผลด าเนินการ 

มหาวิทยาลัยได้จัดเตรียมห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษาและจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่อ านวยความสะดวกและ
สนับสนุนต่อการจัดการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพทั่วทั้งทั่ว
ทั้งมหาวิทยาลัย ดังนี้      

1) อำคำรเรียนรวม (อำคำร 14)  
-  ชั้น 4 – 7  มีห้องเรียนขนาด  40-50 ที่นั่ง  มีจ านวน 27  

ห้อง และขนาด 60-70 ที่นั่ง มีจ านวน  16  ห้อง ซึ่งภายในห้องเรียน
จะจัดให้มีอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ กระดานเขียน อุปกรณ์การเขียน
กระดาน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ ฉาก/จอรับภาพ 
พัดลม เคร่ืองปรับอากาศ และเครื่องแสดงภาพที่เสมือนจริง  พร้อม
จุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต   

-  ชั้น 8 มีห้องสืบค้นข้อมูลงานวิจัย  5 ห้อง และห้อง
ค้นคว้าวิจัย  1 ห้อง 

2)  อำคำร 15 (ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ)   
-  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 30-40  เคร่ือง  มี

จ านวน  5  ห้อง   
-  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด 25  เคร่ือง  มีจ านวน  1  

ห้อง   
            -  ห้องประชุมส านักงานฯ ขนาด 10-15 เคร่ือง จ านวน  1 
ห้อง 
            -  ห้องประชุมขนาด 150-300 ที่นั่ง  มีจ านวน  1  ห้อง  และ
จัดให้มีจุดบริการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบไร้สายทั่วทั้งมหาวิทยาลัย  
จ านวน 75 จุดซึ่งมีความเร็วเพียงพอต่อการให้บริการแก่นักศึกษา 
นอกจากนี้มหาวิทยาลัยฯ เปิดให้ทางบริษัทเอกชน ได้แก่ บริษัท ทีโอ
ที จ ากัด มาเปิดบริการเครือข่ายไร้สายที่ต้องเสียค่าบริการพิเศษ
ส าหรับนักศึกษาบุคลากร  และบุคคลภายนอก 

3)  อำคำรคณะครุศำสตร์   

2-2.5-NSRU-12 
2-2.5-NSRU-13 
2-2.5-NSRU-14 
2-2.5-NSRU-15 
2-2.5-NSRU-16 
2-2.5-NSRU-17 
2-2.5-NSRU-18 
2-2.5-NSRU-19 
2-2.5-NSRU-20 
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
            -   ห้องเรียนธรรมดาขนาด 40-50 ที่นั่ง  มีจ านวน 9  ห้อง
(อาคาร 9) อาคารโรงยิมพลศึกษา จ านวน 1 ห้อง 

-  ห้องเรียนมาตรฐานขนาด 60-70 ที่นั่ง มีจ านวน  10 ห้อง  
ซึ่งภายในห้องเรียนจะจัดให้มีเคร่ืองปรับอากาศ  เคร่ืองคอมพิวเตอร์  
ฉาก/จอรับภาพ  โปรเจคเตอร์ และเคร่ืองฉายภาพ  3  มิติ พร้อมจุด
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต   

-  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 ห้อง ประกอบด้วย
เคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน  30 เคร่ือง 

4)  อำคำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  
-  ห้องเรียนธรรมดาขนาด 40-50 ที่นั่ง มีจ านวน   3  ห้อง

(อาคาร 2)  
-  ห้องเรียนมาตรฐานขนาด 60-70 ที่นั่ง  มีจ านวน  6  ห้อง   

(อาคาร 2) ซึ่งภายในห้องเรียนจะจัดให้มีอุปกรณ์    ต่าง ๆ ได้แก่ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ ฉาก/จอรับภาพ  
เคร่ืองปรับอากาศและเครื่องแสดงภาพที่เสมือนจริง   

-  ห้องประชุม  มีจ านวน  1 ห้อง (อาคาร 2) 
-  ห้องเรียนธรรมดาขนาด 40-50 ที่นั่ง  มีจ านวน  8  ห้อง 

(อาคาร 3) 
-  ห้องเรียนมาตรฐานขนาด 60-70 ที่นั่ง  มีจ านวน  4 ห้อง  

(อาคาร 3) ซึ่งภายในห้องเรียนจะจัดให้มีอุปกรณ์    ต่าง ๆ ได้แก่ 
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ ฉาก/จอรับภาพ 
เคร่ืองปรับอากาศและเครื่องแสดงภาพที่เสมือนจริง   

-  อาคารปรัชญา  มีห้องเรียนขนาด 40-50 ที่นั่ง มีจ านวน  6 
ห้อง  

ศูนย์ภำษำ  (อำคำร 15)   
-  ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขนาด20-40 เคร่ืองจ านวน 4 

ห้อง  
-  ห้องสมุดศูนย์ภาษา จ านวน 1 ห้อง ขนาด 50-100 ที่นั่ง 
-  ห้อง Multimedia  ขนาด 20 ที่นั่ง จ านวน  1 ห้องใช้เป็น

ห้องสอนของอาจารย์ชาวต่างประเทศ   
- ห้องเรียน Sound Lab ขนาด  40 ที่นั่ง จ านวน 1 ห้อง 
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
-  ห้องเรียน Languid Lab  ขนาด  20 ที่นั่ง จ านวน  ห้อง 2 

ห้อง ใช้เป็นห้องสอนของอาจารย์ชาวต่างประเทศ   
-  ห้องประชุมชอนตะวันชั้น 4  ขนาด 200 ที่นั่ง จ านวน  1 

ห้อง 
5)   อำคำรคณะวิทยำกำรจัดกำร   
-  ห้องเรียนธรรมดาขนาด 40-50 ที่นั่ง   มีจ านวน 17 ห้อง  

ซึ่งภายในห้องเรียนจะจัดให้มีอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ กระดานเขียน 
อุปกรณ์การเขียนกระดาน พัดลม   

-   ห้องเรียนมาตรฐานขนาด  60-70  ที่นั่ง  มีจ านวน  6 ห้อง   
ซึ่งภายในห้องเรียนจะจัดให้มีอุปกรณ์ ต่าง ๆ ได้แก่ เคร่ือง
คอมพิวเตอร์ เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ ฉาก/จอรับภาพ 
เคร่ืองปรับอากาศและเครื่องแสดงภาพที่เสมือนจริง   

-  ห้องปฏิบัติการ  มีจ านวน  10 ห้อง  ซึ่งภายในห้องจะมี
วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์/ถ่ายภาพ ปฏิบัติการวิจัย  วารสารฯ 
คอมพิวเตอร์ 

-  ห้องประชุม  จ านวน  2 ห้อง ประกอบด้วยห้องราชาวดี 
และห้องเฟื่องฟ้า 

-  จุดเชื่อมต่อ wifi  จ านวน  10 จุด 
6)  อำคำรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี                                 
-  อาคาร  7 ชั้น 1-4  มีห้องเรียนขนาด  40-50 ที่นั่ง  มี

จ านวน 14 ห้อง และขนาด 60-70 ที่นั่ง มีจ านวน  2  ห้อง ซึ่งภายใน
ห้องเรียนจะจัดให้มีอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ กระดานเขียน อุปกรณ์การ
เขียนกระดาน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ ฉาก/
จอรับภาพ พัดลม เคร่ืองปรับอากาศ และเครื่องแสดงภาพที่เสมือน
จริง  พร้อมจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต   

-  อาคาร 13 ชั้น 1-4  มีห้องเรียนขนาด  40-50 ที่นั่ง  มี
จ านวน 1 ห้อง และขนาด 60-70 ที่นั่ง มีจ านวน  1  ห้อง ซึ่งภายใน
ห้องเรียนจะจัดให้มีอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ กระดานเขียน อุปกรณ์การ
เขียนกระดาน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ ฉาก พัด
ลม เคร่ืองปรับอากาศ และเคร่ืองแสดงภาพที่เสมือนจริง  พร้อมจุด
เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต   
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-  อาคาร 4 ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ มีจ านวน 10 ห้อง ๆ 

ละ 30 เคร่ือง ซึ่งภายในห้องจะจัดให้กระดานไวท์บอร์ด  
เคร่ืองปรับอากาศ  โปรเจคเตอร์ พร้อมจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 

7) อำคำรคณะเทคโนโลยีกำรเกษตรและเทคโนโลยี
อุตสำหกรรม  

-   ห้องเรียนขนาด 40-50 ที่นั่ง  จ านวน  2 ห้องซึ่งภายใน
ห้องเรียนจะจัดให้มีอุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ กระดานเขียน อุปกรณ์การ
เขียนกระดาน เคร่ืองคอมพิวเตอร์ เคร่ืองฉายโปรเจคเตอร์ ฉาก/
จอรับภาพ พัดลม เคร่ืองปรับอากาศ และเครื่องแสดงภาพที่เสมือน
จริง  พร้อมจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต               

-   ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  จ านวน 2 ห้อง มีเคร่ือง
คอมพิวเตอร์ประมาณ 30 เคร่ือง 

-  ห้องปฏิบัติการ จ านวน   17 ห้อง 
-  ห้องสมุด  จ านวน 1 ห้อง 
8)  ศูนย์กำรศึกษำย่ำนมัทรี มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครสวรรค์ 
- อาคาร 1  มีห้องเรียนขนาด 40-50 ที่นั่ง จ านวน  17 ห้อง 

ซึ่งภายในห้องเรียนจะจัดให้มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ กระดานไวท์
บอร์ด จอรับภาพ  แอร์  และเคร่ืองฉายแผ่นใสพร้อมจุดเชื่อมต่อ
อินเทอร์เน็ต   

- อาคาร 2  มีห้องเรียนขนาด 40-50 ที่นั่ง จ านวน  16 ห้อง 
ซึ่งภายในห้องเรียนจะจัดให้มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ กระดานไวท์
บอร์ด ฉาก/จอรับภาพ  เคร่ืองปรับอากาศ  และเคร่ืองฉายแผ่นใส
พร้อมจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต   

- อาคาร 3  มีห้องเรียนขนาด 40-50 ที่นั่ง จ านวน  2  ห้อง ซึ่ง
ภายในห้องเรียนจะจัดให้มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ กระดานไวท์บอร์ด 
ฉาก/จอรับภาพ  เคร่ืองโปรเจคเตอร์ เคร่ืองปรับอากาศ และพัดลม  
พร้อมจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต   
         - อาคาร 4 มีห้องเรียนขนาด 40-50 ที่นั่ง จ านวน  6  ห้อง ซึ่ง
ภายในห้องเรียนจะจัดให้มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ กระดานไวท์บอร์ด 
ฉาก/จอรับภาพ  เคร่ืองโปรเจคเตอร์ เคร่ืองปรับอากาศ และพัดลม  
พร้อมจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต   
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-   อาคาร  5  มีห้องเรียนขนาด 40-50 ที่นั่ง จ านวน  4  ห้อง 

ซึ่งภายในห้องเรียนจะจัดให้มีอุปกรณ์ต่าง ๆ ได้แก่ กระดานไวท์
บอร์ด  ฉาก/จอรับภาพ  เคร่ืองโปรเจคเตอร์ เคร่ืองปรับอากาศ และ
พัดลม  พร้อมจุดเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต          
       -  ห้องปฏิบัติการ มีจ านวน  4 ห้อง 

 4 มีบริการสิ่งอ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ อย่างน้อยในด้านงาน
ทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การบริการ
อนามัยและการรักษาพยาบาล การจัดการหรือจัดบริการด้านอาหาร
และสนามกีฬา 
ผลด าเนินการ 

มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ส าหรับ
นักศึกษาที่สามารถใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีคุณภาพ ดังนี้ 
            1.  มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดบริการสิ่งอ านวยความสะดวกด้าน
งานทะเบียนนักศึกษาผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ทั้งภายใน
มหาวิทยาลัย และศูนย์การศึกษาย่านมัทรี รวมทั้งมีการจัดบริการ
สารสนเทศผ่านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ด้านงานทะเบียน  3 
ช่องทางคือ 

1) บริการสืบค้นฐานข้อมูลทะเบียนออนไลน์ (Online 
Database) (http://regis.nsru.ac.th) 

2) บริการสืบค้นฐานข้อมูลตารางเรียน  ตารางสอน ตาราง
การใช้ห้องเรียน (www.nsru.ac.th/apr) 

3)บริการจองรายวิชาเรียนทางอินเทอร์เน็ต 
(http://regis.nsru.ac.th/register/) 

2. มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดต้ังศูนย์เวชศึกษาป้องกันในการ
ให้บริการด้านการป้องกันและบ าบัดยาเสพติด และการติดเชื้อเอดส์ 
มีห้องปฐมพยาบาลส าหรับนักศึกษาก่อนที่จะจัดส่งนักศึกษาที่
ประสบเหตุทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยไปยังสถานพยาบาล
ที่อยู่ในเครือข่ายกรมธรรม์ที่ได้จัดท าให้กับนักศึกษา 

3. มหาวิทยาลัยมีอาคารส าหรับการให้บริการด้านอาคาร
โดยอนุญาตให้ร้านค้าต่างๆ มาเปิดให้บริการแก่นักศึกษาทั้งอาหาร 
ขนม และเครื่องดื่มต่างๆ และร้านค้าสะดวกซื้อขนาดเล็กตามอาคาร

2-2.5-NSRU-21 
2-2.5-NSRU-22 
2-2.5-NSRU-23 
2-2.5-NSRU-24 
2-2.5-NSRU-25 
2-2.5-NSRU-26 
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เรียนที่เป็นระเบียบให้บริการด้วย โดยทุกปีสโมสรนักศึกษาจะมี
ส่วนในการคัดเลือกผู้ประกอบการที่จะให้บริการ 
            4. มหาวิทยาลัยมีอาคารยิมเนเซียม สนามฟุตบอล สนาม
บาสเกตบอล สนามตะกร้อ และ สนามเทนนิส เปตอง เพื่อให้บริการ
ด้านการออกก าลังกายของนักศึกษา การแข่งขันกีฬา และ การเตรียม
ตัวเพื่อการแข่งขันกีฬา นอกจากนี้ ยังจัดให้มีเคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้งส าหรับให้บริการแก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก 
อีกด้วย 

 5 มีระบบสาธารณูปโภคและรักษาความปลอดภัยของอาคารตลอดจน
บริเวณโดยรอบ อย่างน้อยในเร่ืองประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัดของเสีย 
การจัดการขยะ รวมทั้งมีระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยในบริเวณ
อาคารต่าง ๆ โดยเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
ผลด าเนินการ 

ส านักงานอธิการบดีเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการ
จัดระบบสาธารณูปโภคของมหาวิทยาลัยโดยมีระบบรักษาความ
ปลอดภัยอาคาร  ระบบป้องกันอัคคีภัย  กล้องวงจรปิด โดยมีการ
ซักซ้อมและตรวจสอบทุกสิ้นภาคเรียน  และมีระบบก าจัดขยะโดย
เทศบาลเข้ามาเก็บขยะทุกวัน 

2-2.5-NSRU-27 
2-2.5-NSRU-28 

 

 6 มีผลการประเมินคุณภาพของบริการในข้อ 2 – 5 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
ผลด าเนินการ 

มีการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อสิ่งอ านวย
ความสะดวกด้านอุปกรณ์การศึกษา (คอมพิวเตอร์) และคุณภาพการ
ให้บริการ โดยการใช้แบบประเมินความพึงพอใจ ประจ าปี
งบประมาณ 2554 

1)  มีการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกของหนังสือ/สื่อสิ่งพิมพ์ที่ให้บริการของ
ห้องสมุด ค่าเฉลี่ยระดับ 4.22  คะแนน 

2) มีการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการ
ด้านสื่อเอกสารและอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน  ค่าเฉลี่ย
ระดับ 4.12 คะแนน 

2-2.5-NSRU-29 
2-2.5-NSRU-30 
2-2.5-NSRU-31 
2-2.5-NSRU-32 
2-2.5-NSRU-33 
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3) มีการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

ด้านสุขภาพอนามัย ค่าเฉลี่ยระดับ  4.05 คะแนน 
4) มีการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจการจ าหน่าย

อาหารที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม  ค่าเฉลี่ยระดับ  4.00  คะแนน 
และในทางด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักศึกษา
ของมหาวิทยาลัย ส านักงานอธิการบดีได้มีการประเมินคุณภาพเป็น
ระดับความส าเร็จในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ให้กับนักศึกษาภายในบริเวณสถาบัน ซึ่งได้ค่าเฉลี่ยระดับ  4.00 
คะแนน  

 7 มีการน าผลการประเมินคุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการด้านกายภาพที่สนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ 
ผลด าเนินการ 

จากการสรุปผลการประเมินคุณภาพความเพียงพอของ
อุปกรณ์ที่ให้บริการในห้องปฏิบัติการ  ทางมหาวิทยาลัย โดยส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้น าผลการประเมินเข้ารวม
พิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานส านักวิทยบริการฯ 
เพื่อปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ปรับปรุงอุปกรณ์ทางด้าน IT ให้เพียงพอต่อความ
ต้องการ โดยด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเคร่ืองคอมพิวเตอร์จ านวน 300 
เคร่ืองตามงบประมาณที่ได้รับ เพื่อกระจายไปตามคณะต่างๆ และ
ด าเนินการเพิ่มจุดบริการ WiFi  เพิ่มขึ้น 

2. รายงานผลการส ารวจประเมินผลความพึงพอใจและการ
แก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการศูนย์วิทยบริการส านัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
                จากผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการและความพึง
พอใจของนิสิต นักศึกษาที่มีต่อการให้บริการด้านงานทะเบียน 
อุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียนการสอน  ส านักส่งเสริมวิชาการ
และงานทะเบียน ได้น าผลการประเมินเข้าที่ประชุมบุคลากรฯ คร้ังที่ 
2/2555  เมื่อวันที่ 28  มีนาคม 2555  เพื่อรับทราบปัญหาและ
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการส ารวจ พร้อมทั้งร่วมกันจัดหาแนว

2-2.5-NSRU-34 
2-2.5-NSRU-35 
2-2.5-NSRU-36 
2-2.5-NSRU-37 
2-2.5-NSRU-38 
2-2.5-NSRU-39 
2-2.5-NSRU-40 
2-2.5-NSRU-41 
2-2.5-NSRU-42 
2-2.5-NSRU-43 
2-2.5-NSRU-44 
2-2.5-NSRU-45 
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
ทางแก้ไข โดยจัดท าโครงการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการ
ให้บริการ “จิตบริการกับส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน”  
            ในการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ครั้งที่ 
1/2555   เมื่อวันที่ 26  มกราคม  2555   มีการรายงานการใช้จ่ายเงิน
ตามโครงการบัณฑิตศึกษาในก ากับ โดยกล่าวถึงการใช้งบประมาณ
ในการจัดซื้อครุภัณฑ์ สิ่งอ านวยความสะดวกในการจัดการเรียนการ
สอน อาคารเรียนรวม (ตึก 14) จ านวน 3 ชั้น (ชั้น 4,5,6) จ านวน 24  
ห้องเรียน   นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยฯ ได้อนุมัติการจัดสรร
งบประมาณให้แก่ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนและคณะ
ต่าง ๆ  ตามค าขอจัดตั้งงบประมาณปี 2554 และต่อเนื่องมายัง
ปีงบประมาณ 2555  และปีงบประมาณ 2556  เพื่อด าเนินการแก้ไข
ปัญหาความไม่เพียงพอของสื่อ อุปกรณ์สนับสนุนการจัดการเรียน
การสอน ในรูปของการจัดท าโครงการห้องเรียนมาตรฐาน จัดบริการ
ด้านกายภาพที่เหมาะแก่การจัดการเรียนการ เพื่อปรับปรุงห้องเรียน
และจัดอุปกรณ์การเรียน การสอนให้ทันสมัย เพียงพอต่อความ
ต้องการ  

จากสรุปผลการประเมินคุณภาพ ทางมหาวิทยาลัยโดย
ส านักงานอธิการบดี ได้น าผลการประเมินน้ันรวมเข้าพิจารณาในที่
ประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดีเพื่อหารือและวาง
แนวทางในการบริหารจัดการงานอาคารสถานที่ของมหาวิทยาลัย ซึ่ง
ได้ผลสรุปจากที่ประชุมดังนี้  

1. ด้ำนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวก ที่ควรปรับปรุง ได้แก่ 
1) การให้บริการห้องสุขา  ทางส านักงานอธิการบดีมี

นโยบาย ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการให้ดูแลรักษา
ความสะอาด ให้มากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะอาคารที่มีจ านวน
นักศึกษา เข้ามาใช้บริการห้องสุขา มาก พร้อมทั้ง ตรวจดูสภาพความ
พร้อมของห้องสุขา 

2) การจัดบริการด้านสนามกีฬา นั้น ให้ตรวจดูความพร้อม
ของอาคารยิมเนเซียม สนามฟุตบอล สนามบาสเกตบอล สนาม
ตะกร้อ และ สนามเทนนิส เปตอง  และเคร่ืองออกก าลังกาย
กลางแจ้งเพื่อมีให้บริการแก่ นักศึกษา  บุคลากร และ บุคคลภายนอก  
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 

2. ด้ำนสำธำรณูปโภค  
1) ระบบก าจัดของเสียและการจัดการขยะ นั้น นอกจะมีการ

จัดการจากทางเทศบาล  แล้ว นั้น  ทางฝ่ายอาคารสถานที่ควรแจ้ง
และก าชับ ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารสถานที่และบริการทุกคน นั้นคอย
ตรวจดูบริเวณอาคารที่แต่ละคนนั้นรับชอบนั้น ให้ดูแลความสะอาด 
พร้อมตรวจจุดบริการที่ทิ้งขยะให้พร้อม โดยเฉพาะในช่วงที่ มีการ
จัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัยนั้น   
             2) ระบบและอุปกรณ์ดับเพลิ ง ให้เจ้าหน้าที่รักษาความ
ปลอดภัยที่ได้เข้ารับการอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยใน
บริเวณอาคาร นั้น ให้มั่นตรวจเช็คสภาพ ของอุปกรณ์ดับเพลิง ว่ามี
สภาพพร้อมการใช้งานหรือไม่ 
               3. ในด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของ
นักศึกษาของมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากการดูแลของเจ้าหน้าที่
รักษาความปลอดภัย แล้ว มหาวิทยาลัยได้ออกค าสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าที่
เวรรักษาความ 
            ปลอดภัยประจ าวัน จากบุคลากรในส่วนอ่ืนเข้าช่วยดูแล เพื่อ
เพิ่มความมั่นใจในความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่
นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย 
              มหาวิทยาลัยนั้นเล็งเห็นสภาพการเรียนรู้ที่เหมาะสมจึง
จัดสรรงบประมาณนั้นจาก 
              1)  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555  ได้มีการจัดสรร
งบประมาณในการจัดสร้างอาคารเรียนปฏิบัติการเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม 1 หลังและศูนย์ปฏิบัติการกิจกรรมนักศึกษา  
             2)   จากงบประมาณรายจ่าย ฟื้นฟู เยียวยา ผลกระทบจาก
สถานการณ์อุทกภัย มหาวิทยาลัยโดยส านักงานอธิการบดี ได้จัดสรร
งบประมาณในการปรับปรุงฟื้นฟู ห้องพยาบาล โดยการจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ใหม่ทดแทนครุภัณฑ์เดิมที่เสื่อมสภาพและช ารุด                        
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีท่ีแล้ว:   
ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 เป้ำหมำยท่ีก ำหนด ผลของเป้ำหมำยท่ีได้ กำรบรรลุเป้ำหมำย ค่ำคะแนนท่ีได้  
6 ข้อ 6 ข้อ     บรรลุ 4 คะแนน 

 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้: 

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 เป้ำหมำยท่ีก ำหนด ผลของเป้ำหมำยท่ีได้ กำรบรรลุเป้ำหมำย ค่ำคะแนนท่ีได้  
6 ข้อ 7 ข้อ             บรรลุ 5  คะแนน 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณภำพ: 

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 เป้ำหมำยท่ีก ำหนด ผลของเป้ำหมำยท่ีได้ กำรบรรลุเป้ำหมำย ค่ำคะแนนท่ีได้  
6 ข้อ 7 ข้อ  บรรลุ 5  คะแนน 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีน้ี: 

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5 เป้ำหมำยท่ีก ำหนด ผลของเป้ำหมำยท่ีได้ กำรบรรลุเป้ำหมำย ค่ำคะแนนท่ีได้  
6  ข้อ 7 ข้อ  บรรลุ 5  คะแนน 

 

จุดแข็ง 
มีการให้บริการ wifi แก่คณาจารย์และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย 2 ลักษณะ คือ บริการฟรีจาก

มหาวิทยาลัยที่จ ากัดงานบางส่วนที่ไม่เกี่ยวกับการศึกษา เช่น การเล่นเกมออนไลน์ ฯลฯ และบริการของ 
TOT ที่ต้องเสียค่าบริการกับทางบริษัทโดยสามารถใช้งาน wifi ให้เต็มประสิทธิภาพและความต้องการ 
 

จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
จุดที่ควรพัฒนำ 

              ควรปรับปรุงสถานที่ให้มีความทันสมัย และมีการบริการลักษณะ  One Stop Service เพื่อการ
อ านวยความสะดวกในการมาใช้บริการ 
 

 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งชี้นี้  
               การเพิ่มงบประมาณในด้านสื่อสิ่งพิมพ์  ต ารา ที่ทันสมัยและสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ให้มาก
ยิ่งขึ้น ส าหรับให้บริการด้านการค้นคว้า  เขียนต ารา  และการท าการวิจัย เป็นต้น 
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หลักฐำนอ้ำงอิง : (ส านักงานอธิการบดี  ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะต่างๆ 5 คณะ) 

2-2.5-NSRU-1 สรุปค่า SCH และค่า FTES ประจ าปีการศึกษา 2554 
2-2.5-NSRU-2 บัญชีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
2-2.5-NSRU-3 
 

รายชื่อนักศึกษาลงทะเบียนขอใช้  wifi ของมหาวิทยาลัย เพื่อใช้งานเคร่ืองคอมพิวเตอร์
โน้ตบุ๊คของตนเอง 

2-2.5-NSRU-4 บริการฐานข้อมูลอ้างอิงออนไลน์ (Online Database) 
(http://www.nsru.ac.th/ARITC/database.php) 

2-2.5-NSRU-5 
 

บริการฐานข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุด (iPAC) ศูนย์วิทยบริการ ส านัก
วิทยบริการฯ (http://search.library.nsru.ac.th/) 

2-2.5-NSRU-6 บริการฐานข้อมูลเอกสารดิจิทัล TDC = Thai Digital Collection ตามโครงการ ThaiLIS 
ของ สกอ. ซึ่งเป็นงานวิจัย /วิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม (http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php) 

2-2.5-NSRU-7 
 

บริการฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ e-Library   
(http://elibrary.nsru.ac.th/)  

2-2.5-NSRU-8 
 

บริการสื่อโสตทัศน์ สื่อมัลติมีเดีย หรือ VCD on demand ในรูปแบบ Edutainment ผ่าน
เครือข่ายอินทราเน็ตภายในมหาวิทยาลัย(http://mmsrv.nsru.ac.th/) 

2-2.5-NSRU-9 
 

กิจกรรมการให้บริการวิชาการ ตามโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจ าปี 
2555 ที่ http://www.nsru.ac.th/aritc/training/ และที่ 
http://www.nsru.ac.th/aritc/gallery/detail_pb.php?gall_id=192 

2-2.5-NSRU-10 
 
2-2.5-NSRU-11 

ช่องทางการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการทั้งภายใน-ภายนอกมหาวิทยาลัย ผ่านเครือข่าย
สังคมออนไลน์ได้ที่ http://www.facebook.com/Library.NSRU 
รายงานผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ ประจ าปี 2555 

2-2.5-NSRU-12 
2-2.5-NSRU-13 

ภาพถ่ายห้องเรียน พร้อมทั้งอุปกรณ์การศึกษาภายในห้องเรียน อาคาร  14 
ภาพถ่ายห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคาร 15 

2-2.5-NSRU-14 ภาพถ่ายห้องเรียนพร้อมทั้งอุปกรณ์การศึกษาภายในห้องเรียน  คณะครุศาสตร์ 
2-2.5-NSRU-15 ภาพถ่ายห้องเรียนพร้อมทั้งอุปกรณ์การศึกษาภายในห้องเรียน  คณะมนุษยศาสตร์และ 
 สังคมศาสตร์ 
2-2.5-NSRU-16 ภาพถ่ายห้องเรียนพร้อมทั้งอุปกรณ์การศึกษาภายในห้องเรียน ศูนย์ภาษา 
2-2.5-NSRU-17 ภาพถ่ายห้องเรียนพร้อมทั้งอุปกรณ์การศึกษาภายในห้องเรียน คณะวิทยาการจัดการ 
2-2.5-NSRU-18 
 

 ภาพถ่ายห้องเรียนพร้อมทั้งอุปกรณ์การศึกษาภายในห้องเรียน  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

2-2.5-NSRU-19 ภาพถ่ายห้องเรียนพร้อมทั้งอุปกรณ์การศึกษาภายในห้องเรียนคณะ
เทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
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2-2.5-NSRU-20 ภาพถ่ายห้องเรียนพร้อมทั้งอุปกรณ์การศึกษาภายในห้องเรียนศูนย์ย่านมัทรี 
2-2.5-NSRU-21 บริการสืบค้นฐานข้อมูลทะเบียนออนไลน์ (Online Database) (http://regis.nsru.ac.th) 
2-2.5-NSRU-22 บริการสืบค้นฐานข้อมูลตารางเรียน  ตารางสอน ตารางการใช้ห้องเรียน 

(www.nsru.ac.th/apr) 
2-2.5-NSRU-23 บริการจองรายวิชาเรียนทางอินเทอร์เน็ต (http://regis.nsru.ac.th/register/) 
2-2.5-NSRU-24 รูปภาพศูนย์เวชศึกษาป้องกันของมหาวิทยาลัยฯ 
 2-2.5-NSRU-25 รูปภาพแหล่งให้บริการด้านอาหาร ขนม เคร่ืองดื่มต่าง ๆ และร้านสะดวกซื้อภายใน

มหาวิทยาลัยฯ 
2-2.5-NSRU-26 รูปภาพอาคารยิมเนเซียม ,  สนามต่างๆ สนามฟุตบอลภายในมหาวิทยาลัยฯ และเคร่ือง

ออกก าลังกายกลางแจ้งทุกจุด 
2-2.5-NSRU-27 
2-2.5-NSRU-28 
2-2.5-NSRU-29 
2-2.5-NSRU-30 
2-2.5-NSRU-31 

รูปภาพเกี่ยวกับการซักซ้อมความปลอดภัย  ระบบป้องกันอัคคีภัย  อาคาร 14  
รูปภาพจากกล้องวงจรปิด อาคาร 15  และฝ่ายรักษาความปลอดภัย 
สรุปคะแนนระดับความพึงพอใจการให้บริการของห้องสมุด 
สรุปคะแนนระดับความพึงพอใจในด้านสื่อเอกสารและอุปกรณ์การเรียนการสอน 
สรุปคะแนนระดับความพึงพอใจในด้านการให้บริการด้านสุขภาพอนามัย 

2-2.5-NSRU-32 
2-2.5-NSRU-33 
 
2-2.5-NSRU-34 
 
2-2.5-NSRU-35 
 
2-2.5-NSRU-36 
2-2.5-NSRU-37 
2-2.5-NSRU-38 
 
 
2-2.5-NSRU-39 
2-2.5-NSRU-40 
2-2.5-NSRU-41 
 
 
 

สรุปคะแนนระดับความพึงพอใจการจ าหน่ายอาหารที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสม 
สรุปคะแนนระดับความส าเร็จในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับ
นักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คร้ังที่  5/2554 
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
คร้ังที่  1/2555 
จุดให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
คู่ฉบับสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์ สัญญาเลขที่ 41/2554 
รายงานการส ารวจประเมินผลความพึงพอใจและการแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอแนะ
ของผู้ใช้บริการศูนย์วิทยบริการส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
ปีการศึกษา 2554 
รายงานการประชุมส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน คร้ังที่  ๒/๒๕๕๕ 
รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คร้ังที่  ๑/๒๕๕๕ 
โครงการห้องเรียนมาตรฐาน กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ ส านักส่งเสริมวิชาการและงาน          
ทะเบียน 
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2-2.5-NSRU-42 
2-2.5-NSRU-43 
2-2.5-NSRU-44 
2-2.5-NSRU-45 
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าส านักงานอธิการบดี คร้ังที่ 1/2555 
สัญญาเช่าสถานที่การให้บริการอาหารและเคร่ืองดื่มภายในมหาวิทยาลัย 
ค าสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยประจ าวัน 
งบประมาณตามแผนงาน/หน่วยงาน/กองทุน/หมวดรายจ่าย 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 : ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน   
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน :จ ำนวนข้อ 
 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 
2  หรือ  3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4  หรือ  5  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7  ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน:ระดับ 

ม ี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
 

 
1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการจัดการเรียนการสอนที่

เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญทุกหลักสูตร 
ผลด าเนินการ 
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระบบและกลไก  
การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีกิจกรรมที่
หลากหลายสอดคล้องกับผู้เรียน โดยยึดตามประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ เร่ืองระบบและกลไกการจัดการเรียนการ
สอน (2-2.6- ST -1)  และมีกลไกในการปฏิบัติตามประกาศ
ดังกล่าวโดยได้จัดท าแผนผัง แนวด าเนินการการจัดการเรียน 
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  (2-2.6- ST -2)          
 

2-2.6-ST-1 
2-2.6-ST-2 

 

 
 

2 ทุกรายวิชาของทุกหลักสูตร มีรายละเอียดของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม (ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษา ตามที่ก าหนดในกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ผลด าเนินการ 
           อาจารย์ผู้สอน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดท า
รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) หรือโครงการสอน และ
รายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม ก่อนการเปิดสอนใน 
แต่ละภาคการศึกษา  (2-2.6- ST -3)  
         
 

2-2.6-ST-3 
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ม ี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
 

 
3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง  

และการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติทั้งในและนอก
ห้องเรียนหรือจากการท าวิจัย 
ผลด าเนินการ 
           หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตมีรายวิชาที่จัดกิจกรรมที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เช่น จัดให้มีการอบรมสัมมนา 
 (2-2.6- ST -4)  มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มีการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่  (2-2.6- ST -5)   
          

2-2.6-ST-4 
2-2.6-ST-5 

 

 
 

4 มีการให้ผู้มีประสบการณ์ทางวิชาการหรือวิชาชีพจากหน่วยงาน
หรือชุมชนภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการ
สอนทุกหลักสูตร 
ผลด าเนินการ 
            ทุกหลักสูตรมีการออกแบบให้ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้จาก
บุคคล หรือหน่วยงาน หรือชุมชนภายนอก ในด้านวิชาการหรือ
วิชาชีพ เช่น พานักศึกษาศึกษาดูงานนอกสถานที่  (2-2.6- ST -
5) เชิญบุคคลภายนอกเป็นวิทยากร  (2-2.6- ST -6)  และเชิญ
บุคคลภายนอกเป็นอาจารย์พิเศษ  (2-2.6- ST -7)         
 

2-2.6-ST-5 
2-2.6-ST-6 
2-2.6-ST-7 

 

 
 

5 มีการจัดการเรียนรู้ที่พัฒนาจากการวิจัย หรือจากกระบวนการ
จัดการความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 
ผลด าเนินการ 
             อาจารย์มีการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและ
วิธีการสอนในรายวิชาที่รับผิดชอบ  (2-2.6- ST -3)  และการท า
วิจัยในชั้นเรียน  (2-2.6- ST -8)  มีการจัดเวทีการสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เร่ือง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต (2-2.6- ST -9) เพื่อใช้ปรับปรุงและ
พัฒนาการเรียนการสอน (2-2.6- ST -10)      
 
 
 

2-2.6-ST-3 
2-2.6-ST-8 
2-2.6-ST-9 

2-2.6-ST-10 
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ม ี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
 

 
6 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการ

จัดการเรียนการสอนและสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุก
ภาคการศึกษา โดยผลการประเมินความพึงพอใจ แต่ละรายวิชา
ต้องไม่ต่ ากว่า 3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
ผลด าเนินการ 
          ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุก
รายวิชา ไม่ต่ ากว่า  3.51 (2-2.6- ST- 11)  
           

2-2.6-ST-11 
 

 
 

7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน กลยุทธ์การ
สอน หรือการประเมินผลการเรียนรู้ ทุกรายวิชา ตามผลการ
ประเมินรายวิชา 
ผลด าเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีก าหนดให้อาจารย์จัดท า 
มคอ. 5 รายงานผลการด าเนินการรายวิชา  (2-2.6- ST -10) ใน
หมวดที่ 6  แผนการปรับปรุง โดยให้ระบุว่ามีการปรับปรุงก่อน
จัดการเรียนการสอน ในคร้ังที่ผ่านมาอย่างไร และจะด าเนินการ
ในครั้งต่อไปอย่างไร 
 

2-2.1-ST-10 

กำรประเมินปีท่ีแล้วของคณะกรรมกำร: 

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

7  ข้อ 7  ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 
ปีกำรศึกษำ  2553  ตัวบ่งชี้ท่ี  2.6 คือ  ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
กำรประเมินตนเองปีนี้: 

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุ

เป้าหมาย 
ค่าคะแนนที่ได้ 

7  ข้อ 7  ข้อ บรรลุ 5  คะแนน 
กำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรปีนี้ (Check Board) : 
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ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุ

เป้าหมาย 
ค่าคะแนนที่ได้ 

7  ข้อ 7  ข้อ บรรลุ 5  คะแนน 
กำรประเมินของคณะกรรมกำรปีน้ี : 

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุ

เป้าหมาย 
ค่าคะแนนที่ได้ 

7  ข้อ 7  ข้อ บรรลุ 5  คะแนน 
 
จุดแข็ง 
              มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
               - 
              จุดที่ควรพัฒนำ 
               - 
 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งชี้นี ้
  จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการผลิตเอกสาร ต ารา และงานวิจัยเพิ่มขึ้น สร้างแรงจูงใจและจัด
อบรมเพื่อให้อาจารย์มีศักยภาพในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม  (ถ้ำมี) 
              - 
 หลักฐำนอ้ำงอิง: 
2-2.6- ST -1      ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เร่ือง ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน 
2-2.6- ST -2      แผนผังแนวด าเนินการ การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
2-2.6- ST -3      รายละเอียดของรายวิชา (มคอ. 3) หรือโครงการสอน 
2-2.6- ST -4      โครงการอบรมสัมมนา  
2-2.6- ST -5      โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ 
2-2.6- ST -6      หนงัสือเชิญบุคคลภายนอกเป็นวิทยากร 
2-2.6- ST -7      ค าสั่งแต่งต้ังอาจารย์พิเศษ 
2-2.6- ST -8      รายงานการวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้  Active Learning 
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2-2.6- ST -9       ภาพถ่ายการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2-2.6- ST -10     มคอ. 5 
2-2.6- ST -11     ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7 : ระบบและกลไกกำรพัฒนำสัมฤทธิผลกำรเรียนตำมคุณลักษณะของบัณฑิต   
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน :จ ำนวนข้อ 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5  ข้อ 
เกณฑ์มำตรฐำน: ระดับ 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
 1 มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้

บัณฑิตอย่างน้อยส าหรับทุกหลักสูตรระดับปริญญาตรี ทุกรอบระยะเวลาตาม
แผนก าหนดการศึกษาของหลักสูตร 
ผลด าเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้น าหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  
ปี พ.ศ. 2554  มาใช้เป็นปีแรก จึงยังไม่มีการส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
        

              - 
 

   
 

2 มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 ผลด าเนินการ  
            -ไม่มีผลการด าเนินการ         
 

              - 
 

 
 

3 มีการน าผลจากข้อ 1 มาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน
การวัดผลการศึกษาและสัมฤทธิผลทางการเรียนที่ส่งเสริมทักษะอาชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ ตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
ผลด าเนินการ 
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการสนับสนุนจัดสรรงบประมาณ
เพื่อพัฒนาบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ และ งบประมาณที่เอ้ือต่อการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิตในโครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ สายสนับสนุน 
ในโครงการจัดท าห้องเรียนมาตรฐานและจัดหาครุภัณฑ์  ในโครงการจัดหา
วัสดุส านักงานเพื่อการเรียนการสอน  (2-2.7- ST -1)    
        

     2-2.7-ST-1 
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
 
 

4 มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่
ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 
ผลด าเนินการ 
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีประกาศและแนวปฏิบัติในการพา
นักศึกษาไปศึกษานอกสถานที่  (2-2.7- ST -2)  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล 
การประชุมวิชาการ การน าเสนอผลงานทางวิชาการ  (2-2.7- ST -3)  และได้
จัดสรรงบประมาณให้นักศึกษา  (2-2.7- ST -1)  เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 
ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  (2-2.7- ST -4) 
 

     2-2.7-ST-1  
     2-2.7-ST-2  
     2-2.7-ST-3 
     2-2.7-ST-4 
 

 
 

5 มีระบบและกลไกการส่งเสริมให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมวิชาการหรือน าเสนอผลงานทางวิชาการในที่
ประชุมระหว่างสถาบัน หรือที่ประชุมระดับชาติหรือนานาชาติ 
ผลด าเนินการ 
             ในปีการศึกษา 2554 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีกิจกรรม
เสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยจัด
โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษาชั้นปี 
ที่ 1  (2-2.7- ST -5)           
 

     2-2.7-ST-5 

กำรประเมินปีท่ีแล้วของคณะกรรมกำร: 
ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

5  ข้อ 5  ข้อ  บรรลุ 5 คะแนน 
ปีการศึกษา  2553  ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 คือ ระบบและกลไกการพัฒนาสัมฤทธิผลการเรียนตามคุณลักษณะของ
บัณฑิต 
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กำรประเมินตนเองปีนี้ : 

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

3  ข้อ 3  ข้อ  บรรลุ 3  คะแนน 
กำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรปีนี้ (Check Board) : 

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

3  ข้อ 5  ข้อ       บรรลุ      5  คะแนน 
กำรประเมินของคณะกรรมกำรปีน้ี : 

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

3  ข้อ 5  ข้อ      บรรลุ 5  คะแนน 
 
จุดแข็ง 
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการจัดการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
และมีการจัดสรรงบประมาณให้นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกสถาบัน   
จุดที่ควรพัฒนา/ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนำ 

- 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งชี้นี้  
  - 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม  (ถ้ำมี) 
                           - 
 หลักฐำนอ้ำงอิง: 
2-2.7- ST -1      แผนค าขอตั้งงบประมาณที่ใช้จัดการเรียนการสอนของแต่ละหลักสูตร/คณะ/กิจกรรม 
2-2.7- ST -2      แนวปฏิบัติในการพานักศึกษาไปศึกษานอกสถานที่ 
2-2.7- ST -3      รูปถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
2-2.7- ST -4      หนังสือไปราชการเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการ 
2-2.7- ST -5      รายงานสรุปผลการด าเนินงานการอบรมคุณธรรม จริยธรรม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8 : ระดับควำมส ำเร็จของกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้นักศึกษำ   
ชนิดตัวบ่งชี้ :  ผลผลิต 
เกณฑ์กำรประเมิน :จ ำนวนข้อ 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3   ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5  ข้อ 
เกณฑ์มำตรฐำน: ระดับ 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
 1 มีการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษาที่

ต้องการส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 
ผลด าเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้ข้อก าหนดคะแนน 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับนักศึกษาในทุกรายวิชาและใช้การ
ก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ส าหรับนักศึกษาตามที่
มหาวิทยาลัยฯ จัดท าประกาศไว้  รวมทั้งยังมี  มคอ.3 ที่ระบุเกณฑ์การ
ให้คะแนนด้านพฤติกรรม  คุณธรรมและจริยธรรมไว้อย่างชัดเจน 
 

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

 
 

 2 มีการถ่ายทอดหรือเผยแพร่พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
นักศึกษาที่ต้องการส่งเสริมตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร คณาจารย์ 
นักศึกษาและผู้เกี่ยวข้องทราบอย่างทั่วถึงทั้งสถาบัน 
ผลด าเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการเผยแพร่พฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษา อาทิเช่น   
            1. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์ 
            2. จัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ 
             3. เผยแพร่ลงเว็บไซต์ของคณะ 
 

2-2.8-ST -3 
 

 3 มีโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 โดยระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัด
ความส าเร็จ 
 
 

2-2.8-ST -4 
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
ผลด าเนินการ 
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับนักศึกษา   ได้แก่  โครงการ
อบรมเชงิปฏิบัติการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม  ส าหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่  1 ซึ่งมีการระบุตัวบ่งชี้และเป้าหมายวัดความส าเร็จอย่างชัดเจน   
 

 4 มีการประเมินผลโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาตามตัวบ่งชี้และเป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 โดยมีผลการ
ประเมินบรรลุเป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 90 ของตัวบ่งชี้ 
ผลด าเนินการ 
             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการประเมินผลโครงการ
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักศึกษา  ตามโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม  ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่  
1  และมีการประเมินผลพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรม  ส าหรับ
นักศึกษาหลังจากนักศึกษาเข้าร่วมโครงการไปแล้ว  1  ภาคเรียน 
                    

2-2.8-ST -4 
 

 5 มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับการยกย่องชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจริยธรรม โดยหน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติ 
ผลด าเนินการ 
                    -ไม่มีผลการด าเนินการ 
 

                 - 

กำรประเมินปีท่ีแล้วของคณะกรรมกำร : 

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 
เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

4  ข้อ 4  ข้อ  บรรลุ 4  คะแนน 
ปีกำรศึกษำ 2554  ตัวบ่งชี้ท่ี  2.8 คือ  ระดับควำมส ำเร็จของกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมท่ีจัดให้กับ
นักศึกษำ 
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กำรประเมินตนเองปีนี้: 

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 
เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

4  ข้อ 4  ข้อ  บรรลุ 4  คะแนน 
กำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรปีนี้ (Check Board)  : 

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 
เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

4  ข้อ 4  ข้อ  บรรลุ 4  คะแนน 
กำรประเมินของคณะกรรมกำรปีน้ี : 

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้ สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

4  ข้อ 4  ข้อ  บรรลุ 4  คะแนน 
 
จุดแข็ง 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการก าหนดกิจกรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านคุณธรรม  
จริยธรรม เพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้งมีการเผยแพร่กิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ      
  จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
              จุดที่ควรพัฒนำ 
              - 
                 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งชี้นี ้
  -  
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
  -  
หลักฐำนอ้ำงอิง: 

2-2.8-ST-1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เร่ือง ก าหนดคะแนนด้านคุณธรรม   
จริยธรรม  ของทุกรายวิชา 

2-2.8-ST-2 มคอ. 3  
2-2.8-ST-3 เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2-2.8-ST-4 รายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม 

ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่  1 
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ด้ำนคุณภำพบัณฑิต 

ตัวบ่งชี้ท่ี  1  บัณฑิตปริญญำตรีท่ีได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน  1  ปี 

ค ำอธิบำย 
          บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขา
นั้นๆ ที่ได้งานท า หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ า ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จ
การศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น 
 การนับการท างาน นับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจ า เพื่อ
เลี้ยงชีพตนเองได้ โดยการนับจ านวนผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนภาคพิเศษหรือภาค
นอกเวลา ให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 
วิธีการค านวณ 
 
               จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี      X   100 

จ านวนบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
 
หมายเหตุ  ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 
ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร  (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร) 
 เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  ก าหนดร้อยละ  100  เท่ากับ  5  คะแนน   
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 
 ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทน ของผู้ส าเร็จการศึกษา ทั้งในเชิงปริมาณ อย่างน้อย 
ร้อยละ 70 ในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตที่ตอบแบบส ารวจไม่ถึงร้อยละ 70 ของ
บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ให้มีการติดตามซ้ า โดยผลการส ารวจต้องสามารถระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 1.จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 
 2.จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 
 3.จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า 
 4.จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาประกอบอาชีพอิสระ 
 5.จ านวนบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษา 
 6.จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 
 7.จ านวนเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ 
    อิสระ 
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รายการ 

คณะ 
ครุศาสตร ์ มนุษยศาสตร์

และ
สังคมศาสตร ์

วิทยาการ
จัดการ 

วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี

เทคโนโลยี
การเกษตรฯ 

รวม 

1.จ านวนผู้ตอบแบบ
ส ารวจ 

167 563 761 103 167 1,761 
 

2.จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาภาคปกติและ
ภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลา
ราชการ) 

183 702 857 121 200 2,063 

3.จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ได้งานท า 

156 400 561 72 103 1,292 

4.จ านวนผู้ส าเร็จ
การศึกษาประกอบอาชีพ
อิสระ 

2 49 43 4 14 112 

5.จ านวนบัณฑิตที่มีงาน
ท าก่อนเข้าศึกษา 

13 147 135 5 9 309 

6.จ านวนบัณฑิตที่ศึกษา
ต่อ 

2 9 4 5 0 20 

7.เงินเดือนหรือรายได้ต่อ
เดือน ของผู้ส าเร็จ
การศึกษาที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

9,029 14,859 10,373 10,103 11,357 11,421 

8.ร้อยละของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

91.26 80.20 88.80 85.12 83.50 85.36 

9.ร้อยละบัณฑิตปริญญา
ตรีที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ
ภายใน 1 ปี 

92.67 54.47 65.46 65.17 55.56 64.47 

10.คะแนน 4.63 2.72 3.27 3.26 2.78 3.22 

 
อ้างอิง : การติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีการศึกษา 
2554 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  2  คุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี  โท  และเอก  ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ 
                     ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 
 
ค ำอธิบำย 
 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF:HEd. 
หรือ  Thai  Qualifications  Framework  for  Higher  Educations)  หมายถึง  คุณลักษณะของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติที่  สกอ.
ระบุ  โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามที่สถาบันก าหนด  ครอบคลุมอย่างน้อย 5  ด้าน  คือ   
1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา  4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ  รวมทั้ง  TOF  ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้  ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ที่สภาหรือองค์กรวิชาชีพก าหนดเพิ่มเติม  หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 กรณีที่เป็นวิชาชีพที่มีการเพิ่มเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพิ่มเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง   
5  ด้าน  ต้องท าการประเมินครบทุกด้าน 
 
วิธีกำรค ำนวณ 
 

ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 
จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมินทั้งหมด 

 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต  (คะแนนเต็ม  5) 
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ผลกำรประเมินตนเอง 
 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน  (ปีกำรศึกษำ) ผลกำร 

ด ำเนินงำน 
ท่ีใช้ค ำนวณ 

2552 2553 2554 

1. ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จาก 
การประเมินบัณฑิต 

N/A N/A 7513 7513 

2. จ านวนบัณฑิตที่ได้รับการประเมิน 
ทั้งหมด (ทุกระดับ) 

N/A N/A 94 94 

3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด 
(ทุกระดับ) 

N/A N/A 134 134 

4. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน N/A N/A 4.44 4.44 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนประเมินตนเอง 
3.51  คะแนน 4.44  คะแนน  บรรลุ 4.44  คะแนน 

 
หลักฐำนอ้ำงอิง: 
2-1  รายงานสรุปผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
        ประจ าปีการศึกษา  2553 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  14  กำรพัฒนำคณำจำรย์  

 
ค ำอธิบำย 
 คุณภาพของคณาจารย์เป็นปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน  รวมทั้งพิจารณาจาก
ความส าเร็จของสถาบันในการส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์  เพื่อให้อาจารย์ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  อันจะท าให้สถาบันสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  คุณภาพ 
อาจารย์พิจารณาจากคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 
 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
ก ำหนดค่ำน้ ำหนักระดับคุณภำพอำจำรย์  ดังนี้ 
                   วุฒิการศึกษา 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 
ปริญญาตรี 

 

 
ปริญญาโท 

 
ปริญญาเอก 

อาจารย์ 2 56 7 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 0 12 7 
รองศาสตราจารย์ 0 0 1 
ศาสตราจารย์ 0 0 0 

 
วิธีการคิดค านวณ 
 

                                                ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า                                                                                           
                                                              อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

                  
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 
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ผลกำรประเมินตนเอง 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน(ปี

การศึกษา) 
ผลการ

ด าเนินงาน
รวม 3 ป ี

ปี 
2552 

ปี 
2553 

ปี 
2554 

1 
จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรี และไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ 

5 3 2 10 

2 
จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรี และ
ด ารงต าแหน่ง ผศ. 

1 0 0 1 

3 
จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรี และ
ด ารงต าแหน่ง รศ. 

0 0 0 0 

4 
จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรี และ
ด ารงต าแหน่ง ศ. 

0 0 0 0 

5 
จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโท และไม่มี
ต าแหน่งทางวิชาการ 

52 58.5 56 166.5 

6 
จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโท และ
ด ารงต าแหน่ง ผศ. 

17 12 12 41 

7 
จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโท และ
ด ารงต าแหน่ง รศ. 

0 0 0 0 

8 
จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโท และ
ด ารงต าแหน่ง ศ. 

0 0 0 0 

9 
จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอก และไม่
มีต าแหน่งทางวิชาการ 

5 4.5 7 16.5 

10 
จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอก และ
ด ารงต าแหน่ง ผศ. 

6 7 7 20 

11 
จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอก และ
ด ารงต าแหน่ง รศ. 

2 2 1 5 

12 
จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรี และ
ด ารงต าแหน่ง ศ. 

0 0 0 0 

13 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 88 87 85 260 
14 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า 233 233.5 233 699.5 
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แทนค่าสูตร =  233   =  2.74 
             85 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย 
คะแนนประเมิน

ตนเอง 

≥4.50 คะแนน 2.74 คะแนน  บรรลุ 2.28 คะแนน 

 
หลักฐำนอ้ำงอิง: 
14-1 รายชื่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด เป็นรายบุคคล พร้อมทั้งระบุวุฒิการศึกษา ต าแหน่งวิชาการ และ
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า 
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องค์ประกอบท่ี 3  กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1 : ระบบและกลไกกำรให้ค ำปรึกษำและบริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำร 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน :จ ำนวนข้อ 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 
2  หรือ  3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4  หรือ  5  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7  ข้อ 

 
เกณฑ์มำตรฐำน: ระดับ 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
 1 มีการจัดบริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่

นักศึกษา 
ผลด าเนินการ 
              คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดท าเก็บข้อมูลนักศึกษา 
และท าค าสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อให้ค าแนะน าด้านวิชาการและ 
แนะแนวการใช้ชีวิตเพื่อช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวและเรียนรู้การใช้
ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย อันเป็นพื้นฐานต่อการท างานหรือด ารงชีวิตใน
สังคม  โดยอาจารย์ที่ปรึกษาจะให้ค าปรึกษาตามตารางที่ปรากฏอยู่ใน
ตารางสอนของนักศึกษา  
 

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

 

 2 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา 
ผลด าเนินการ 
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   มีช่องทางการให้บริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
คณะและเว็บบอร์ดของคณะ 
 

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

 

 3 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษา 
ผลด าเนินการ 
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีฐานข้อมูลแหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพและได้ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์
ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา ได้แก่ การออกฝึกงานของนักศึกษา  
การอบรมพัฒนานักศึกษาตามกรอบคุณวุฒิ 
           

3-3.1-ST-6 
3-3.1-ST-7 
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
 4 มีการจัดบริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อศิษย์เก่า 

ผลด าเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดท าเว็บไซต์ศิษย์เก่าของคณะฯ 
เพื่อเก็บข้อมูลศิษย์เก่าและเพื่อให้ศิษย์เก่าสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอัน
เป็นประโยชน์ได้ตลอดเวลา 
  

3-3.1-ST-8 

 5 มีการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาความรู้และประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
ผลด าเนินการ 
             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพส าหรับศิษย์เก่า 
   

3-3.1-ST-9 

 6 มีผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการในข้อ 1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
ผลด าเนินการ 
             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ส ารวจความพึงพอใจต่อการ
ให้บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาที่มี
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา มีผลความพึงพอใจในระดับดีมาก  (4.56)  ส ารวจความ 
พึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษา มีผล
ความพึงพอใจระดับดีมาก  (4.52)  และส ารวจความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา มีผล
ความพึงพอใจในระดับดีมาก  (4.54) ซึ่งสรุปได้ว่ามีผลการประเมินคุณภาพ
ของการให้บริการเกิน 3.51  ทุกข้อ 
           

3-3.1-ST-10 
3-3.1-ST-11 
3-3.1-ST-12 

 7 มีการน าผลการประเมินคุณภาพของการให้บริการมาใช้เป็นข้อมูลในการ
พัฒนาการจัดบริการที่สนองความต้องการของนักศึกษา 
ผลด าเนนิการ 
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยฝ่ายกิจการนักศึกษาด าเนินการ
ส ารวจความคิดเห็นทั้ง 3 ด้าน โดยมีข้อเสนอแนะในรายงานสรุปรายงาน
สรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและแนะ
แนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา รายงานสรุปผลความ
พึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาและ
รายงานสรุปผลความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาประสบการณ์
ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา ซึ่งจะน าไปใช้ในปีถัดไป 

3-3.1-ST-10 
3-3.1-ST-11 
3-3.1-ST-12 
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กำรประเมินปีท่ีแล้วของคณะกรรมกำร :   

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

6  ข้อ 6  ข้อ  บรรลุ 5 คะแนน 
ปีกำรศึกษำ  2553  ตัวบ่งชี้ท่ี  3.1  คือ  ระบบและกลไกกำรให้ค ำปรึกษำและบริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำร 
กำรประเมินตนเองปีนี้ :   

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

6  ข้อ 6  ข้อ  บรรลุ 5  คะแนน 
กำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรปีนี้ (Check Board) :   

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้  

6  ข้อ 6  ข้อ           บรรลุ 5  คะแนน 
กำรประเมินของคณะกรรมกำรปีน้ี:   

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้  

6  ข้อ 6  ข้อ          บรรลุ      5  คะแนน 
จุดแข็ง   
            - 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
                -        
 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งชี้นี้  
               -          
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
           -        
หลักฐำนอ้ำงอิง: 

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

ค าสั่งแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาประจ าปีการศึกษา  2554 
ตารางเรียนของนักศึกษา 

3-3.1-ST-4 บอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะ 
3-3.1-ST-5 เว็บบอร์ดของคณะ http://www.nsru.ac.th/science/webboard 

 
 

http://www.nsru.ac.th/science
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3-3.1-ST-6 เว็บไซต์แหล่งฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
www.nsru.ac.th/science/sci_mis/trainee 

3-3.1-ST-7 รายงานสรุปการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาตามกรอบ
คุณวุฒ ิ 

3-3.1-ST-8 เว็บไซต์ศิษย์เก่าของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
www.nsru.ac.th/science/sci_alumni 

3-3.1-ST-9 รายงานสรุปผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาอาชีพ
ส าหรับศิษย์เก่า 

3-3.1-ST-10 รายงานสรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษาที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 

3-3.1-ST-11 รายงานสรุปผลความพึงพอใจต่อการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์ต่อนักศึกษา 

3-3.1-ST-12 รายงานสรุปผลความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นักศึกษา 

3-3.1-ST-13 รายงานการประชุมเพื่อทบทวนและพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2554 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nsru.ac.th/science/sci_mis/trainee
www.nsru.ac.th/science/sci_alumni
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ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2 :  ระบบและกลไกกำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ   
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน :จ ำนวนข้อ 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 
3 หรือ  4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6  ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน: ระดับ 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
 1 สถาบันจัดท าแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมผลการ

เรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติทุกด้าน  
ผลด าเนนิการ 
               คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรม
ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของสถาบันและคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาโดยการจัดท า
แผนปฏิบัติการและแผนตามปีงบประมาณ         
 

3-3.2-ST-1 
 

 2 มีกิจกรรมให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพการศึกษาแก่
นักศึกษา 
ผลด าเนินการ 
              คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ให้ความรู้และทักษะการ
ประกันคุณภาพทางการศึกษากับนักศึกษาใหม่ทุกคนในวันปฐมนิเทศ
นักศึกษาทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการประกันคุณภาพ
การศึกษาและเพื่อให้นักศึกษาได้น าความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่
ตอบสนองตัวบ่งชี้ 
      

3-3.2-ST-2 
 

 3 มีการส่งเสริมให้นักศึกษาน าความรู้ด้านการประกันคุณภาพไปใช้ใน
การจัดกิจกรรมที่ด าเนินการโดยนักศึกษาอย่างน้อย 5 ประเภทส าหรับ
ระดับปริญญาตรี และอย่างน้อย 2 ประเภทส าหรับระดับบัณฑิตศึกษา 
จากกิจกรรมต่อไปนี้ 
          - กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
          - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพ 
          - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
          - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
          - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 

3-3.2-ST-2 
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 
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
ผลด าเนินการ 
               คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ส่งเสริมให้นักศึกษาน า
ความรู้ด้านประกันคุณภาพไปจัดกิจกรรมครบทั้ง 5 ด้าน (ส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี) ดังนี้ 
              -กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
โครงการปฐมนิเทศส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (23 พฤษภาคม 2554) 
โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (25-26  
มิถุนายน  2554) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษา 
ตามกรอบคุณวุฒิ (20-21  สิงหาคม  2554  และ  16-18  มีนาคม  2555) 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพร้อม
ก่อนเป็นบัณฑิต ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (20  มีนาคม 2555) 
             - กิจกรรมกีฬาหรือการส่งเสริมสุขภาพการแข่งขันกีฬาภายใน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Scientist Sport game คร้ังที่  7  (6-18  
กุมภาพันธ์  2555) 
             - กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์หรือรักษาสิ่งแวดล้อม 
โครงการส่งเสริมการร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (17  
สิงหาคม  2554) 
              - กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  โครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1  
(10  สิงหาคม  2554) 
              - กิจกรรมส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม  โครงการอบรม 
เชิงปฏิบัติการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม  (10  สิงหาคม  2554) 
การแข่งขันกีฬาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีScientist Sport 
game คร้ังที่ 7/กีฬาพื้นบ้าน  (6-18 กุมภาพันธ์ 2555) 
      
 

 4 มีการสนับสนุนให้นักศึกษาสร้างเครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบันและระหว่างสถาบัน และมีกิจกรรมร่วมกัน 
ผลด าเนินการ 
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สร้างเครือข่ายพัฒนา
คุณภาพภายในระหว่างสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยจัดกิจกรรม
ร่วมกันภายใต้โครงการส่งเสริมการร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและ

          3-3.2-ST-9 
3-3.2-ST-10 
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
สิ่งแวดล้อม  (17 สิงหาคม 2554) ณ ศูนย์การศึกษาย่านมัทรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
จ.นครสวรรค์ 
         

 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 

มีการประเมินความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ของแผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 
ผลด าเนินการ 
             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการประเมินผลแผนของ
การจัดกิจกรรม 

3-3.2-ST-11 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือปรับปรุงการจัดกิจกรรม
เพื่อพัฒนานักศึกษา 
ผลด าเนินการ 
              คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยฝ่ายกิจการนักศึกษา
ด าเนินการในการน าผลการประเมินความส าเร็จของการจัดกิจกรรม
การพัฒนานักศึกษาและการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  เพื่อใช้ในการ
วางแผนพัฒนานักศึกษาในปีถัดไป      
 

3-3.2-ST-12 

 
 กำรประเมินปีท่ีแล้วของคณะกรรมกำร:   
ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้  

4  ข้อ 6  ข้อ  บรรลุ 5 คะแนน 
ปีกำรศึกษำ  2553  ตัวบ่งชี้ท่ี  3.2  คือ  ระบบและกลไกกำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ 
กำรประเมินตนเองปีนี้ :   

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

4  ข้อ 6  ข้อ  บรรลุ 5  คะแนน 
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กำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรปีนี้ (Check Board):   

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

4  ข้อ 6  ข้อ  บรรลุ 5  คะแนน 
 
กำรประเมินของคณะกรรมกำรปีน้ี : 

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

4  ข้อ 6  ข้อ          บรรลุ 5  คะแนน 
 
จุดแข็ง 
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนานักศึกษาครบทั้ง 5 ด้าน โดยน าข้อมูล
จากความต้องการของนักศึกษาทุกสาขาวิชาได้ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนานักศึกษาให้ครบทุกด้าน 
 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
         จุดที่ควรพัฒนำ 
         - 
           ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งชี้นี้  
         - 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
         - 
หลักฐำนอ้ำงอิง: 

3-3.2-ST-1 แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
3-3.2-ST-2 รายงานผลการจัดโครงการปฐมนิเทศ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
3-3.2-ST-3 โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
3-3.2-ST-4 รายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนานักศึกษาตามกรอบคุณวุฒิ 
3-3.2-ST-5 รายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความ

พร้อมก่อนเป็นบัณฑิต ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
3-3.2-ST-6 รายงานผลการจัดการแข่งขันกีฬาภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  Scientist 

Sport game คร้ังที่  7 
3-3.2-ST-7 รายงานผลการจัดโครงการส่งเสริมการร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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3-3.2-ST-8 รายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

3-3.2-ST-9 บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือเพื่อการประกันคุณภาพทางการศึกษาระหว่าง
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ 

3-3.2-ST-10 โครงการสัมมนาเครือข่ายเยาวชนสิ่งแวดล้อม : พลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ 
3-3.2-ST-11 รายงานผลการประเมินการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา 
3-3.2-ST-12 รายงานประชุมเพื่อทบทวนและพัฒนางานด้านกิจการนักศึกษาประจ าปีงบประมาณ 

2554 
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องค์ประกอบท่ี  4  กำรวิจัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1 : ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
ชนิดตัวบ่งชี้ :  กระบวนกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน :จ ำนวนข้อ 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1 ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
4  หรือ  5  ข้อ 
ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
6 หรือ 7 ข้อ 

ตามเกณฑ์ทั่วไป 

มีการด าเนินการ 
ครบ 7 ข้อตามเกณฑ์
ทั่วไปและครบถ้วน
ตามเกณฑ์มาตรฐาน
เพิ่มเติมเฉพาะกลุ่ม 

เกณฑ์มำตรฐำน: ระดับ 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
 1 มีระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ เพื่อให้บรรลุ

เป้าหมายตามแผนด้านการวิจัยของสถาบัน และด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 
ผลด าเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีระบบสนับสนุนการเผยแพร่ 
โดยมีคณะกรรมการวิจัยด าเนินงาน โดยยึดระเบียบ/ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยเพื่อเป็นกรอบในการด าเนินงานและมีการประชาสัมพันธ์ 
ให้คณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมระดับชาติและนานาชาติผ่าน 
บอร์ดประชาสัมพันธ์ 
 

4-4.1-ST-1 
4-4.1-ST-2 
4-4.1-ST-3 

 2 มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียน
การสอน 
ผลด าเนินการ 
          คณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการบูรณาการ
ผลการวิจัยเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนของตนเองเพื่อน าไปเรียบ
เรียงเป็นต าราหรือเอกสารประกอบการสอน นอกจากนั้น ยังจัดให้
นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมในทีมงานวิจัยของอาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัย ดังที่
ปรากฏชื่อของนักศึกษาเป็นผู้เขียนร่วมในผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ ซึ่งถือเป็น      
การปลูกฝังและสร้างประสบการณ์ทางด้านการวิจัยแก่นักศึกษา 
 
 
 

4-4.1-ST-4 
4-4.1-ST-5 
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
 3 มีการพัฒนาด้านศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และให้ความรู้

ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 ผลด าเนินการ   
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดสรรงบประมาณส าหรับ
การศึกษาดูงาน สัมมนา การเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาตนเอง
และเพื่อน าเสนอผลงานทางวิชาการส าหรับอาจารย์ในคณะทุกท่านเพื่อ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการท าวิจัยและงานสร้างสรรค์ขึ้น และมีการ
เผยแพร่ความรู้ทางด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่คณาจารย์ผ่านทางบอร์ด
ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง 
 

4-4.1-ST-6 
4-4.1-ST-7 
4-4.1-ST-8 

 
 
 
   

 4 มีการจัดสรรงบประมาณของสถาบัน เพื่อเป็นทุนวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ 
ผลด าเนินการ 
              การจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยของสถาบันเป็นหน้าที่ของ
สถาบันวิจัยและพัฒนา ทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
ประชาสัมพันธ์และสนับสนุนให้คณาจารย์ของคณะเข้าร่วมขอทุนวิจัย
ซึ่งมีคณาจารย์ของคณะวิทยาศาสตร์ได้รับทุนวิจัยนี้ นอกจากนั้น คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ ยังได้จัดสรรงบประมาณส่วนหนึ่งเป็นทุนวิจัยให้คณาจารย์
ด้วย 
  

4-4.1-ST-9 
  4-4.1-ST-10 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มีการสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ 
ของสถาบันอย่างน้อยในประเด็นต่อไปนี้ 
          -ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์เคร่ืองมือ หรือ
ศูนย์ให้ค าปรึกษาและสนับสนุนการวิจัยฯ 
          -ห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ 
          -สิ่งอ านวยความสะดวกหรือการรักษาความปลอดภัยในการวิจัยฯ 
เช่น  ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  ระบบรักษาความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการวิจัย 
          -กิจกรรมวิชาการที่ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น การจัดประชุมวิชาการ 
การจัดแสดงงานสร้างสรรค์  การจัดให้มีศาสตราจารย์อาคันตุกะหรือ
ศาสตราจารย์รับเชิญ (visitingprofessor) 
 
 

4-4.1-ST-11 
4-4.1-ST-12 
4-4.1-ST-13 
4-4.1-ST-14 
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผลด าเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีหน่วยงานที่ให้บริการด้านการ
ปฏิบัติงานวิจัยโดยเฉพาะ  คือ  ศูนย์วิทยาศาสตร์และมีหน่วยงาน 
วิจัยของคณาจารย์ในคณะ เช่น หน่วยวิจัย การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ 
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ของ ผศ.ดร. 
สุภาวรรณ  วงค์ค าจันทร์  อีกทั้งมีแหล่งค้นคว้าข้อมูลเพื่อสนับสนุน 
การวิจัย  เช่น  ห้องสมุดสาขาวิชาเคมี  ฟิสิกส์ และชีววิทยา และได้เชิญ 
รองศาสตราจารย์  ดร.ชฎา  ณรงค์ฤทธิ์  มาเป็นวิทยากรทางด้านแนว
ทางการด าเนินการวิจัย 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

6 
 
 
 
 
 

มีการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนในข้อ 4 และข้อ 5 อย่าง 
ครบถ้วนทุกประเด็น  
ผลด าเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการติดตามการใช้งบประมาณ
ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย 
  

4-4.1-ST-15 
4-4.1-ST-16         

 
 
 

กำรประเมินปีท่ีแล้วของคณะกรรมกำร: 

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

5 ข้อ 6  ข้อ  บรรลุ 4  คะแนน 
ปีกำรศึกษำ  2553 ตัวบ่งชี้ท่ี  4.1 กำรพัฒนำระบบและกลไกในกำรสนับสนุนกำรผลิตงำนวิจัย และ
สร้ำงสรรค์ 
กำรประเมินตนเองปีนี้: 

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

5  ข้อ 6  ข้อ  บรรลุ 4  คะแนน 
กำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรปีนี้ (Check Board) : 

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 เปา้หมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

5  ข้อ 6  ข้อ         บรรลุ 4  คะแนน 
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กำรประเมินของคณะกรรมกำรปีน้ี :   

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

5  ข้อ 6  ข้อ         บรรลุ 4  คะแนน 
จุดแข็ง 
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีระบบสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์โดยการ
ประชาสัมพันธ์ และมีคณะกรรมการวิจัยด าเนินงานโดยยึดระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็น
กรอบในการด าเนินงาน อีกทั้งคณาจารย์ได้มีการบูรณาการผลการวิจัยเข้าสู่กระบวนการเรียนการสอนของ
ตนเองเพื่อน าไปเรียบเรียงเป็นต าราหรือเอกสารประกอบการสอน และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
หน่วยงานที่ให้บริการด้านการปฏิบัติงานวิจัยและหน่วยงานวิจัยของคณาจารย์ 
 
             จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
                           - 
             จุดที่ควรพัฒนำ 
             สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์และประเมินผลการเผยแพร่ความรู้
ทางจรรยาบรรณการวิจัย เพื่อหาจุดที่ควรปรับปรุง รวมทั้งจัดสรรงบประมาณของสถาบันเพื่อเป็นทุนวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ และมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอเพื่อน าไปปรับปรุง
การสนับสนุนพันธกิจด้านการวิจัยและงานสร้างสรรค์  
 
               ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งชี้นี้  
            สร้างระบบและกลไกเพื่อสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือจาก
สภาพปัญหาของสังคม เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคมและด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด  
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
 - 
 หลักฐำนอ้ำงอิง: 
 4-4.1-ST-1     ภาพถ่ายแสดงบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้คณาจารย์เข้าร่วมการประชุม  
           ระดับชาติและนานาชาติ 
 4-4.1-ST-2     ค าสั่งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 
 4-4.1-ST-3     ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยเร่ืองหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ 
           ระดับชาติและนานาชาต ิ
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4-4.1-ST-4         ต าราของ ดร. ทินพันธุ์   เนตรแพ 
4-4.1-ST-5         วราภรณ์ ฉุยฉาย รัตน์ดา ศรีก าแหง บุญแสน เตียวนุกูลธรรม และขนิษฐา สมตระกูล.  
  2554. ผลของการปนเปื้อนสารก าจัดศัตรูพืชกลุ่มอาร์กาโนคลอรีนต่อการเจริญของ 
  หญ้าแฝกและจ านวนแบคทีเรียในดินชุดชัยบาดาล. การประชุมวิชาการระดับชาติ 
  มหาวิทยาลัยบูรพาคร้ังที่ 1  6-7  กรกฎาคม  2554. 9 หน้า                   
4-4.1-ST-6          แผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2554 
4-4.1-ST-7          คู่มือบริหารการวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ 
4-4.1-ST-8          จรรยาบรรณการวิจัยและหลักฐานการเผยแพร่ให้คณาจารย์รับทราบ 
4-4.1-ST-9          ประกาศผลการพิจารณาทุนวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา ปีงบประมาณ 2554 
4-4.1-ST-10        ประกาศผลการพิจารณาทุนวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีงบประมาณ  
               2554  และประกาศการให้ทุนสนับสนุนการจัดการเรียนรู้แบบใฝ่รู้ฯ 
4-4.1-ST-11        ภาพถ่ายแสดงหน่วยงานที่ให้บริการด้านการปฏิบัติงานวิจัยโดยเฉพาะและสรุปรายงาน 
               การใช้เคร่ืองมือของอาจารย์และนักศึกษา 
4-4.1-ST-12        ภาพถ่ายแสดงหน่วยวิจัย การอนุรักษ์ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ 
  และสิ่งแวดล้อม 
4-4.1-ST-13        ภาพถ่ายแสดงห้องสมุดหรือแหล่งค้นคว้าข้อมูลสนับสนุนการวิจัยฯ และสรุปการใช้งาน 
  ห้องสมุดของสาขาวิชาเคมี 
4-4.1-ST-14        หนังสือเชิญรองศาสตราจารย์  ดร.ชฎา  ณรงค์ฤทธิ์  เป็นวิทยากร 
4-4.1-ST-15        รายงานสรุปงบประมาณรายเดือน ทุกเดือน งบประมาณแผ่นดิน และงบประมาณรายได้ 
          ประจ าปีงบประมาณ  2554 
4-4.1-ST-16        ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  เร่ือง  การให้ทุนสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 
  แบบใฝ่รู้และรายงานการวิจัยในชั้นเรียนตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและ 
  ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active  Learning & 
  Action  Reseaarch)  และบันทึกข้อความเร่ือง  เข้าร่วมรับฟังการน าเสนอผลงานการ 
  จัดท าวิจัยในชั้นเรียน  (Active  Learning)  ประจ าปี  2554  เพื่อประเมินผลและติดตาม 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2 : ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน :จ ำนวนข้อ 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5  ข้อ 
เกณฑม์ำตรฐำน:ระดับ 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
 1 มีระบบและกลไกสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์

ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการ
หรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ 
 ผลด าเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีระบบสนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานของคณาจารย์โดยการประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งให้คณาจารย์ที่สนใจ
เข้าร่วมการประชุมระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อง โดยมี
คณะกรรมการวิจัยด าเนินงาน โดยยึดระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
และสถาบันวิจัยและพัฒนาเพื่อเป็นกรอบในการด าเนินงานเพื่อความเป็น
เอกภาพ 
 

4-4.2-ST-1 
4-4.2-ST-2 
4-4.2-ST-3 
4-4.2-ST-4 
4-4.2-ST-5 
4-4.2-ST-6 

 

 2 มีระบบและกลไกการรวบรวมคัดสรรวิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์เพื่อให้เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไปเข้าใจได้  
และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
ผลด าเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการแต่งตั้งกองบรรณาธิการ
ของวารสารวิชาการของคณะเพื่อประชาสัมพันธ์ด าเนินการรวบรวมและ
คัดเลือกงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์มาเผยแพร่ต่อ
สาธารณชน 
 

4-4.2-ST-7 
4-4.2-ST-8 

 

 3 มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่ได้จากข้อ 2 สู่สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง 
ผลด าเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
องค์ความรู้จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของคณาจารย์สู่สาธารณชน

          4-4.2-ST-9 
4-4.2-ST-10 
4-4.2-ST-11 
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
โดยการจัดบอร์ดประชาสัมพันธ์และรวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจัยมา
จัดพิมพ์เป็นวารสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และมีการเผยแพร่
ข้อมูลวิจัยทางเว็บไซต์ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา เช่นงานวิจัยด้านความ
หลากหลายทางชีวภาพของหน่วยวิจัย การอนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ของ ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค า
จันทร์ เป็นต้น 
 

 4 มีการน าผลงานงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ และมี
การรับรองการใช้ประโยชน์จริงจากหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน 
 ผลด าเนินการ 
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้สนับสนุนให้คณาจารย์
สร้างสรรค์ผลงานทางวิชาการและการวิจัยอย่างต่อเนื่อง  และสนับสนุนให้
เผยแพร่ผลงานดังกล่าวต่อสาธารณชน ในปีการศึกษาที่ผ่านมามีผลงานต ารา
ของอาจารย์ ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ ได้เผยแพร่ไปยังห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ   
  

4-4.2-ST-12 
4-4.2-ST-13 

 
 
 

 
 

5 มีระบบและกลไกเพื่อช่วยในการคุ้มครองสิทธิ์ของงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
 ผลด าเนินการ                        
      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีระบบและกลไกในการคุ้มครอง
สิทธิในงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์โดยการ
ประสานงานร่วมกับส านักวิทยบริการฯ 
 

4-4.2-ST-14 
 

 กำรประเมินปีท่ีแล้วของคณะกรรมกำร :   
ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

4 ข้อ 5 ข้อ  บรรลุ 5 คะแนน 
ปีกำรศึกษำ 2553 ตัวบ่งชี้ท่ี  4.2  คือ  ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
กำรประเมินตนเองปีนี้: 

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

4  ข้อ 5  ข้อ  บรรลุ 5  คะแนน 
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 กำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรปีนี้ (Check Board) :  

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

4  ข้อ 5  ข้อ  บรรลุ 5  คะแนน 
กำรประเมินของคณะกรรมกำรปีน้ี :   

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

4  ข้อ 5  ข้อ           บรรลุ 5  คะแนน 
 
จุดแข็ง 
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด าเนินการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์โดยการ
ประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งให้คณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเน่ือง 
โดยมีคณะกรรมการวิจัยด าเนินงาน โดยยึดระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเพื่อเป็นกรอบในการ
ด าเนินงาน และรวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจัยมาจัดพิมพ์เป็นวารสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
นอกจากนี้ยังมีการประสานงานร่วมกับส านักวิทยบริการเร่ืองกลไกในการคุ้มครองสิทธิในงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 - 
              จุดที่ควรพัฒนำ 
              ก าหนดระบบและกลไกส าหรับการรวบรวม  คัดสรร วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้จากงานวิจัย
สนับสนุนให้คณาจารย์น าผลงานดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยเฉพาะผลงานวิจัย 
 
 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งชี้นี้  
              สนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิจัยประจ าน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์จริงต่อชุมชน  
   
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
 - 
 หลักฐำนอ้ำงอิง: 
4-4.2-ST-1    ภาพถ่ายแสดงบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้คณาจารย์เข้าร่วมการประชุมระดับชาติ 
         และนานาชาติ 
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4-4.2-ST-2    ค าสั่งคณะกรรมการวิจัยและบริการวิชาการ 
4-4.2-ST-3    ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยเร่ืองหลักเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนผลงานวิจัยที่เผยแพร่     
         ระดับชาติหรือนานาชาติ 
4-4.2-ST-4     แบบขอต้ังงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 
4-4.2-ST-5     ระเบียบว่าด้วยการไปราชการเพื่อน าเสนอผลงานวิจัยของ คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และ 
          เทคโนโลยี 
4-4.2-ST-6     คู่มือบริหารงานวิจัยและผลงานสร้างสรรค์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา                 
4-4.2-ST-7     ค าสั่งแต่งต้ังกองบรรณาธิการวารสารวิทยาศาสตร์  ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
4-4.2-ST-8     รายงานการวิจัยในชั้นเรียนเร่ือง  ผลการจัดการเรียนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิคการเรียนแบบ 
          ร่วมมือและการใช้ผังกราฟิกที่มีต่อพฤติกรรมการเรียนรู้  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ 
          ความพึงพอใจในการเรียนรายวิชาชีวเคมีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  มหาวิทยาลัย 
          ราชภัฏนครสวรรค์ 
4-4.2-ST-9     http://www.nsru.ac.th/research/webpage/new_Dr.supawan.php 
4-4.2-ST-10   ภาพถ่ายบอร์ดประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ของคณาจารย์สาขาวิชาฟิสิกส์  เคมี  และ 
           ชีววิทยา   
4-4.2-ST-11    วารสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4-4.2-ST-12    หนังสือตอบรับจากห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของ  ดร. ทินพันธุ์ เนตรแพ  
4-4.2-ST-13    หนังสือรับรองการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ของ  ดร.ทินพันธุ์  เนตรแพ 
4-4.2-ST-14    ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเร่ืองขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตร/ 
           อนุสิทธิบัตร  
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ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 : เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัยประจ ำ   
ชนิดของตัวบ่งชี้ :    ปัจจัยน ำเข้ำ 
เกณฑ์กำรประเมิน : โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนน 
ระหว่าง  0 - 5 
         1. เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข  
            1.1 กลุ่มสำขำวิชำวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
                  จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน 
ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทขึ้นไปต่อคน 
เกณฑ์การประเมิน :โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนน
ระหว่าง  0 - 5 
 
สูตรกำรค ำนวณ 
 
 จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ    =               จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯจากภายในและภายนอก 

                                                                   จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 
  แทนค่าจากสูตร                           =             15,881,100 
              75  
    =             211,748        
กำรประเมินปีท่ีแล้วของคณะกรรมกำร: 

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

48,000 บาท 26,994.30 บาท     ไม่บรรลุ 2.29  คะแนน 

ปีกำรศึกษำ  2553  ตัวบ่งชี้ท่ี  4.3  คือ  เงินสนับสนุนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์จำกภำยในและภำยนอก
สถำบัน ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำ 
กำรประเมินตนเองปีนี้ : ปีกำรศึกษำ  2554  

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

48,000 บาท 211,748  บาท  บรรลุ 5  คะแนน 
กำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรปีนี้  (Check Board):   

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

48,000 บาท 211,748  บาท         บรรลุ 5  คะแนน 
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กำรประเมินของคณะกรรมกำรปีน้ี :   

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้  

48,000 บาท 211,748  บาท         บรรลุ 5  คะแนน 
จุดแข็ง  
 - 
 จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
              จุดที่ควรพัฒนำ 
  อาจารย์ที่ได้รับทุนวิจัยมีจ านวนน้อยมาก 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งชี้นี้  
  สนับสนุนให้อาจารย์ท าวิจัยและขอรับทุนวิจัยให้มากขึ้น 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
  - 
หลักฐำนอ้ำงอิง: 
4-4.3-ST-1 การย่อยสลายพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนที่ปนเปื้อนในดินด้วยปฏิกิริยาการ

ย่อยสลายด้วยแสงโดยใช้อนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์ที่เจือด้วยเหล็กเป็นตัวเร่ง
ปฏิกิริยา งบประมาณ 500,000 บาท โดย ดร.ชลดา ธีรการุณวงศ์ 

4-4.3-ST-2 ผลคูณระหว่างตัวด าเนินการไดมอนส์เบสเซลและตัวด าเนินการเฮล์มโฮลซ์เบสเซลที่
สัมพันธ์กับสมการไบฮาร์มอร์นิกเบสเซล งบประมาณ 40,000 บาท โดย ดร.สมบูรณ์ 
นิยม 

4-4.3-ST-3 การพัฒนาฟิล์มบริโภคได้ส าหรับการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 
งบประมาณ 60,000 บาท โดย ดร.สาวิตรี ซัคลี่ย์ และดร.ชลดา ธีรการุณวงศ์ 

4-4.3-ST-4 การเสริมซินไบโอติกส์ในอาหารปลาดุก งบประมาณ 60,000 บาท โดยนายณรงค์ ชัย
เลิศ และคณะ 

4-4.3-ST-5 การปลูกฟิล์มบาง SnO2 โครงสร้างนาโนด้วยเทคนิคการพ่นแบบไฟฟ้าสถิตย์ 
งบประมาณ 60,000 บาท โดย ผศ.ดร.ภาคิน อินทร์ชิดจุ้ย 

4-4.3-ST-6 ผลของอุทกภัยต่อคุณภาพน้ าและความหลากหลายของสัตว์หน้าดินในแม่น้ าจังหวัด
นครสวรรค์ 60,000 บาท โดย ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ 

4-4.3-ST-7 การพัฒนาโปรแกรมสังเคราะห์ค าอ่านไทยระบบปฏิบัติการ Android งบประมาณ 
60,000 บาท โดย นายนฤพนธ์ พนาวงศ์ 
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4-4.3-ST-8 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบใฝ่รู้ด้วยเทคนิควงกลมซ้อนที่มีผลต่อการเรียน 
เร่ืองผลกระทบของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ งบประมาณ 10,000 บาท โดย นางสาวพิมลมาส ฤทธิ์
เพ็ญ 

4-4.3-ST-9 การศึกษาการผลิตล าโพงกรวยกระดาษจากเส้นใยเซลลูโลสของแบคทีเรีย งบประมาณ 
60,000 บาท โดย ผศ.รัตนะ ยศเมธากุล 

4-4.3-ST-10 การศึกษาปริมาณ ชนิดและองค์ประกอบของสารต้านอนุมูลอิสระในข้าวสีด าของไทย 
งบประมาณ 60,000 บาท โดย รศ.ดร.ชเนศ คงการค้า 

4-4.3-ST-11 พลังการขับเคลื่อนต าบลสุขภาวะร่วมกับการขับเคลื่อนนโยบายแก้ไขวิกฤตเศรษฐกิจ 
ของรัฐบาลผ่านการพัฒนาระบบข้อมูลในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง งบประมาณ 
12,124,000  บาท  โดยอนางชยภรณ  ดีเอม 

4-4.3-ST-12 ฟื้นพลังชุมชน เกรียงไกรผ่านพ้นภัยน้ าท่วม งบประมาณ 513,000 บาท โดย ผศ.ดร.
ศุภชัย  ทวี  นางชยภรณ  ดีเอม  นางสาวอรุณวดี  ทองบุญ  นางสาวเจนจิรา  เล็กอุทัย 
นายเอกสิทธิ์ สิทธิสมาน 

4-4.3-ST-13 การผลิตนมหมักที่มีการเติมสารสกัดจากรากบัว งบประมาณ 140,000 บาท โดย นาย
พันธ์ระวี หมวดศรี 

4-4.3-ST-14 การผลิตและเสริมคุณค่าทางโภชนะของต้นข้าวโพดหมักอาหารสัตว์ งบประมาณ 
215,000 บาท โดย นางสาวปริญญารัตน์ จินโต 

4-4.3-ST-15 การพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อสร้างเสริมสุขภาพผุ้สูงอายุระยะยาวในชุมชน 
งบประมาณ 316,800 บาท โดย ผศ.ดร.ธิติมา บุญเจริญ 

4-4.3-ST-16 การสร้างตัวแปรสุ่มที่มีการแจกแจงแบบแครกโดยวิธีตรง งบประมาณ 390,600 บาท 
โดย นายชม ปานตา 

4-4.3-ST-17 รูปแบบการออกก าลังกายส าหรับนักเรียนน้ าหนักเกินเกณฑ์ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดับทอง อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ งบประมาณ 389,100 บาท โดย ผศ.ภคินี    
คงสิบ 

4-4.3-ST-18 การใช้ไททาเนียมออกไซด์เป็นสารฆ่าเชื้อในการเพาะเลี้ยงเน้ือเยื่อ งบประมาณ 200,000 
บาท โดย ดร.ชลดา ธีรการุณวงศ์ 

4-4.3-ST-19 การผลิตปุ๋ยหมักชีวภาพจากวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรด้วยจุลินทรีย์จากกอไผ่
งบประมาณ 622,600 บาท โดย นางสาววิไลลักษณ์ โคมพันธุ์ 

4-4.3-ST-20 จ านวนอาจารย์ประจ าปีการศึกษา 2554 (ไม่รวมผู้ศึกษาต่อ) จ านวน 85 คน 
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ด้ำนงำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5  งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีได้รับกำรตีพิมพ์หรือ
เผยแพร่ 

 
ค ำอธิบำย 
 การวิจัยเป็นพันธกิจหน่ึงที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา  การด าเนินการตามพันธกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้น  สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางจากการเปรียบเทียบจ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และจ านวน
ผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติกับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
ก าหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์  ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานวิจัย 

0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ/นานาชาติ หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล  TCI 

0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏมรฐานข้อมูลการจัดอันดับวาสาร 

SJR (SCImago Journal Rank:  www.scimagojr.com.)  โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน      
ควอไทล์ที่  3  หรือ  4  (Q3 หรือ Q4) ในปีล่าสุด ใน Subject category ที่ตีพิมพ์หรือมีการ
ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.   

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร  SJR (SCImago  Journal  Rank:www.scimagojr.com.)  โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ 
ในควอไทล์ที่  1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2) ในปีล่าสุด ใน subject  category  ที่ตีพิมพ์  หรือมี 
การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 
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ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่  ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก ระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ 

0.125 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

อาเซียน  หมายถึง  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Association  of  South  East Asian  
               Nations)  มี  10  ประเทศ  ได้แก่ บรูไน  กัมพูชา  อินโดนีเซีย  ลาว  มาเลเซีย  พม่า  ฟิลิปปินส์ 
 สิงคโปร์  ไทย  และเวียดนาม    
กำรเผยแพร่ในระดับควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ  เป็นโครงการร่วมมือระหว่างประเทศไทย 
              กับประเทศอ่ืน                
กำรเผยแพร่ในระดับอำเซียน  เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ) 
กำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ  เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างกับทุกประเทศ  (อย่างน้อย 5 ประเทศ และ 
             ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 
วิธีการค านวณ 
 

ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่       X    100 
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

 
        
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละเท่ากับ  5 คะแนน  จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา  ดังนี้ 

กลุ่มสาขาวิชา 5  คะแนน 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

 
การคิดคะแนนระดับคณะ  ให้น าคะแนนที่คิดได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหาค่าเฉลี่ย  และการคิด 
คะแนนระดับสถาบันให้น าคะแนนที่คิดได้ในแต่ละคณะมาหาค่าเฉลี่ย 
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ผลการด าเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน 

 
กลุ่มสาขาวิชา 

 
คณะ 

ปีปฏิทิน 2554 

ร้อยละของผลงานวิจัยที่
ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

คะแนน 

 คณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี 

12.35 
 
 

3.09 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
ร้อยละ  8 ร้อยละ 12.35  บรรลุ 3.09  คะแนน 

 
 หลักฐานอ้างอิง: 
1. วราภรณ์ ฉุยฉาย จตุรพร ดอนรอดไพร สายสวาท เม่นสุวรรณ์ วณิชชา คงตุ้ม และ นันธพร ศิลป์
สมบูรณ.์ 2554. ความเป็นพิษของฟีแนนทรีนและน้ ามันเคร่ืองที่ปนเปื้อนในดินด่างต่อการเจริญของพืชผัก
ระยะต้นกล้า. การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทยคร้ังที่ 5 30 มี.ค. -1 เม.ย. 2554
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 7 หน้า (คะแนน = 0.25) 
2. ขนิษฐา สมตระกูล ดวงกมล ผลาผล และวราภรณ์ ฉุยฉาย. 2554. ความเป็นพิษของฟีแนนทรีนและแอ
นทราซีนต่อการเจริญระยะต้นกล้าของฟักทอง. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยบูรพาคร้ังที่ 1 
6-7 กรกฎาคม 2554. 8 หน้า(คะแนน = 0.25) 
3. วราภรณ์ ฉุยฉาย รัตน์ดา ศรีก าแหง บุญแสน เตียวนุกูลธรรม และขนิษฐา สมตระกูล. 2554. ผลของการ
ปนเปื้อนสารก าจัดศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนคลอรีนต่อการเจริญของหญ้าแฝกและจ านวนแบคทีเรียในดินชุด
ชัยบาดาล. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยบูรพาคร้ังที่ 1 6-7 กรกฎาคม 2554. 9 หน้า (คะแนน 
= 0.25) 
4. ขนิษฐา สมตระกูล ดวงกมล ผลาผล และวราภรณ์ ฉุยฉาย. 2554. การตอบสนองของต้นกล้าฟักทองต่อ
การปนเปื้อนร่วมกันระหว่างพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน 4 ชนิด. การประชุมวิชาการนเรศวร
วิจัย ครั้งที่7. 29 – 30 กรกฎาคม 2554 หน้า 53 – 62 (คะแนน = 0.25) 
5. ชลดา ธีรการุณวงศ์ และวราภรณ์ ฉุยฉาย. 2554. ประสิทธิภาพของอนุภาคนาโนไทเทเนียมไดออกไซด์
ในการฟอกฆ่าเชื้อที่ผิวของหัวหอม. การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 7. 29 – 30 กรกฎาคม 2554. 
หน้า 467 – 475 (คะแนน = 0.25) 
6. ขนิษฐา สมตระกูล จ าปี ไชยเมืองคูณ และ วราภรณ์ ฉุยฉาย. 2554. ความเป็นพิษของพอลิไซคลิกอะโร
มาติกไฮโดรคาร์บอนที่ปนเปื้อนร่วมกันต่อข้าวฟ่าง. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
คร้ังที่ 4. 14 – 15 ธันวาคม 2554 โรงแรมชลจันทร์ พัทยา (คะแนน = 0.25)  
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7. ศิริวัลย์ แกไทยสงค์ และ วราภรณ์ ฉุยฉาย. ผลของน้ าส้มควันไม้ต่อการเจริญระยะต้นกล้าของพริกขี้หนู
และแตงกวา. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4. 14 – 15 ธนัวาคม 2554 
โรงแรมชลจันทร์ พัทยา (คะแนน = 0.25) 
8.  สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์. 2554. ความหลากหลายทางชีวภาพในป่าชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่นใน 
 ต. แสงภา อ. นาแห้ว จ.เลย. การประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏคร้ังที่ 2 14 – 17 มกราคม 2554 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (คะแนน = 0.25) 
9. ชลดา ธีรการุณวงศ์ และ ภคินี จิวาลักษณ์ . 2554. เซลล์แสงอาทิตย์ชนิดสีย้อมไวแสงจากนาโน
ไทเทเนียมไดออกไซด์.การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยบูรพาคร้ังที่ 1 6-7 กรกฎาคม 2554. 10 
หน้า  (คะแนน = 0.125) 
10. ชยันต์ นันทวงศ์ และจักรกฤษณ์ เสน่ห์. 2554. ระบบประเมินทักษะและองค์ความรู้พื้นฐานส าหรับการ
ปรับโครงสร้างการสอนให้เข้ากับผู้เรียน. การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย คร้ังที่7. 29 – 30 กรกฎาคม 
2554 หน้า 595 – 605 (คะแนน = 0.25) 
11. นฤพนธ์ พนาวงศ์ และจักรกฤษณ์ เสน่ห์. 2554. การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูลออนโทโลจีท่องเที่ยว
ด้วยภาษา SPARQL. การประชุมวิชาการนเรศวรวิจัย ครั้งที่ 7. 29 – 30 กรกฎาคม 2554 หน้า 195 – 204 
(คะแนน = 0.25) 
12. พีรพัฒน์ ค าเกิด และนิพนธ์ เกตุจ้อย. 2554. การประเมินสัมประสิทธิ์ความร้อนของแผงเซลล์
แสงอาทิตย์ชนิดอะมอร์ฟัสซิลิคอน และผลึกซิลิคอน ภายใต้สภาวะการใช้งานจริง. การประชุมวิชาการ
เครือข่ายพลังงานแห่งประเทศไทย คร้ังที่ 7 3-5 พฤษภาคม 2554  (คะแนน = 0.25) 
13. ขนิษฐา สมตระกูล จ าปี ไชยเมืองคูณ และ วราภรณ์ ฉุยฉาย. 2554. ความเป็นพิษร่วมของแอนทราซีน
และฟีแนนทรีนในดินที่ปนเปื้อนฟลูโอรีนและฟลูโอแรนทรีนต่อการเจริญในระยะต้นกล้าของพืช
เศรษฐกิจวงศ์หญ้า. วารสารวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี.1, 31-42 (คะแนน = 0.25) 
14. ขนิษฐา สมตระกูล ดวงกมล ผลาผล จ าปี ไชยเมืองคูณ และวราภรณ์ ฉุยฉาย.2554. ความเป็นพิษของ
ฟลูออแรนทีนและฟีแนนทรีนที่ปนเปื้อนในดินต่อการเจริญของพืชเศรษฐกิจระยะต้นกล้า. 
วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน. 4 (1), 19-26 (คะแนน = 0.25) 
15. วราภรณ์ ฉุยฉาย. 2554. ผลของ TDZ ร่วมกับ NAA ต่อการเกิดยอดจ านวนมากของว่านเพชรหึง. 
วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 1 (1), 9 – 17 (คะแนน = 0.25) 
16. ปัทมาพร รูปปัทม์ เจริญพงษ์ ชมพูนุช สุชาติ สระทองหน และ วราภรณ์ ฉุยฉาย. 2554. ผลของออกซิน
และจิบเบอเรลลินต่อความเป็นพิษของลินเดนในต้นกล้าข้าวโพดที่ปลูกในดินด่าง. วารสารเกษตรนเรศวร, 
13 (1), 43 – 49 (คะแนน = 0.25) 
17. ขนิษฐา สมตระกูล ดวงกมล ผลาผล และวราภรณ์ ฉุยฉาย. 2554. ผลของฟลูโอรีนและฟลูโอแรนทีน
ต่อการงอกและการเจริญระยะต้นกล้าของถั่วเขียวและถั่วฝักยาว. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี. 13 (4), 59 – 66 (คะแนน = 0.25) 
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18. ขนิษฐา สมตระกูล ดวงกมล ผลาผล จ าปี ไชยเมืองคูณ และวราภรณ์ ฉุยฉาย. 2554. ความเป็นพิษร่วม
ของฟลูออรีนและฟลูออแรนทีนในดินที่ปนเปื้อนฟีแนนทรีนและแอนทราซีนต่อการเจริญในระยะต้นกล้า
ของพืชวงศ์หญ้าและวงศ์ถั่ว. วารสารวิจัยและส่งเสริมวิชาการเกษตร. 29 (1), 1-8 (คะแนน = 0.25) 
19. วราภรณ์ ฉุยฉาย จตุรพร ดอนรอดไพร สายสวาท เม่นสุวรรณ์ วณิชชา คงตุ้ม และ นันธพร ศิลป์
สมบูรณ.์ 2554. ผลของไทเดียซูรอนต่อการเจริญของต้นอ่อนข้าวโพดในดินด่างที่ปนเปื้อนฟลูออรีน. แก่น
เกษตร 39 (พิเศษ), 316 – 320 (คะแนน = 0.25) 
20. สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์. 2554. การจัดการพรรณพืชท้องถิ่นในป่าโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น. วารสาร
วิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 3(6), 21-34 (คะแนน = 0.25) 
21. Chonlada Theerakarunwong, Zi-Feng Ma, and Sukon Panichphant. 2010. TiO2/SWNTs/Pt/C 
catalyst for methanol electro-oxidation. วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. (คะแนน = 0.25) 
22. ทินพันธ์ เนตรแพ. 2554. ผลของอุทกภัยต่อคุณลักษณะตะกอนดินบางประการและความหลากหลาย
ของสัตว์หนา้ดินในบึงบอระเพ็ด. วารสารเกษตรนเรศวร.13 (1), 33-42 (คะแนน = 0.25) 
23. สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์. 2554. พรรณพืชเขาหินปูนในจังหวัดนครสวรรค์วารสารวิจัย มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์. (คะแนน = 0.25) 
24. ศิริพันธ์ แบ่งทิศ และ นวลศรี ช านาญกิจ. 2554. การพัฒนาชุดการสอนภาษาอังกฤษเร่ือง Comparison 
of Adjective ส าหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์. 
6, 71 – 84. (คะแนน = 0.25) 
25. Charoenthai, N., Pattanatornchai, T.,  Wacharasindhu, S., Sukwattanasinitt, M.,  Traiphol, R. 2011. 
Roles of head group architecture and side chain length on colorimetric response of polydiacetylene 
vesicles to temperature, ethanol and pH. Journal of Colloid 
polydiacetylene vesicles to temperature, ethanol and pH. Journal of Colloid and Interface Science. 360, 
565 – 573 (คะแนน = 1) 
26. Yucharoen, R., Chansakaow, S., Tragoolpua, Y. 2011. Inhibitory effect of aromatic herbs, lavender 
sage, and chamomile against herpes simplex virus infection. African Journal of Biotechnology. 10 , 
15394 – 15401 (คะแนน = 1) 
27. Yucharoen, R., Songyot, S., Tragoolpua, Y. 2011. Anti-herpes simplex virus activity of extracts 
from the culinary herbs Ocimum sanctum L., Ocimum basilicum L. and Ocimum americanum L. 
African Journal of Biotechnology.10, 860 – 866 (คะแนน = 1) 
28. นงเยาว์  ในอรุณ    และพรรณี  สิทธิเดช. 2554. การจ าแนกผู้ป่วยโรคหัวใจ  ขาดเลือด  และผู้ป่วย
โรคหัวใจรูปแบบอื่นโดยใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล.  7 th  National  Cenference on  Computing  and  
Informaton Technology. (คะแนน = 0.25) 
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29. Wirungrong, S., Sukruedee, S., Anan, P., Adisak, N. and Luschtinetz T. 2011. Technical and 
economic evaluation of a formic acid/hydrogen peroxide fuel cell system with Pt-M/C as anode 
catalyst. Journal of Fuel Science and Technology, 8, 1-7. (คะแนน = 1) 
30. ทองเปลว กองจันทร์, ปฏิวิชช์ สาระพิน และมารุต ราชมณี. 2554. การประเมินปริมาณความต้องการ
น้ าต่ าสุดเพื่อรักษาระบบสิ่งแวดล้อมในล าน้ า. การประชุมวิชาการวิศวกรรมแหล่งน้้าแห่งชาติ คร้ังที่ 4. 
(คะแนน = 0.25)        
รวมคะแนน = (0.25 x 26) + (0.50 x 0) + (0.75 x 0) + (1.0 x 4) = 6.5 + 0 + 0 + 4 = 10.5 
เฉลี่ยอาจารย์ประจ าได้ 12.35 % (คิดจาก 85 คน) คะแนนสุทธิเป็น 3.09 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  6  งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ท่ีน ำไปใช้ประโยชน์ 

 
ค ำอธิบำย 
 การวิจัยเป็นพันธกิจหน่ึงที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา  การด าเนินการตามพันธกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้น  สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพและมีประโยชน์สู่การน าไปใช้จากการเปรียบเทียบจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่น าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ใน
โครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 
วิธีการคิดค านวณ 
 

                         ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์              x   100                             
                                       จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด  

        
เกณฑ์กำรประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  โดยก าหนดร้อยละ 20  เท่ากับ  5  คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 

1.จ านวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของอาจารย์ประจ า
และนักวิจัยประจ า โดยนับรวมผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งที่ปฏิบัติงาน
จริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด าเนินการเสร็จ ปีที่น าไปใช้
ประโยชน์ ชื่อหน่วยงานที่น าไปใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วย ตามแนวทางต่อไปนี้ 

ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการน าสิ่งประดิษฐ์อันเป็นผลจากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการน านโยบาย กฎหมาย มาตรการ ที่เป็นผลมา
จากงานวิจัยนโยบายไปใช้ 

ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จากการน าผลงานวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
พัฒนาสาธารณะไปใช้ 
  2.จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์และ
นักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ 
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ผลการด าเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน 
ข้อ 

 
ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน  

(ปีปฏิทิน) 
2554 

1 งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 1 
2 งานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 1 
3 ผลรวมของจ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

ที่น าไปใช้ประโยชน์ 
2 

4 จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด 
(นับรวมที่ศึกษาต่อ)  (ปีการศึกษา) 

85 

5 ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 2.35 
 
ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
1 คะแนน 
ร้อยละ  4 

ร้อยละ 2.35     ไม่บรรลุ 0.59  คะแนน 

หลักฐำนอ้ำงอิง: 
 6.1   ทินพันธุ์  เนตรแพ  ได้รับเชิญจากส านักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ 
         ไปเป็นวิทยากรในหัวข้อ “การส ารวจหน้าดินในล าน้ า”  ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ  ดร.ทินพันธุ์  ที่เคย           
         ตีพิมพ์ในวารสารมาก่อน 
6.2    26 ธันวาคม 2554 วราภรณ์ ฉุยฉาย ได้รับเชิญจากภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์      
         มหาวิทยาลัยบูรพาให้ไปบรรยายเร่ือง  “การใช้ประโยชน์เชื้อราทางด้านการฟื้นฟูสภาพทางชีวภาพ” 
        ซึ่งเป็นผลงานสร้างสรรค์ที่เคยตีพิมพ์ในวาสารมาก่อน 
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ตัวบ่งชี้ท่ี  7  ผลงำนวิชำกำรท่ีได้รับกำรรับรองคุณภำพ 
 
ค ำอธิบำย 
 ผลงานวิชาการที่มีคุณภาพ  สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  สังเคราะห์  
วิจัย  การปฏิบัติจริงและได้น าไปใช้ในการแก้ปัญหา  หรือพัฒนางานในหน้าที่จนเกิดผลดีต่อการพัฒนา 
คุณภาพการจัดการศึกษา  และเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 
เกณฑ์การพิจารณา 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ  ดังนี้ 
ค่าน้ าหนัก                                                   ระดับคุณภาพ 

0.25 -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
0.50 -บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
0.75 -ต าราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.00 -ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์

การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  หรือต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมีผู้ทรงคุณวุฒิ 
ตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 
วิธีกำรคิดค ำนวณ 
 

 
                              ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ                       x     100                                                                    
                                          อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 

        
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  โดยก าหนดร้อยละ 10  เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
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ผลการประเมินตนเอง 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน ผลการด าเนินงาน  (ปีปฏิทิน) ผลการ 

ด าเนินงาน 
รวม 3 ปี 

2552 2553 2554 

1 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ 
ในวารสารระดับชาติ 

1 1 4 6 

2 บทความวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ 
ในวารสารระดับนานาชาติ 

0 0 0 0 

3 ต าราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่าน
โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 

12 9 1 22 

4 ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอ
ผลงานทางวิชาการและผ่านการ
พิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่ง 
ทางวิชาการแล้ว  หรือต าราหรือ
หนังสือที่มีคุณภาพสูง  มี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์
การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

2 0 0 2 

5 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงาน
วิชาการที่ได้รับรองคุณภาพ 

11.25 7.00 1.75 20 

6 จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ า 
ทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 
(ปีการศึกษา) 

88 87 85 260 

 คะแนนที่ได้ 5.00 4.00 1.02 10.02 
 
ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
ร้อยละ 6 ร้อยละ  2.05     ไม่บรรลุ 1.02  คะแนน 
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หลักฐานอ้างอิง: 
พ.ศ. 2554 
วราภรณ์ ฉุยฉาย. 2554. การแพร่กระจายและความเป็นพิษต่อพืชของโพลีไซคลิก อะโรมาติก 
ไฮโดรคาร์บอน. วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 5 (1), 140 – 152 
(คะแนน = 0.25) 
วิไลลักษณ์ โคมพันธุ์ และ วราภรณ์ ฉุยฉาย. 2554. การใช้ประโยชน์เชื้อราทางด้านการฟื้นฟูสภาพทาง
ชีวภาพ. วารสารวิชาการและวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, 5 (2), 164 – 172 (คะแนน = 
0.25) 
ขนิษฐา สมตระกูล และ วราภรณ์ ฉุยฉาย. 2554. การฟื้นฟูดินที่มีการปนเปื้อนร่วมกันระหว่าง
สารประกอบพอลิไซคลิกอะโรมาติกไฮโดรคาร์บอนกับโลหะหนักด้วยวิธีทางชีวภาพ. วารสารวิจัย 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย. 3 (1), 79 – 89 (คะแนน = 0.25) 
ชลดา ธีรการุณวงศ์. 2554. ปฏิกิริยาการเร่งด้วยแสง. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา.(คะแนน = 0.25) 
ทินพันธุ์  เนตรแพ. 2554. เอกสารประกอบการสอนเร่ือง  การวิเคราะห์คุณภาพน้ า 1 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  (คะแนน = 0.75) 
รวมคะแนน = 1.75  เฉลี่ยอาจารย์ประจ าได้ 2.05% (คิดจาก 85 คน) คะแนนสุทธิเป็น 1.02 
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องค์ประกอบท่ี 5  กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1: ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม    
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน : จ ำนวนข้อ 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5  ข้อ 
 
เกณฑ์มำตรฐำน: ระดับ 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
   1 มีระบบและกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคม และด าเนินการตาม

ระบบที่ก าหนด 
 ผลด าเนินการ 
        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการวางแผนด าเนินงานของการ
บริการวิชาการแก่สังคมซึ่งอยู่ในแผนปฏิบัติงานประจ าปี 2554  ของคณะ  
วางแผนงบประมาณสนับสนุนการบริการวิชาการแก่สังคม มีการก าหนด
ระเบียบของการให้บริการในการบริการวิจัย  การเรียนการสอน และ
บริการชุมชน ของศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มี
การก าหนดภาระงานของอาจารย์ทั้งภาระงานด้านการสอน  การวิจัย  และ
การให้บริการวิชาการ อยู่ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่า
ด้วยการก าหนดภาระงานทางวิชาการของคณาจารย์  และก าหนด
คณะท างานที่รับผิดชอบด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 
 

5-5.1-ST-1 
5-5.1-ST-2 
5-5.1-ST-3 
5-5.1-ST-4 
5-5.1-ST-5 
5-5.1-ST-6 

 

   2 
 
 

มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน 
ผลด าเนินการ 
            คณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการบูรณาการทาง
วิชาการเข้ากับการเรียนการสอนในรายวิชาต่างๆ โดยก าหนดให้คณาจารย์
น าเนื้อหาในรายวิชาจัดเป็นโครงการบริการวิชาการได้แก่ รายวิชาการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ทางสุขภาพ, และการส่งเสริมสุขภาพโดยน าเนื้อหา
ทั้งสองรายวิชาดังกล่าวจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสุขภาพผู้สูงอายุ
โดยก าหนดให้นักศึกษาจัดโครงการบริการแก่ชุมชนและสังคม   
 
 
 

5-5.1-ST-7 
5-5.1-ST-8 
5-5.1-ST-9 
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
 3 มีการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับการวิจัย 

ผลด าเนินการ 
           จากการจัดโครงการบริการวิชาการ คณาจารย์ได้น าผลจากการ
บริการวิชาการเพื่อน ามาพัฒนาผ่านการวิจัยได้แก่งานวิจัยการพัฒนา
ศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพระยะยาวในชุมชนเพื่อ
น าผลที่ได้รับจากการวิจัยไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชน 
   

5-5.1-ST-10 
 

 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 ผลด าเนินการ 
              โครงการและงานวิจัย ของคณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการบริการวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย  ได้แก่  โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสุขภาพผู้สูงอายุมีผลการประเมินโครงการ โดยเป็นกิจกรรมใน
การเรียนการสอนหนึ่งของรายวิชา การสื่อสารประชาสัมพันธ์ทางสุขภาพ 
และการส่งเสริมสุขภาพ  และใช้บูรณาการในงานวิจัยการพัฒนาศักยภาพ
ผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพระยะยาวในชุมชน 
  

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 
 
 
 
 
 
 
 

มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับการเรียนการสอนและการวิจัย 
 ผลด าเนินการ 
           จากการประเมินผลงานบริการวิชาการของคณาจารย์ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการประเมินผลเพื่อการปรับปรุง
และการบูรณาการบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและ 
การวิจัย  ได้แก่ เพิ่มรายวิชาการฟื้นฟูสภาพ  (Rehabilitation) ในการ
ปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
พุทธศักราช 2554 
 

5-5.1-ST-12 
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กำรประเมินปีท่ีแล้วของคณะกรรมกำร :   
ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

4  ข้อ 5  ข้อ   บรรลุ 5 คะแนน 
ปีกำรศึกษำ  2553  ตัวบ่งชี้ท่ี  5.1  คือ ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
 กำรประเมินตนเองปีนี้ :  

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

4  ข้อ 5 ข้อ   บรรลุ 5 คะแนน 
 กำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรปีนี้  (Check Board) :   
ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

4  ข้อ 5 ข้อ   บรรลุ 5 คะแนน 
 กำรประเมินของคณะกรรมกำรปีนี้ :   
ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.1 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

4  ข้อ 5 ข้อ          บรรลุ       5 คะแนน 
จุดแข็ง 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีระบบกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคมให้การสนับสนุน 
และบุคลากรมีความรู้  ความสามารถในการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอน
และการวิจัย 
 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
             จุดที่ควรพัฒนำ 
 - 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งชี้นี้  
 ควรน าผลการประเมินจากการด าเนินโครงการบริการวิชาการไปปรับปรุงและพัฒนามาต่อยอด
ไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ผ่านงานวิจัย ในทุกรายวิชาและควรน าความรู้จากโครงการบริการวิชาการและ
งานวิจัยมาบูรณาการกันระหว่างสาขาวิชา 
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
 - 
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หลักฐำนอ้ำงอิง: 
5-5.1-ST-1 แผนปฏิบัติราชการ  4  ปี  และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 2554 
5-5.1-ST-2 แผนงบประมาณปีงบประมาณ 2554 
5-5.1-ST-3 โครงการขอตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555 
5-5.1-ST-4 แผนบริการวิชาการศูนย์วิทยาศาสตร์ และขั้นตอนการใช้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์  สังกัด

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
5-5.1-ST-5 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการก าหนดภาระงานทางวิชาการของ

คณาจารย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ.2552 
5-5.1-ST-6 ค าสั่งแต่งต้ังวิทยากรโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสุขภาพผู้สูงอายุ 
5-5.1-ST-7 มคอ.3 รายวิชา  4273401 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทางสุขภาพ 
5-5.1-ST-8 มคอ.3 รายวิชา  4273504 การส่งเสริมสุขภาพ 
5-5.1-ST-9 รายงานสรุปผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสุขภาพผู้สูงอายุ 
5-5.1-ST-10 งานวิจัยการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพระยะยาวในชุมชน 
5-5.1-ST-11 รายงานการบูรณาการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสุขภาพผู้สูงอายุ 
5-5.1-ST-12 มคอ.3 รายวิชา  4274302  การฟื้นฟูสภาพ  (Rehabilitation) 
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ตัวบ่งชี้ที ่ 5.2  กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
ชนิดตัวบ่งชี ้: กระบวนกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน : จ ำนวนข้อ 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5  ข้อ 
 เกณฑ์มำตรฐำน:ระดับ 

ม ี ข้อ เกณฑ์มำตรฐำน หลักฐำน (รหัส) 
 

 
1 มีการส ารวจความต้องการของชุมชน หรือภาครัฐ หรือภาคเอกชน 

หรือหน่วยงานวิชาชีพ เพื่อประกอบการก าหนดทิศทางและการ
จัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของสถาบัน 
ผลด าเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้มีการส ารวจความ
ต้องการของชุมชนเช่น โรงเรียน อบต. ฯลฯ เพื่อก าหนดทิศทาง
และการจัดท าแผนการบริการทางวิชาการตามจุดเน้นของคณะฯ    
 

5-5.2-ST-1 
 
 

 
 

2 มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ 
หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
ผลด าเนินการ 
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้จัดท าความร่วมมือ
ด้านบริการทางวิชาการ กับ  ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชุมชน  
อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ (5-5.2-ST-7) ส านักสร้างสรรค์
โอกาสและนวัตกรรม (สสส.)  ( 5-5.2-ST-8 ) และจัดอบรมทาง
วิชาการให้ ครู และผู้สูงอายุ  ( 5-5.2-ST-6 ) ฯ 
 
 
 
 
 
  

5-5.2-ST-2 
5-5.2-ST-3 
5-5.2-ST-4 
5-5.2-ST-5 
5-5.2-ST-6 
5-5.2-ST-7 
5-5.2-ST-8 
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ม ี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
 

 
3 มีการประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของการให้บริการทาง

วิชาการต่อสังคม 
ผลด าเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการประเมินผล
ประโยชน์ ความรู้ ความเข้าใจ ข้อเสนอแนะ ที่ได้จากการอบรม
หรือผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการต่อสังคม 
 

5-5.2-ST-9 
 
 

 
 

4 มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 ไปพัฒนาระบบและกลไก หรือ
กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ 
ผลด าเนินการ 
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการน าผลการประเมิน
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในข้อ 3 ซึ่งมาเข้าร่วมวาระ
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ เพื่อน าไปพัฒนาระบบ
และกลไก หรือกิจกรรมการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและ
สังคมในปีต่อไป  
 

5-5.2-ST-10 

 
 

5 มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและ
ถ่ายทอดความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและเผยแพร่สู่
สาธารณชน 
ผลด าเนินการ 
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์ฯได้มี
สรุปความรู้ที่ได้จากการให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอด
เทคโนโลยี ความรู้สู่บุคลากรโดยได้จัดท าแผ่นพับประชาสัมพันธ์
ให้บุคลากรทุกคนในคณะได้รับทราบ  
         
 
 
 

5-5.2-ST-11 
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กำรประเมินปีท่ีแล้วของคณะกรรมกำร :   
ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

4  ข้อ 5  ข้อ  บรรลุ 5 คะแนน 
ปีกำรศึกษำ 2553 ตัวบ่งชี้ 5.2 คือ  กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
กำรประเมินตนเองปีนี้ :   

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

4  ข้อ 5  ข้อ  บรรลุ 5  คะแนน 
กำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรปีนี้ :  (Check Board) :   

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

4  ข้อ               5  ข้อ  บรรลุ 5  คะแนน 
กำรประเมินของคณะกรรมกำรปีน้ี :   

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 5.2 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

           4  ข้อ                5  ข้อ  บรรลุ 5  คะแนน 
จุดแข็ง 
             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ก าหนดอาจารย์ขอเป็นวิทยากรให้หน่วยงานต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่องและจัดเก็บข้อมูลอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นที่ปรึกษา  เป็น
คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน  เป็นกรรมการวิชาการกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า 
 
  จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
               อาจารย์ที่ท าหน้าที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนมีจ านวนจ ากัด 
 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งชี้นี้  
  ส่งเสริมสนับสนุนให้อาจารยท์ุกคนท าหน้าที่ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
                        - 
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หลักฐำนอ้ำงอิง: 
      5-5.2-ST-1 แบบส ารวจและสรุปความต้องการฝึกอบรมโครงการบริการวิชาการ   
      5-5.2-ST-2 สรุปงบประมาณศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจ าปีงบประมาณ 2554 
      5-5.2-ST-3 แผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ประจ าปีงบประมาณ 2554  
      5-5.2-ST-4 แผนการบริการวิชาการของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      5-5.2-ST-5 หนังสือขอเชิญเป็นวิทยากรและภาพถ่ายการบริการวิชาการ ทั้ง  9 โครงการ 
      5-5.2-ST-6 ประมวลผลภาพการจัดอบรม  ทั้ง  9 โครงการ  
      5-5.2-ST-7 ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชุมชน  อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์  
      5-5.2-ST-8 ส านักงานกองทุนสนับสนุนด้านเสริมสร้างสุขภาพ  
      5-5.2-ST-9 สรุปผลการประเมินโครงการอบรมทางด้านบริการวิชาการของ  คณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี ทั้งสิ้น  9 โครงการ  
     5-5.2-ST-10 รายงานการประชุมคณะกรรมการศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
     5-5.2-ST-11 แผ่นพับรายงานสรุปผลจากการจัดโครงการอบรมวิชาการ ของคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี   ปีงบประมาณ 2555    
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ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำรแก่สังคม 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  8  ผลกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรมำใช้ในกำร   
                     พัฒนำกำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 

ค ำอธิบำย 
 การให้บริการวิชาการ  หมายถึง  การที่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พึ่งของชุมชนหรือ
สังคม  เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ  หรือท าหน้าที่ใด  ๆ  ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้านวิชาการหรือ
การพัฒนาความรู้  ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ  การบริการวิชาการเป็นการบริการที่
มีค่าตอบแทน  และบริการวิชาการให้เปล่า  โดยมีการน าความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาหรือ
บูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย  อาทิ  บทความ  ต ารา  หนังสือ  รายวิชาหรือหลักสูตร  
เป็นต้น 
 
วิธีการค านวณ 
              

                                 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการ  ที่น ามาใช้ใน 
                                             การพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย                                     X    100  
                                       จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 

            เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  โดยก าหนดร้อยละ 30  เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
ผลการประเมินตนเอง 
ข้อ 

 
ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2554 
 

1 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาการ
เรียนการสอน 

2 

2 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้ในการ
พัฒนาการวิจัย 

- 

3 จ านวนโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้พัฒนาทั้งใน
ส่วนของการเรียนการสอนและการวิจัย 
 

5 
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ข้อ 
 

ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) 

2554 

4 จ านวนโครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการทั้งหมด 11 
5 ร้อยละของโครงการบริการวิชาการที่น ามาใช้

พัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย 
63.64 

ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
5  คะแนน 
ร้อยละ  30 

ร้อยละ  63.64 บรรลุ 5.00  คะแนน 

 
 หลักฐำนอ้ำงอิง: 

8.1-1 โครงการสาธารณสุขอาสาพัฒนาสุขภาพในชุมชน จัดในปีการศึกษา  2554 
8.1-2 โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการสุขภาพผู้สูงอายุ ปีการศึกษา 2554 
8.3-1 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสุขภาพผู้สูงอายุ 
8.3-2  มคอ.3 รายวิชา 4273401 การสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ทางสุขภาพ 
8.3-3  มคอ.3 รายวิชา 4273504 การส่งเสริมสุขภาพ 

      8.3.4          วิจัยในชั้นเรียน  Active  Learning  ปีงบประมาณ  2555 จ านวน  5  เร่ือง 
      8.4-1          โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารสุขภาพผู้สูงอายุ  ปีการศึกษา  2554  
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ตัวบ่งชี้ท่ี  9  ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภำยนอก 

 
ค ำอธิบำย 
 โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หมายถึง  โครงการที่
สถาบันจัดขึ้นเพื่อพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อด าเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่าง ๆ หรือ ท าให้ชุมชนหรือองค์กร 
ภายนอกสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน 
ประเด็นการพิจารณา 
 1.มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
 2.บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 3.ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 4.ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์ 
และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
 5.มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม  หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได ้
1  ข้อ 

ปฏิบัติได ้
2  ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
3  ข้อ 

ปฏิบัติได ้
4  ข้อ 

ปฏิบัติได ้
5  ข้อ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ม ี ข้อ ประเด็นกำรพิจำรณำ หลักฐำน  (รหัส) 
 1 มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  โดยการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนหรือองค์กร 
ผลด าเนินการ 
              คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดท าแผนบริการ
วิชาการ  โดยยึดตามนโยบายและกลยุทธ์ของคณะและของ
มหาวิทยาลัย  ( 9-1.1) ซึ่งในการวางแผนนั้นได้มีการรวบรวมข้อมูล
ความต้องการและข้อเสนอแนะของชุมชน  และทบทวนผลการ
ด าเนินการบริการวิชาการแก่ชุมชนในรอบปีที่ผ่านมา  โดยในแผนที่
จัดท าขึ้นจะมีการก าหนดกิจกรรม/โครงการ  ตลอดจนผู้รับผิดชอบ
ไว้  เช่น  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสุขภาพผู้สูงอายุ  (9-1.2) ซึ่งมี
ที่มาจากความร่วมมือของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสถานสงเคราะห์คนชรานิคมเขาบ่อ
แก้ว  ซึ่งอยู่ในก ากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
 

9-1.1 
9-1.2 
9-1.3 
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ม ี ข้อ ประเด็นกำรพิจำรณำ หลักฐำน (รหัส) 
  ซึ่งเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จได้จัดให้มีการติดตามประเมินผล

โครงการตามวัตถุประสงค์และตัวบ่งชี้ของโครงการนั้น  แล้วน า
ข้อมูลไปใช้ปรับปรุงการด าเนินงานคร้ังต่อไป  (9-1.3) 

 

 2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
ผลด าเนินการ 
             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการด าเนินการบรรลุ
เป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 โดยคณะฯ มีการจัดกิจกรรม
บริการวิชาการ ในปีงบประมาณ 2554 จ านวน 9 เร่ือง ซึ่งแต่ละปีมี
ผลการด าเนินงานบรรลุเป้าหมายตามแผนกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 
100 และในการด าเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสุขภาพผู้สูงอายุ
ทางคณะ   ได้ก าหนดเป้าหมาย/ตัวบ่งชี้ และเมื่อด าเนินการแล้วได้มี
ประเมินผล  พบว่าการด าเนินโครงการบรรลุผล  ร้อยละ 100 (9-1.3) 

9-1.3 
9-2.1 

 

 3 ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกที่มีการเรียนรู้และด าเนิน
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
ผลด าเนินการ 
                จากผลของการด าเนินของโครงการสาธารณสุขสัญจร ณ 
สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุบ้านเขาบ่อแก้ว ปี 2553โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการสุขภาพผู้สูงอายุ 2554 ส่งผลให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และ
ผู้สูงอายุเองสามารถพัฒนาดูแลสุขภาพของตนเองและน าความรู้ด้าน
สุขภาพแนะน าแก่ผู้สูงอายุท่านอ่ืนได้  และสามารถน าความรู้ที่ได้รับ
ไปดูสุขภาพของตนเองได้เองอย่างต่อเนื่อง  (9-3.1) 

9-3.1 
9-3.2 

 
 

 
 

4 ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกที่มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
ผลด าเนินการ 
          สถานสงเคราะห์คนชรานิคมเขาบ่อแก้ว ได้มีกลไก นโยบาย
ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยคงอัตลักษณ์ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่มีนโยบายผลักดันและส่งเสริมภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นพัฒนาคุณภาพชีวิต / เด็ก / สตรี / คนชรา และ
ผู้ด้อยโอกาสซึ่งทางสถานสงเคราะห์ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม
กับทางคณะวิทยาศาสตร์ 
 
 
 

9-4.1 
9-4.2 
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ม ี ข้อ ประเด็นกำรพิจำรณำ หลักฐำน (รหัส) 

  
 
 
 

 อย่างต่อเนื่องในหลายโครงการเช่น โครงการบริการวิชาการการ
พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของ
เครือข่ายผู้สูงอายุในชุมชน โครงการจิตอาสาร่วมสร้างสรรค์สู้การ
สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน เป็นต้น 

 
 
 

 
 

5 มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม หรือชุมชน/องค์กร
มีความเข้มแข็ง 
ผลด าเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดบริการวิชาการที่เกิด
ประโยชน์และสร้างคุณค่าแก่ชุมชนในจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งพบว่า
หลังจากการจัดโครงการสาธารณสุขสัญจร ณ สถานสงเคราะห์
ผู้สูงอายุบ้านเขาบ่อแก้ว และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสุขภาพ
ผู้สูงอายุ แล้วบุคลากรในสถานสงเคราะห์และผู้สูงอายุได้รับการ
พัฒนาด้านการดูแลสุขภาพเกิดการรวมกลุ่มจัดต้ังกลุ่มออกก าลังกาย
ส าหรับผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ 
 

9-3.1 
9-4.1 

 

 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
ปฏิบัติได้  5  ข้อ ปฏิบัติได้  5  ข้อ  บรรลุ 5.00  คะแนน 

หลักฐำนอ้ำงอิง: 
9-1.1      แผนบริการวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
9-1.2     โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสุขภาพผู้สูงอายุ 
9-1.3 รายงานสรุปโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสุขภาพผู้สูงอายุ 
9-2.1 โครงการบริการวิชาการตามแผนบริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2554 จ านวน 9 โครงการ 
9-3.1 ข้อมูลการจัดการติดตามผลโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสุขภาพผู้สูงอายุ 
9-3.2 โครงการสาธารณสุขสัญจร ณ สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุบ้านเขาบ่อแก้ว 
9-4.1 โครงการบริการวิชาการการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุของ  
  เครือข่ายผู้สูงอายุในชุมชน 
9-4.2 โครงการจิตอาสาร่วมสร้างสรรค์สู้การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน 
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องค์ประกอบที่ 6  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1: ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งชี้ : กระบวนกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน :จ ำนวนข้อ 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 
5 หรือ 6  ข้อ 

 
เกณฑ์มำตรฐำน: ระดับ 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
 1 มีระบบและกลไกการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม และด าเนินการ

ตามระบบที่ก าหนด 
ผลด าเนินการ 
             คณะฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมจึงได้ก าหนดให้เป็นหน่ึงในนโยบายที่ส าคัญ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับแผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย  
โดยมีบุคลากรรับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติและมีการจัดสรร
งบประมาณเพื่อสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม             

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 มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา 
ผลด าเนินการ 
            คณะฯ จัดมีการจัดการเรียนการสอนที่น าการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมไปผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการเรียนการ
สอนและกิจกรรมที่จัดโดยองค์การนักศึกษา อาทิเช่น   
           1. มีการจัดการเรียนการสอนที่บูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมในรายวิชาที่สอน เช่น อาจารย์ณัฐภัทร  
ศิริคง ได้น าไปบูรณาการกับรายวิชา 4311702 คอมพิวเตอร์เพื่ออาชีพ   
           2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม  
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
           3. โครงการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ที่พัฒนาให้นักศึกษาเรียนรู้เรื่องการเมืองการปกครอง  
ตลอดจนเข้าใจในสิทธิ์ของตนในฐานะที่เป็นนักศึกษา  อันเป็นพื้นฐาน
ของการเป็นพลเมืองที่ธ ารงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตย 
   

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 ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
           4. โครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ที่เสริมสร้างสุขภาพกายแล้วยังช่วยสร้างความมีวินัย  
สามัคคี รู้แพ้-รู้ชนะ-รู้อภัย  ส่งเสริมการท างานเป็นทีม  รวมถึงมีการ
แข่งขันกีฬาพื้นบ้านที่เป็นการอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้าน  แสดงความ
หลากหลายของกิจกรรม 
           5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและเตรียม
ความพร้อมก่อนเป็นบัณฑิต ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ที่มีการอบรมกิริยามารยาท ให้มีความ
สุภาพอ่อนน้อมตามประเพณีไทย    
        

 3 มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมต่อสาธารณชน 
ผลด าเนินการ 
          คณะฯ มีการเผยแพร่กิจกรรมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม
ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะ ฯ 
 

6-6.1-ST-12 

 4 มีการประเมินผลความส าเร็จของการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 
ผลด าเนินการ 
                คณะฯ มีการติดตามผลการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการประเมิน 
 
 
 
 
 

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 
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
 5 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุง

ศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 
 ผลด าเนินการ 
            จากปีงบประมาณที่แล้วทางคณะฯได้รับทุนด าเนินการบูรณา
การงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการ
สอนจ านวน 1 ทุน ในปีงบประมาณนี้ทางคณะฯ ได้จัดทุนด าเนินการ
จ านวน 4 ทุนและจะมีการปรับปรุงทุนในปีงบประมาณหน้าเพิ่มเติมอีก 

6-6.1-ST-13 
 
 
 
 

 6 มีการก าหนดหรือสร้างมาตรฐานคุณภาพด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับชาติ 
ผลด าเนินการ 
          -ไม่มีผลการด าเนินการ 
 

                   - 

 
กำรประเมินปีท่ีแล้วของคณะกรรมกำร :   

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

4  ข้อ 5  ข้อ  บรรลุ 5  คะแนน 
 
ปีกำรศึกษำ 2553  ตัวบ่งชี้ที่  6.1  คือ  ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
กำรประเมินตนเองปีนี้ :   

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่  6.1 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

4  ข้อ 5  ข้อ  บรรลุ 5  คะแนน 
 
กำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรปีนี้ (Check Board): 

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่  6.1 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

4  ข้อ 5  ข้อ  บรรลุ 5  คะแนน 
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กำรประเมินของคณะกรรมกำรปีน้ี :   

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่  6.1 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

 
 

4  ข้อ 5  ข้อ  บรรลุ 
 

5  คะแนน 
 

 
จุดแข็ง 
              มีการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษาในด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกัน
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย 
    
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
             จุดที่ควรพัฒนำ 
                -   
 ข้อเสนอแนะในกำรรับปรุงส ำหรับตัวบ่งชี้นี้   
                  -  
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม  (ถ้ำมี) 
                         - 
หลักฐำนอ้ำงอิง: 

6-6.1-ST-1 แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2554-2557  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
6-6.1-ST-2 แผนการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
6-6.1-ST-3 คู่มือการประกันคุณภาพทางการศึกษา  ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2554 
6-6.1-ST-4 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
6-6.1-ST-5 ประกาศมหาวิทยาลัย  เร่ืองการก าหนดพฤติกรรมด้านคุณธรรม  จริยธรรมนักศึกษา 
6-6.1-ST-6 บันทึกข้อความ  เร่ืองการรณรงค์การใช้ตัวเลขไทยในการจัดท าเอกสารและการแต่ง

กายด้วยผ้าไทย 
6-6.1-ST-7 รายงานสรุปผลโครงการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ 

จัดการเรียนการสอน 
6-6.1-ST-8 รายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม  

ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
6-6.1-ST-9 รายงานผลการจัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี 
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6-6.1-ST-10 รายงานผลการจัดโครงการจัดการแข่งขันกีฬาภายในคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

6-6.1-ST-11 รายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความ
พร้อมก่อนเป็นบัณฑิต ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 

6-6.1-ST-12 เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  www.nsru.ac.th/science/sci_mis 
6-6.1-ST-13 รายงานประชุมงานด้านการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนะธรรมกับ

การเรียนการสอนประจ าปีการศึกษา  2554 
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ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี 10  กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 

ค ำอธิบำย 
 ศิลปะและวัฒนธรรม  เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพ  วิธีชีวิต  และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม 
เป็นพันธกิจหลักประการหนึ่งที่สถาบันพึงตระหนัก  ที่จะต้องให้ความส าคัญในการส่งเสริม  สนับสนุน  
เพื่อให้สังคมในสถาบันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  อย่างมีคุณค่า  สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา และ
เป็นที่ยอมรับของสังคม  การส่งเสริมสนับสนุนจ าต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จริงใจได้ต่อเนื่อง
ที่มั่นคงและยั่งยืนโดยการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ชัดและสามารถประเมินผลได้ 
ประเด็นการพิจารณา 
 1.มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ  (PDCA) 
 2.บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ  80 
 3.มีการด าเนินงานสม่ าเสมออย่างต่อเนื่อง 
 4.เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน 
 5.ได้รับการยกย่องระดับชาติและหรือนานาชาติ 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
ปฏิบัติได ้
1  ข้อ 

ปฏิบัติได ้
2  ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
3  ข้อ 

ปฏิบัติได ้
4  ข้อ 

ปฏิบัติได ้
5  ข้อ 

ผลกำรด ำเนินงำน 

ม ี ข้อ ประเด็นกำรพิจำรณำ หลักฐำน 
 1 มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ  (PDCA) 

ผลด าเนินการ 
          คณะมีนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม โดยมีการก าหนดไว้ในพันธกิจการสนับสนุน               
การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
 

10-1.1 
 

 2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
ผลด าเนินการ 
          มีการด าเนินการตามแผนที่ตั้งไว้ และบรรลุเป้าหมายตามแผน
ร้อยละ 80 
 
 
 

10-2.1 
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ม ี ข้อ ประเด็นกำรพิจำรณำ หลักฐำน 
 3 

 
มีการด าเนินงานสม่ าเสมอและต่อเน่ือง 
ผลด าเนินการ 
          คณะส่งเสริมให้มีการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะ 
และวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน
คณะที่จัดขึ้นเป็นประจ าทุกปี         

10-3.1 
 
 

 4 
 

เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อชุมชน 
ผลด าเนินการ 
            คณะส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาเพื่อเป็นการส่งเสริมสุขภาพ
ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านสุขภาพร่างกายแข็งแรงและใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด        

10-3.1 
 

 

 5 ได้รับการยกย่องระดับชาติและหรือนานาชาติ 
ผลด าเนินการ 
          -ไม่มีผลการด าเนินการ 

- 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
3  คะแนน 
(3  ข้อ) 

ปฏิบัติได้  3  ข้อ √  บรรลุ 3.00  คะแนน 

หลักฐำนกำรอ้ำงอิง: 
10-1.1 แผนปฏิบัติราชการ พ.ศ.2554-2557  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
10-2.1 รายงานสรุปผลการจัดโครงการแข่งขันกีฬาภายในคณะ 
10-3.1 โครงการแข่งขันกีฬาภายในคณะ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 11  กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม 

ค ำอธิบำย 
 ศิลปะและวัฒนธรรม  เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม  เกิดรูปแบบวิถีชีวิตและ
สังคม  โดยมีลักษณะเป็นพลวัต  มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  จ าเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญา  โดยมีแผน
ในการพัฒนา  ให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและวัฒนธรรม สามารถ
รู้จักเลือกรับ  รักษาและสร้างให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงาม  อย่างมีสุนทรีย์ที่มี
รสนิยม 
ประเด็นการพิจารณา 
 1.การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
 2.อาคารสถานที่  สะอาดถูกสุขลักษณะ  และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 
 3.ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม  สอดคล้องกับธรรมชาติ  และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
            4.มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม  และมีการจัดกิจกรรมอย่าง   
               สม่ าเสมอ 
 5.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ต่ ากว่า 3.51  จากคะแนนเต็ม  5 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
ปฏิบัติได ้
1  ข้อ 

 

ปฏิบัติได ้
2  ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
3  ข้อ 

ปฏิบัตไิด้ 
4  ข้อ 

ปฏิบัติได ้
5  ข้อ 

ผลกำรด ำเนินงำนและข้อมูลพื้นฐำน 

มี ข้อ ประเด็นกำรพิจำรณำ หลักฐำน (รหัส) 
 1 การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 

ผลด าเนินการ 
           คณะให้ความส าคัญกับการด าเนินงานด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร โดยคงไว้
ซึ่งวัฒนธรรมไทย ทั้งนี้ในรอบปีที่ผ่านมาทางคณะได้เชิญชวน
บุคลากรภายในคณะใช้ตัวเลขไทยและแต่งกายด้วยผ้าไทย อีกทั้งยัง
ได้ออกแบบส ารวจความคิดเห็นไปยังบุคลากรและนักศึกษาต่อการ
ใช้ตัวเลขไทยและการแต่งกายด้วยผ้าไทยเพื่อน าข้อมูลความคิดเห็น
ดังกล่าวมาวางแผนการด าเนินงานต่อไป 
 
 
 
 

11-1.1 
11-1.2 
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มี ข้อ ประเด็นกำรพิจำรณำ หลักฐำน (รหัส) 
 2 อาคารสถานที่ สะอาดถูกสุขลักษณะ และตกแต่งอย่างมีความ

สุนทรีย์ 
ผลด าเนินการ 
          คณะมีนโยบายในการดูแลและปรับปรุงอาคารสถานที่ให้
สะอาด ถูกสุขลักษณะและตกแต่งอาคารสถานที่ภายในคณะให้
สวยงาม 
 

11-2.1 
 

 3 ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม สอดคล้องกับธรรมชาติ และ
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ผลด าเนินการ 
          คณะได้มอบหมายให้ทางศูนย์วิทยาศาสตร์จัดท าโครงการ
ปรับแต่งภูมิทัศน์ให้สวยงาม โดยเน้นให้สอดคล้องกับธรรมชาติมาก
ที่สุด ส่งผลให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี ร่มร่ืน 
 

11-3.1 
 
 

 4 การจัดให้มีพื้นที่และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมให้
นักศึกษาและบุคลากรมีส่วนร่วมอย่างสม่ าเสมอ 
ผลด าเนินการ 

คณะมีพื้นที่วัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม 
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม  ณ  หอศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ซึ่งมีกิจกรรมอย่างต่อเน่ือง 
 

11-4.1 
 
 

 5 ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 
ผลด าเนินการ 
             จากการด าเนินการออกแบบส ารวจความพึงพอใจของ
นักศึกษาในการรณรงค์ใช้ตัวเลขไทยและการแต่งกายด้วยผ้าไทยที่มี
ต่ออาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พบว่ามีระดับความพึงพอใจโดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.98 และจากการด าเนินการ
ออกแบบความพึงพอใจในการรณรงค์ใช้ตัวเลขไทยและการแต่งกาย
ด้วยผ้าไทยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ พบว่ามีระดับความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 4.82 

11-5.1 
11-5.2 
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ผลการประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
4  คะแนน 
(4  ข้อ) 

ปฏิบัติได้  5  ข้อ √  บรรลุ 5.00  คะแนน 

 
หลักฐำนกำรอ้ำงอิง: 
11-1.1 แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาในการรณรงค์ใช้ตัวเลขไทยและการแต่งกาย

ด้วยผ้าไทยที่มีต่ออาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ 

11-1.2 แบบสอบถามความพึงพอใจในการรณรงค์ใช้ตัวเลขไทยและการแต่งกายด้วยผ้าไทยคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

11-2.1 รูปภาพสถานที่ อุปกรณ์รักษาความปลอดภัย  ภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
11-3.1 โครงการปรับภูมิทัศน์อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
11-4.1 รูปภาพพื้นที่ทางวัฒนธรรม 
11-5.1 รายงานสรุปผลการส ารวจความพึงพอใจของนักศึกษาในการรณรงค์ใช้ตัวเลขไทยและ

การแต่งกายด้วยผ้าไทยที่มีต่ออาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

11-5.2 รายงานสรุปความพึงพอใจในการรณรงค์ใช้ตัวเลขไทยและการแต่งกายด้วยผ้าไทยคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
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องค์ประกอบท่ี 7 กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 : ภำวะผู้น ำของสภำสถำบันและผู้บริหำรทุกระดับของสถำบัน   
ชนิดตัวบ่งชี้ :กระบวนกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน :จ ำนวนข้อ 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 
2  หรือ  3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4  หรือ  5  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7  ข้อ 

 
เกณฑ์มำตรฐำน: ระดับ 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
 1 สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายก าหนดครบถ้วนและมีการ

ประเมินตนเองตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดล่วงหน้า 
ผลด าเนินการ 
          คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่าน  
ได้รับทราบข้อบังคับระเบียบต่าง ๆ  และกรอบภาระหน้าที่  
 (7-7.1-ST-1)   ตลอดจนได้ร่วมกันพิจารณาจัดท ายุทธศาสตร์  เพื่อการ
พัฒนาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ดังปรากฏอยู่ในรายงานการ
ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  ครั้งที่  3/2553  วันที่ 5 พฤศจิกายน  
2553 (7-7.1-ST-2 ), (7-7.1-ST-3) 
      นอกจากนั้นคณะกรรมการยังได้เปิดโอกาสให้มีการประเมินตนเอง 
ตามหลักเกณฑ์  เช่นเดียวกับการประเมินสภามหาวิทยาลัย  
(7-7.1-ST-4)  และเปิดเผยผลการประเมินต่อสาธารณชน 
 

7-7.1-ST-1 
7-7.1-ST-2 
7-7.1-ST-3 
7-7.1-ST-4 

 2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  ก าหนดทิศทางการด าเนินงานและสามารถถ่ายทอด
ไปบุคลากรทุกระดับ มีความสามารถในการวางแผนกลยุทธ์ มีการน า
ข้อมูลสารสนเทศเป็นฐานในการปฏิบัติงานและพัฒนาสถาบัน 
ผลด าเนินการ 
          ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ร่วมกันจัดท ากลยุทธ์
การพัฒนาคณะ, แผนปฏิบัติราชการ  4  ปี,แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  
โดยมีการจัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบ 
(7-7.1-ST-2),  (7-7.1-ST-5)  และได้จัดท าระบบฐานข้อมูล  เพื่อน ามาใช้
ในการพัฒนาสถาบัน   (7-7.1-ST-6)  , (7-7.1-ST-7) 
        

7-7.1-ST-2 
7-7.1-ST-5 
7-7.1-ST-6 
7-7.1-ST-7 
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
 3 ผู้บริหารมีการก ากับ  ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามที่

มอบหมาย รวมทั้งสามารถสื่อสารแผนและผลการด าเนินงานของ
สถาบันไปยังบุคลากรในสถาบัน 
ผลด าเนินการ 
           ผู้บริหารคณะมีการติดตาม  กับกับ  การด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์  โดยมีการติดตามสถานะภาพการด าเนินงานตามโครงการต่าง  ๆ  
ตามแผนงบประมาณที่ตั้งไว้  (7-7.1-ST-8)  และสื่อสารติดตามไปยัง
กลุ่มเป้าหมายที่เกี่ยวข้อง   (7-7.1-ST-9) 
   

7-7.1-ST-8 
7-7.1-ST-9 

 

 4 ผู้บริหารสนับสนุนให้บุคลากรในสถาบันมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการ ให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความเหมาะสม 
ผลด าเนินการ 
           ผู้บริหารคณะได้เปิดโอกาสให้บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการหลายช่องทาง   เช่น  การแต่งต้ังตัวแทนคณาจารย์ 
เป็นคณะกรรมการประจ าคณะ  (7-7.1-ST-10)  การรับฟังความ
คิดเห็นของบุคลากรผ่านทาง  webboard,  ตู้รับฟังความคิดเห็น 
(7-7.1-ST-11)   นอกจากนั้นยังให้อ านาจในการตัดสินใจแก่บุคลากร 
ตามความเหมาะสม  ตามโครงสร้างการบริหารงานคณะ 
(7-7.1-ST-12) 
    

7-7.1-ST-10 
7-7.1-ST-11 
7-7.1-ST-12 

 

 5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงาน เพื่อให้
สามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ของสถาบันเต็มตามศักยภาพ 
ผลด าเนินการ 
             ผู้บริหารคณะมีการถ่ายทอดและส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานใน
ด้านการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ  เช่น  จัดท าโครงการ
พัฒนาด้านการประกันคุณภาพทางการศึกษาของคณะ(7-7.1-ST-13)  
การท าวิจัยชั้นเรียน (7-7.1-ST-14) และการจัดการเรียนการสอนแบบ  
Active  learning   (7-7.1-ST-15) เป็นต้น  โดยอาศัยหลักการจัดการ
ความรู้มาใช้เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน  
 
 
 
 

7-7.1-ST-13 
7-7.1-ST-14 
7-7.1-ST-15 
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน(รหัส) 
    
 
 
 

6 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์
ของสถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
ผลด าเนินการ 
           ผู้บริหารคณะได้บริหารงานโดยค านึงถึงประโยชน์ของ
สถาบันและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้หลักธรรมมาภิบาล  
(7-7.1-ST-16)  
 

7-7.1-ST-16 
 
 
 
 
 

 
 

7 สภาสถาบันประเมินผลการบริหารงานของสถาบันและผู้บริหารน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม 
ผลด าเนินการ 
                  กรรมการประจ าคณะได้จัดให้มีการประเมินผลการ
บริหารคณะ  (7-7.1-ST-17)  และผู้บริหารได้น าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรม  (7-7.1-ST-18) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7-7.1-ST-17 
7-7.1-ST-18 
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กำรประเมินปีท่ีแล้วของคณะกรรมกำร :   

ปีกำรศึกษำ  2553  ตัวบ่งชี้ท่ี  7.1  คือ  สภำสถำบันใช้หลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรจัดกำรและสำมำรถ
ผลักดันสถำบันให้แข่งขันได้ในระดับสำกล 

 
กำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรปีนี้ (check  Board 

 
กำรประเมินของคณะกรรมกำรปีน้ี: 

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 
 

เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้  
6  ข้อ 7  ข้อ  บรรลุ 5  คะแนน 

 
จุดแข็ง 
          คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะนักศึกษา
และมีการบริหารงานแบบเปิดเผยต่อสาธารณชน 
  
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
          จุดที่ควรพัฒนำ 
 - 
 
 
 

ล าดับตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 
 

เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้  
    

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 
 

เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
6  ข้อ 7  ข้อ  บรรลุ 5 คะแนน 

ล าดับตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 
 

เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้  
    

ล าดับตัวบ่งชี้ ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 
 

เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้  
    

  
 

 
    

6  ข้อ 7  ข้อ  บรรลุ 5  คะแนน 

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.1 
 

เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้  
6  ข้อ 7  ข้อ  บรรลุ 5  คะแนน 
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             ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งชี้นี้ 
 - 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
 - 
หลักฐำนอ้ำงอิง: 
7-7.1-ST-1          ระเบียบมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  เร่ือง  บทบาทของคณะกรรมการประจ าคณะ 
7-7.1-ST-2          แผนปฏิบัติราชการ  4  ปี   
7.7.1-ST-3          รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ  คร้ังที ่ 3/2553 วันที ่5 พฤศจกิายน 
                           2553 
7-7.1-ST-4         รายงานผลการประเมินผลงานของผู้บริหารและคณะกรรมการประจ าคณะ 
7-7.1-ST-5        เอกสารแผนกลยุทธ์การพัฒนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7-7.1-ST-6        WWW.NSRU.ac.th/science/MIS 
7-7.1-ST-7        ระบบ  GFMIS    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7-7.1-ST-8        รายงานสถานะภาพ  การด าเนินการตามโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณปี  
                          2555 
7-7.1-ST-9        บันทกึข้อความการติดตามผลการด าเนนิงานตามโครงการต่าง ๆ ที่ได้รับงบประมาณ 
                          ปี  2555 
7-7.1-ST-10      ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการประจ าคณะ 
7-7.1-ST-11      รูปถ่ายตู้รับฟังความคิดเห็น, www.nsru.ac.th/science/webboard 
7-7.1-ST-12      โครงสร้างการบริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
7-7.7-ST-13      โครงการพัฒนาบุคลากรดา้นการประกันคุณภาพทางการศึกษาของคณะ 
7-7.1-ST-14      ตัวอย่างเอกสารรายงานการวิจัยชั้นเรียน (Action  research) 
7-7.1-ST-15       ภาพถ่ายการประชุมแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการพัฒนาคณุภาพการเรียนการสอน 
                           แบบ Active  learning  
7-7.1-ST-16       แบบประเมินผู้บริหารระดับมหาวิทยาลัย  และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
7-7.1-ST-17       ผลการประเมินคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมหาวิทยาลัยฯ ตรวจสอบและ 
                          ประเมินผลงาน ปีงบประมาณ 2554   
7-7.1-ST-18      รายงานผลการด าเนนิงาน  ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบและ 
                         ประเมินผลงาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ปงีบประมาณ 2553   
 
 
            
   
 

http://www.nsru.ac.th/science/MIS
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ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 : กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้  
ชนิดตัวบ่งชี้ :กระบวนกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน :จ ำนวนข้อ 

คะแนน 1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

3  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

4  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

5  ข้อ 
เกณฑ์มำตรฐำน: ระดับ 

ม ี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
 1 มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่

สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจ
ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 
ผลด าเนินการ 
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในปีการศึกษา 2554 ได้มี
การจัดตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ (KM)  โดยมีการทบทวนการ
จัดท าแผนการจัดการความรู้จากการท าแผนปฏิบัติการประจ าปี 2554 
และประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรและบุคคลทั่วไปทราบโดยได้
ก าหนดประเด็นไว้ 2  เร่ือง คือ พัฒนาการเรียนการสอนโดยวิจัย
ปฏิบัต ิ(Action research) และการพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(Active Learning) 
 

7-7.2-ST-1 
7-7.2-ST-2 
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 
7-7.2-ST-8 
7-7.2-ST-9 

 
 

 2 ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้าน 
การผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่
ก าหนดในข้อ 1 
ผลด าเนินการ 
          มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการจัดการความรู้ที่สอดคล้อง
กับแผน KM ข้อ 1 โดยมุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนการสอนโดยวิจัย
ปฏิบัติ (Action research) และการพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(Active Learning) 
 

7-7.2-ST-1 
7-7.2-ST-2 
7-7.2-ST-3 
7-7.2-ST-4 
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ม ี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
 3 มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มี

ประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
ผลด าเนินการ 
            มีการด าเนินการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนโดยวิจัยปฏิบัติและโครงการการพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ 
       

7-7.2-ST-6 
7-7.2-ST-7 
7-7.2-ST-8 
7-7.2-ST-9 

7-7.2-ST-10 
7-7.2-ST-11 
7-7.2-ST-12 
7-7.2-ST-13 

 

 
 

4 มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่
ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืน ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนา
และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 
ผลด าเนินการ 
          มีการน าผลการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการ
พัฒนาการเรียนการสอนโดยวิจัยปฏิบัติและโครงการการพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ  มาจัดท าวารสารการจัดการองค์ความรู้ แล้วน าไป
เผยแพร่ใน KM Blog ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี              
      

7-7.2-ST-14 
7-7.2-ST-15 

 
 
 

 
 

5 มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือ
ปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 
และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
ผลด าเนินการ 
          มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการจัดการองค์ความรู้ 
และน าผลการประเมินมาปรับใช้และปรับปรุงแผนการจัดองค์ความรู้ 
ปี 2555 
 
 
 

7-7.2-ST-16 
7-7.2-ST-17 
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กำรประเมินปีท่ีแล้วของคณะกรรมกำร :   
ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 

 
เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

5  ข้อ 5  ข้อ  บรรลุ 5  คะแนน 
ปีกำรศึกษำ  2553  ตัวบ่งชี้ท่ี  7.2  คือ  กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้ 
กำรประเมินตนเองปีนี้ :   

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 

 
เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

5  ข้อ 5  ข้อ  บรรลุ 5  คะแนน 
กำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรปีนี้  (Check Board):   

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 

 
เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

5  ข้อ 5  ข้อ  บรรลุ 5  คะแนน 
กำรประเมินของคณะกรรมกำรปีน้ี :   

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 

 
เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

5  ข้อ 5  ข้อ  บรรลุ 5  คะแนน 
 
จุดแข็ง 
              1) ผู้บริหารให้ความส าคัญและเป็นผู้น าในกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ 
 2) มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายที่เป็นประโยชน์ในการด าเนินการ
ของคณะให้บรรลุตามพันธกิจ 
 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
              จุดที่ควรพัฒนำ 
 ควรกระตุ้นให้บุคลากรได้เกิดความตื่นตัวในการสร้างและน าองค์ความรู้ไปสู่กระบวนงานปกติ
โดยการจัดให้มีเวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายและบ่อยคร้ังขึ้น  
   
                 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งชี้นี้  
  - 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
 - 
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หลักฐำนอ้ำงอิง: 
7-7.2-ST-1         ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการองค์ความรู้ ปีงบประมาณ 2554  
7-7.2-ST-2         หนังสือบันทึกเชิญประชุมคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ 
7-7.2-ST-3         รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการองค์ความรู้ 
7-7.2-ST-4         แผนการจัดการองค์ความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2554 
7-7.2-ST-5         เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7-7.2-ST-6         โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยวิจัยปฏิบัติ 
7-7.2-ST-7          ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  เร่ือง  การให้ทุนสนับสนุนการพัฒนาการเรียน 
  การสอนโดยวิจัยปฏิบัติ (Action  Research)  รายละเอียดของรายวิชา  (มคอ.3) 
7-7.2-ST-8          โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน 
  เป็นส าคัญ  ประจ าปีงบประมาณ  2554 
7-7.2-ST-9          ประกาศมหาวทิยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  เร่ือง  การให้ทุนสนับสนุนการจดัการเรียนรู้ 
                  แบบใฝ่รู้และรายงานการวิจัยในชั้นเรียนตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและ 
  ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  (Action Learning $ 
  Action   Research)   
7-7.2-ST-10        เอกสารประกอบการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดย 
  วิจัยปฏิบัติ   
7-7.2-ST-11        เอกสารประกอบการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและ 
               ประสิทธิผล ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ       
7-7.2-ST-12        ภาพการจัดกิจกรรมการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน     
               โดยวิจัยปฏิบัต ิ  
7-7.2-ST-13        ภาพการจัดกิจกรรมการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและ 
                            ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
7-7.2-ST-14        วารสารการจัดการองค์ความรู้ 
7-7.2-ST-15        KM BLOG ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7-7.2-ST-16        แบบติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ 
7-7.2-ST-17        รายงานติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ขององค์ความรู้ 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ 
ชนิดของตัวบ่งชี้: กระบวนกำร 
 

ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้   :    
ผู้เก็บรวบรวมข้อมลู : 

ผศ.ดร.บัญญตัิ  ช านาญกิจ 
อาจารย์ประยทุธ  สุระเสนา 
อาจารย์พงษ์ศักดิ์  ศริิโสม       
อาจารย์สมพร  พูลพงษ์              

เบอร์โทรภำยใน : 1102 
เบอร์โทรภำยใน : 1300 
เบอร์โทรภำยใน : 1305   
เบอร์โทรภำยใน : 1305   

e-Mail : banyat@nsru.ac.th 
e-Mail :  prayoot@nsru.ac.th 
e-Mail : pongsak@nsru.ac.th                                    
e-Mail :  
somphon.p@nsru.ac.th 

 นางสาววรยา  แสงสร้อย          
นายภัทร  ปานพรหม                

เบอร์โทรภำยใน : 1305  
เบอร์โทรภำยใน : 1305    

e-Mail : woraya@nsru.ac.th 
e-Mail :  patthara@nsru.ac.th 

 

เกณฑ์กำรประเมิน  

คะแนน 1  คะแนน 2  คะแนน 3  คะแนน 4  คะแนน 5  

มีการด าเนินการ 

1 ข้อ  

มีการด าเนินการ 

2 ข้อ  

มีการด าเนินการ 

3 ข้อ  

มีการด าเนินการ 

4 ข้อ  

มีการด าเนินการ 

5 ข้อ  

 

ผลกำรประเมินตนเอง 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
 1 มีแผนระบบสารสนเทศ (Information System Plan) 

ผลด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยฯ จัดท าแผนระบบสารสนเทศ  (ICT Master 

Plan) โดยพัฒนาจากแนวทางการปรับแผนยุทธศาสตร์ และแผนการ
ด าเนินงาน ประจ าปี 2553-2556 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดท า 

- แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ส านักวิทยบริการและ
เท คโน โลยี ส ารสน เท ศ  มห าวิท ย าลั ย ราชภั ฏ น ครส วรรค์ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556 

- แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2554 
- นโยบายการให้บริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ  2554 
- โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ

ประกันคุณภาพการศึกษา 

7-7.3-NSRU-1 
7-7.3-NSRU-2 
7-7.3-NSRU-3 
7-7.3-NSRU-4 
7-7.3-NSRU -5 

 

 2 มีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจของ
สถาบัน โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมการจัดการเรียนการสอน การ
วิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน และสามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพ 
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
ผลด าเนินการ 

มหาวิทยาลัยฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบ
ฐานข้อมูลเพื่อการตัดสินใจตามนโยบายที่ครอบคลุมการจัดการเรียน
การสอน การวิจัย การบริหารจัดการ และการเงิน สามารถน าไปใช้ใน
การด าเนินงานประกันคุณภาพ ได้แก่ ฐานข้อมูล e-Office,e-Meeting, 
e-Schedule, ระบบบริหารงบประมาณ (GFMIS),ระบบงานสอบ
ประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ระบบบริหารงานบุคลากร และ
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 

7-7.3-NSRU-6 
7-7.3- NSRU-7 
7-7.3- NSRU-8 
7-7.3- NSRU-9 
7-7.3- NSRU-10 
7-7.3- NSRU-11 

 

 3 มีการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศ 
ผลด าเนินการ 

มหาวิทยาลัยโดยส านักวิทยบริการฯ  ได้จัดท าระบบการ
ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมาใน
แบบ Online และได้ท าการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ระบบสารสนเทศ เพื่อน าผลการประเมินที่ได้มาปรับปรุงระบบต่อไป 

7-7.3- NSRU-12 
7-7.3- NSRU-13 

 

 4 มีการน าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบสารสนเทศ 
ผลด าเนินการ 

ส านักวิทยบริการฯ โดยศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร ได้น าผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศมาปรับปรุงระบบสารสนเทศ มาพิจารณาในการประชุม
ประจ าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อปรับปรุงระบบ
สารสนเทศให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

7-7.3- NSRU-14 
7-7.3- NSRU-15 

 
 

 5 มีการส่งข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายของหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ก าหนด 
ผลด าเนินการ 

มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้ส านักวิทยบริการฯ ได้มีการ
ประสานงานและส่งข้อมูลด้านนักศึกษา, บุคลากร, หลักสูตร, 
การเงิน และภาวะการมีงานท าของบัณฑิต ให้แก่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตามระยะเวลาที่ก าหนดอย่าง
สม่ าเสมอ 
            มหาวิทยาลัยได้มีการส่งข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษาให้แก่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ผ่าน
ระบบ CHE QA Online  ตามระยะเวลาที่ก าหนดอย่างสม่ าเสมอ 

7-7.3-NSRU-16 
7-7.3-NSRU-17 
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ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีท่ีแล้ว:   
ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 เปำ้หมำยท่ีก ำหนด ผลของเป้ำหมำยท่ีได้ กำรบรรลุเป้ำหมำย ค่ำคะแนนท่ีได้  
4 ข้อ 5 ข้อ  บรรลุ 5 คะแนน 

 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้: 

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 เป้ำหมำยท่ีก ำหนด ผลของเป้ำหมำยท่ีได้ กำรบรรลุเป้ำหมำย ค่ำคะแนนท่ีได้  
4  ข้อ 5  ข้อ  บรรลุ 5 คะแนน 

 

 ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรตรวจสอบคุณภำพ: 

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 เป้ำหมำยท่ีก ำหนด ผลของเป้ำหมำยท่ีได้ กำรบรรลุเป้ำหมำย ค่ำคะแนนท่ีได้  
4  ข้อ 5  ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีน้ี: 

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3 เป้ำหมำยท่ีก ำหนด ผลของเป้ำหมำยท่ีได้ กำรบรรลุเป้ำหมำย ค่ำคะแนนท่ีได้  
4  ข้อ 5  ข้อ บรรลุ 5  คะแนน 

 

จุดแข็ง 
มหาวิทยาลัยฯ มีคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์  ในการก าหนดนโยบายและทีมงานในการพัฒนาระบบโดยใช้บุคลากรในศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศ  ท าให้สามารถพัฒนางานได้อย่างต่อเน่ือง 

 

จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
จุดที่ควรพัฒนำ 
1. ควรมีการเพิ่มงบประมาณด้านระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศ 
2. ควรมีการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศขององค์กร หน่วยงานต่าง ๆ เข้ากับระบบส่วนกลาง

ทั้งหมด  
3. ควรมีการทบทวนการใช้งานระบบสารสนเทศด้านต่าง ๆ กับหน่วยงาน  โดยการประชุมเชิง

ปฏิบัติการอย่างน้อยปีละคร้ัง 
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 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งชี้นี้  
-ไม่มี- 
 

วิธีปฏิบัติท่ีดี (Good Practice)   
1.เว็บไซต์ของส านักวิทยบริการฯ ที่ URL:http://www.nsru.ac.th/aritc/ 
2.แบบส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

ในรูปแบบ Online ที่ URL http://intra.nsru.ac.th/ 
 

 หลักฐำนอ้ำงอิง: (ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ) 

7-7.3-NSRU-1 ค าสั่งที่ 192/2553 เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการ
สื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

7-7.3-NSRU-2 แผนพัฒนาระบบสารสนเทศ ส านักวิทยบริการและการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553-2556 

7-7.3-NSRU-3 แผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ 2554 
7-7.3-NSRU-4 นโยบายการให้บริการวิชาการประจ าปีงบประมาณ  2554 
7-7.3-NSRU-5 โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษา 
7-7.3-NSRU-6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ URL http://intra.nsru.ac.th/ ซึ่งมีต่างๆ 
ดังนี้   

1.ระบบทะเบียน Online ที่ URL http://regis.nsru.ac.th/ 
2.ฐานข้อมูลวิจัย ที่ URL http://www2.nsru.ac.th/vj 
3.ระบบ e-Office ที่ URL http://eoffice.nsru.ac.th/  
4.ระบบ e-Meeting ที่ URL http://www.nsru.ac.th/oldnsru/e-meeting/ 
5.ระบบ e-Schedule ที่ URL http://intra.nsru.ac.th/es/  
6.ระบบบริหารงบประมาณ (GFMIS)  ที่ URL http://intra.nsru.ac.th/budget/ 

        7.ระบบงานสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ ที่ URL  
http://comqa.nsru.ac.th/ 

8. ระบบบริหารงานบุคลากรที่ URL http://intra.nsru.ac.th/PMIS/ 
7-7.3- NSRU-7    เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ ที่ URL  http://www.nsru.ac.th/ 
7-7.3- NSRU-8  โปรแกรมระบบบริหารงานงบประมาณ (GFMIS) 
7-7.3- NSRU-9 
7-7.3- NSRU-10      

โปรแกรมระบบงานสอบประกันคุณภาพด้านคอมพิวเตอร์ 
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการประกันคุณภาพการศึกษาที่ URL 
htt://202.28.249.251/nsrumis 
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7-7.3- NSRU-11 
 

สรุปการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ 

7-7.3- NSRU-12   
 

แบบส ารวจความพึงพอใจต่อการใช้งานระบบของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ที่ URL  
http://intra.nsru.ac.th/ 

7-7.3- NSRU-13   
 

รายงานสรุปผลแบบประเมินความพึงพอใจการใช้งานระบบสารสนเทศเพื่อการ
บริหารจัดการ(MIS) 

7-7.3- NSRU-14 รายงานการประชุมประจ าศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
7-7.3-NSRU-15 
 
7-7.3-NSRU-16 

สรุปการปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ 
รายงานข้อมูลนักศึกษา บุคลากร หลักสูตร การเงิน และภาวการณ์มีงานท าของบัณฑิต 
ที่ URL http://www.nsru.ac.th/main/report.asp 

7-7.3-NSRU-17 เว็บไซต์ระบบน าส่งข้อมูลเข้าคลังข้อมูลอุดมศึกษา ที่ URL 
http://www.data3.mua.go.th/data3 
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ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4 :ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 
ชนิดตัวบ่งชี้ : กระบวนกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน :จ ำนวนข้อ 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 

2  ข้อ 
มีการด าเนินการ 
3  หรือ  4  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
5  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6  ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน:ระดับ 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน(รหัส) 
 

 
1 มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างานบริหารความเสี่ยง โดยมีผู้บริหาร

ระดับสูงและตัวแทนที่รับผิดชอบพันธกิจหลักของสถาบันร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือคณะท างาน 
ผลด าเนินการ 
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง โดยมีผู้บริหารและตัวแทนบุคลากรของคณะฯ ที่รับผิดชอบภารกิจด้าน
ต่าง ๆ ร่วมเป็นกรรมการตามค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 
020/2555 และนอกจากนั้นผู้บริหารคณะยังก าหนดนโยบายให้คณะน าแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการจัดการศึกษาของคณะ ดังปรากฏใน
คู่มือประกันคุณภาพฯ 
              

7-7.4-ST-1 
7-7.4-ST-2 

 
 

2 มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่างน้อย 
3 ด้านตามบริบทของสถาบัน ตัวอย่างเช่น 
          - ความเสี่ยงด้านทรัพยากร (การเงิน งบประมาณ ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศอาคารสถานที่) 
          - ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 
          - ความเสี่ยงด้านนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
          - ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยงของกระบวนการบริหาร
หลักสูตรการบริหารงานวิจัย ระบบงาน ระบบประกันคุณภาพ 
          - ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมาภิบาล โดยเฉพาะ
จรรยาบรรณของอาจารย์และบุคลากร 
          - ความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก 
          - อ่ืน ๆ ตามบริบทของสถาบัน 
 
 
 

7-7.4-ST-3 
7-7.4-ST-4 
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน(รหัส) 
ผลด าเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงประจ าคณะฯ  เมื่อวันที่  16  มีนาคม  2555  โดยได้มีการ
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง  และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง  โดยค านึงถึง
ความเสี่ยง  4  ประเภท   คือความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์, ความ
เสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน,  ความเสี่ยงด้านบุคลากรและความเสี่ยงด้านธรรมา 
ภิบาล,และความเสี่ยงจากเหตุการณ์ภายนอก  ดังปรากฏในเอกสารแผน
บริหารความเสี่ยงของคณะฯ 
 

 
 

3 มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและจัดล าดับความเสี่ยงที่
ได้จากการวิเคราะห์ในข้อ 2 
ผลด าเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เมื่อวันที่ 16 
มีนาคม 2555 ได้มีการประเมินโอกาสและผลกระทบของความเสี่ยงและได้
จัดล าดับความเสี่ยงที่ได้จากการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยง 
 

7-7.4-ST-3 
7-7.4-ST-4 

 
 

4 มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง และด าเนินการตาม
แผน 
ผลด าเนินการ 
           คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ าคณะฯ ได้รวบรวมข้อมูลที่ได้
จากการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง แล้วจัดท าแผนบริหารความเสี่ยง 
โดยเลือกความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง โดยมีการก าหนดแนวทาง
ด าเนินการ ระยะเวลาที่ใช้ ผู้รับผิดชอบ และแนวทางในการติดตามและ
ประเมินผล 
             

7-7.4-ST-3 
7-7.4-ST-4 

 
 

5 มีการติดตาม และประเมินผลการด าเนินงานตามแผน และรายงานต่อสภา
สถาบันเพื่อพิจารณาอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 
ผลด าเนินการ 
          ผู้บริหารสูงสุดของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้มอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง ปีการศึกษา 2554 ซึ่งมี
หลายกิจกรรมได้ด าเนินการไปแล้ว เช่น 

7-7.4-ST-4 
7-7.4-ST-5 
7-7.4-ST-6 
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน(รหัส) 
          1. ความเสี่ยงด้านการปฏิบัติงาน ที่เกิดจากการการใช้งานเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ขาดระบบการติดตามตรวจสอบการใช้งาน ผู้รับผิดชอบได้
ด าเนินการจัดท าประกาศขั้นตอนการขอใช้ห้องปฏิบัติการและอุปกรณ์
วิทยาศาสตร์ มีการประชาสัมพันธ์ และด าเนินการไปตามขั้นตอนเรียบร้อย
แล้ว 
          2. ความเสี่ยงด้านยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ ซึ่งที่ผ่านมาทางคณะฯ ขาด
ข้อมูลสภาพแวดล้อมและศักยภาพที่เป็นปัจจุบัน ส าหรับวางแผนจัดวาง
ยุทธศาสตร์ ทางผู้บริหารจึงด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและศักยภาพ เพื่อประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ และได้
จัดประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ แล้วในปี
การศึกษา 2554 
          และได้น าเสนอรายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความ
เสี่ยงฯ เสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะฯ 
          

 
 

6 มีการน าผลการประเมิน และข้อเสนอแนะจากสภาสถาบันไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
ผลด าเนินการ 
            คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและ
รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะฯ เพื่อทบทวนและน าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ 
มาปรับแผนบริหารความเสี่ยงในรอบปีถัดไป 
             

  7-7.4-ST-7 
  7-7.4-ST-8 
 

 
กำรประเมินปีท่ีแล้วของคณะกรรมกำร :   
ล าดับตัวบง่ชี้ ผลการด าเนินงานคะแนนอิงเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 

 
เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

6  ข้อ 6  ข้อ  บรรลุ 5 คะแนน 
ปีกำรศึกษำ  2553  ตัวบ่งชี้ท่ี  7.4  คอื  ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 
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กำรประเมินตนเองปีนี้ :   

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

6  ข้อ 6  ข้อ  บรรลุ 5  คะแนน 
กำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรปีนี้ (Check Board):   

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 

 
เป้าหมายที่ก าหนด 

 
ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

6  ข้อ 6  ข้อ  บรรลุ 5  คะแนน 
กำรประเมินของคณะกรรมกำรปีน้ี:   

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 

 
เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

6  ข้อ 6  ข้อ  บรรลุ 5  คะแนน 
 
จุดแข็ง 
              บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ความส าคัญและร่วมมือเป็นอย่างดี
ในการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
  
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
             จุดที่ควรพัฒนำ 
 - ความเสี่ยงบางประเด็น มีข้อจ ากัดในเร่ืองของงบประมาณท าให้การบริหารความเสี่ยงใน
ประเด็นนั้น ๆ ไม่บรรลุผลส าเร็จเท่าที่ควร เช่น การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ 
                 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งชี้นี้  
 -ควรจัดหาหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาเป็นที่ปรึกษาเพือ่ให้เกิดมุมมองใหม่หรือหลากหลายขึ้น
ในการบริหารความเสี่ยง 
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
 - 
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หลักฐำนอ้ำงอิง: 
7-7.4-ST-1 ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 020/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ 2555 
7-7.4-ST-2 นโยบายของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการน าระบบบริหารความเสี่ยง

มาใช้ในการจัดการศึกษา (คู่มือประกันคุณภาพฯ) 
7-7.4-ST-3 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์ฯ 
7-7.4-ST-4 แผนบริหารความเสี่ยงของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
7-7.4-ST-5 ระเบียบการใช้ห้องปฏิบัติการชีววิทยา ศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์  
7-7.4-ST-6 การวิเคราะห์สภาวะองค์กร ก าหนดกลยุทธ์ และการทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ 

พันธกิจ โดยการวิเคราะห์ SWOT คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี
งบประมาณ  2555 

7-7.4-ST-7 รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงฯ 
7-7.4-ST-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารคณะฯ 
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ตัวบ่งชี้ที่  13  กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำท่ีของผู้บริหำรสถำบัน 

 
ค ำอธิบำย 
 การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผล 
ส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบันอุดมศึกษา  จะมุ่งเน้นการประเมินคุณภาพ
ของการบริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา  ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการประจ าปี  
ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 
ผลการประเมินตนเอง 
ข้อ 

 
ข้อมูลพื้นฐาน 

 
 
 

ผลการด าเนินงาน  
ปีการศึกษา  2554 

ผลการ 
ด าเนินงาน

ที่ใช้
ค านวณ 

1 คะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงาน 
ของผู้บริหารสถาบัน 

 

4.16 4.16 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
≥ 3.51  คะแนน 4.16  คะแนน  บรรลุ 4.16  คะแนน 

 
หลักฐำนอ้ำงอิง: 
 13-1     การติดตาม  การตรวจสอบและการประเมินผลงาน  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
              ปีงบประมาณ  2554  สรุปผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน  
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องค์ประกอบท่ี 8 กำรเงินและงบประมำณ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1 : ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ  
ชนิดตัวบ่งชี้  : กระบวนกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน :จ ำนวนข้อ 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 
2  หรือ  3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4  หรือ  5  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7  ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน: ระดับ 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
 1 มีแผนกลยุทธ์ทางการเงินที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

ผลด าเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการจัดแผนกลยุทธ์ทางการเงิน               
(8-8.1- ST-1) เพื่อให้การใช้งบประมาณบริหารงบประมาณ และการก าหนด
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน โครงการ/กิจกรรม      
ที่มีเป้าหมายชัดเจน สามารถปฏิบัติได้ มีประสิทธิภาพ โปร่งใส่ เกิดประโยชน์
สูงสุด และสามารถตรวจสอบ ติดตามการใช้การใช้จ่ายงบประมาณ  เพื่อความ
ถูกต้องของงบประมาณ และน าผลการใช้จ่ายงบประมาณมาปรับปรุงแก้ไข 

8-8.1- ST-1 
 

 2 มีแนวทางจัดหาทรัพยากรทางด้านการเงิน หลักเกณฑ์การจัดสรร และการวาง
แผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได ้
ผลด าเนินการ 
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการด าเนินการจัดหาทรัพยากรด้าน
การเงินจากเงินแผ่นดิน เงินรายได้ และเงินจากการตรวจสอบมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (8-8.1-ST-20) จะด าเนินการประชุมหัวหน้าหน่วยงานภายใน
คณะเพื่อจัดสรรงบประมาณภายใต้แนวทางการจัดสรรงบประมาณตาม
หลักเกณฑ์ วิธีคิด จัดท ากรอบงบประมาณโดยคลอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์
และพันธกิจ  (8-8.1-ST-3) (8-8.1-ST-4) ของคณะ เพื่อให้เกิดประโยชน์สุงสุด  
คณะจะให้แต่ละสาขาจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ  (สนว.354)  (แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ) (8-8.1-ST-5) ,(8-8.1-ST-6)  และน าข้อมูลที่จัดสรรงบประมาณ  
มาเผยแพร่ในการประชุมอาจารย์(8-8.1-ST-7),ประชุมคณะกรรมการ  ประจ า
คณะ  (8-8.1-ST-8)  เพื่อให้มีส่วนร่วมในการรับรู้และตรวจสอบ  การบริหาร
และการจัดสรรงบประมาณ  
 
 
 

8-8.1-ST-2 
8-8.1-ST-3 
8-8.1-ST-4 
8-8.1-ST-5 
8-8.1-ST-6 
8-8.1-ST-7 
8-8.1-ST-8 

8-8.1-ST-20 
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
               คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีแนวทางการวางแผนการใช้

จ่ายเงินให้เป็นไปตามไตรมาสโดยการเร่งรัดการเบิกจ่ายให้ตรงตามไตรมาส 
และการเบิกจ่ายเงินต้องก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
ให้ถูกต้องตามระเบียบกระทรวงการคลัง  

 

 3 มีงบประมาณประจ าปีที่สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการในแต่ละพันธกิจและ
การพัฒนาสถาบันและบุคลากร 
ผลด าเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการประชุมหัวหน้าหน่วยงาน
ภายในคณะ เพื่อจัดสรรงบประมาณประจ าปี 2554  โดยให้แต่ละสาขาวิชา
จัดตั้งงบประมาณให้คลอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติกราชการ           
และพันธกิจของคณะและมหาวิทยาลัย (8-8.1-ST-4) (8-8.1-ST-5) เพื่อพัฒนา
นักศึกษา บุคลากร สถาบันไปพร้อม ๆ กันนอกจากนี้ คณะฯ มีงบประมาณ
สนับสนุนให้บุคลากรจัดท าผลงานวิชาการ การวิจัย การอบรมสัมมนา ศึกษาดู
งานทั้งในและต่างประเทศ และการบริการวิชาการอย่างต่อเน่ือง เพื่อน าความรู้
มาพัฒนานักศึกษา องค์กร และพัฒนาตนเอง   
 

8-8.1-ST-4 
8-8.1-ST-5 

 

 4 มีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ และรายงานต่อสภาสถาบัน
อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง 
ผลด าเนินการ 
            คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีระบบฐานข้อมูลทางการเงิน  
(GFMIS) (8-8.1-ST-17)  และระบบสารสนเทศ เพื่อจัดการจัดการและ
สนับสนุนการตัดสินใจ(WWW.nsru.ac.th/science/Mis) (8-8.1-ST-12)   
แสดงสถานทางการเงิน      ในแต่ละโครงการ/กิจกรรม(8-8.1-ST-15)  และ
จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2554  
(รอบ 9  เดือน)  (รอบ 12  เดือน) (ส่งมหาวิทยาลัย) (8-8.1-ST-13)  ,รายงาน
สถานะทางกาใช้งบประมาณ 3  เดือน (รายไตรมาส)รายงานงบประมาณ
คงเหลือ (รายเดือน) (เอกสาร),3 เดือน (รายไตรมาส) (8-8.1-ST-9),รายงาน   
การประชุมคณะกรรมการบริหารคณะ ,รายงานการประชุมอาจารย์คณะฯ  
เพือ่ให้ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลไปวิเคราะห์สถานทางการเงิน เพื่อน าข้อมูล          
ไปปรับปรุงพัฒนาแก้ไข   (8-8.1-ST-15) 
 
 
 

    8-8.1-ST-9 
8-8.1-ST-12 
8-8.1-ST-13 
8-8.1-ST-15 
8-8.1-ST-17 

 

http://www.nsru.ac.th/science/Mis
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
 5 มีการน าข้อมูลทางการเงินไปใช้ในการวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย และวิเคราะห์

สถานะทางการเงินและความมั่นคงของสถาบันอย่างต่อเนื่อง 
ผลด าเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี น าข้อมูลจากการจัดท าสรุป
งบประมาณคงเหลือ (รายเดือน) (8-8.1-ST-10) และรายงานสถานการใช้
งบประมาณ 3 เดือน (รายไตรมาส) (8-8.1-ST-15) ,ฐานข้อมูลทางการเงินเป็น
รายกิจกรรมย่อย(เอกสาร)และผ่านระบบสารสนเทศ(MIS)(8.8.1-ST-12) และ
ระบบการบริหารงบประมาณ (GFMIS)ของคณะฯ (8.8.1-ST-17) ทุกเดือน  
เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ/บริหารคณะ/ประชุมอาจารย์คณะ    
เพื่อน าข้อมูลการใช้งบประมาณในแต่ละกิจกรรมมาวิเคราะห์ วางแผน 
ค่าใช้จ่าย สถานทางการเงินและความมั่นคง การใช้งบประมาณเป็นไปอย่าง
สม่ าเสมอ และน าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนา แก้ไขการด าเนินงานภายในคณะ
อย่างต่อเนื่อง (8-8.1-ST-11) 
 

8-8.1-ST-10 
8-8.1-ST-11 
8-8.1-ST-12 
8-8.1-ST-15 
8-8.1-ST-17 

 
 
 
 
 

 6 มีหน่วยงานตรวจสอบภายในและภายนอก ท าหน้าที่ตรวจ ติดตามการใช้เงิน
ให้เป็นไปตามระเบียบและกฎเกณฑ์ที่สถาบันก าหนด 
ผลด าเนินการ 
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการแต่งตั้งคณะกรรมการติดตาม
การใช้งบประมาณจากบุคคลภายนอกคือ คณะกรรมการตรวจสอบติดตาม
และประเมินผลมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ  2554  และคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย, หน่วยตรวจสอบภายในประจ าคณะ     
(8-8.1-ST-16) เข้ามาตรวจสอบ ติดตามการใช้งบประมาณ  การปฏิบัติงาน 
และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้ด าเนินการจัดท าระเบียบการใช้
งบประมาณ  (8-8.1-ST-19) จัดส่งให้หน่วยงานย่อยภายในคณะฯ เพื่อให้
หน่วยงานย่อยภายในคณะมีการใช้งบประมาณ  ให้เป็นตามกฎระเบียบและ
กฎเกณฑ์ ที่ระเบียบกระทรวงการคลังของกรมบัญชีกลางและระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และประกาศ,ระเบียบ มหาวิทยาลัยฯ 
ก าหนด 
 
 
 

8-8.1-ST-16 
8-8.1-ST-19 
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
 7 ผู้บริหารระดับสูงมีการติดตามผลการใช้เงินให้เป็นไปตามเป้าหมาย และน า

ข้อมูลจากการรายงานทางการเงินไปใช้วางแผนและการตัดสินใจ 
ผลการด าเนินการ 
          ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีนโยบายให้มีการจัดท า
รายงานสรุปงบประมาณคงเหลือ(รายเดือน),  3 เดือน (รายไตรมาส) และ
สถานการใช้งบประมาณ    รายไตรมาส(3 เดือน) (8-8.1-ST-9)(8-8.1-ST-15) ,
รายงานผลการปฏิบัติงานการใช้งบประมาณปี 2554 รอบ 9,12 เดือน(8-8.1-
ST-13) และจัดท าเป็นฐานระบบสารสนเทศ เป็นข้อมูลออนไลน์ผ่านระบบ
สารสนเทศ   เพื่อการจัดการ สนับสนุนการตัดสินใจ
(www.nsru.ac.th/xduebce/Mis) (8-8.1-ST-12)      พร้อมทั้งเอกสาร และ
ระบบการบริหารงบประมาณ (GFMIS ) (8-8.1-ST-17) ออนไลน์ และบันทึก
เร่งรัดการใช้งบประมาณให้ตรงตามไตรมาส (3  เดือน)  เพื่อใช้เป็นข้อมูลใน
การติดตามผลการใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมายและใช้ในการวางแผน 
 การตัดสินใจ การวิเคราะห์สถานทางการเงิน และใช้ในการวางแผน 
งบประมาณในปีงบประมาณถัดไป  (8-8.1-ST-18) 
 

    8-8.1-ST-9 
8-8.1-ST-11 
8-8.1-ST-12 
8-8.1-ST-13 
8-8.1-ST-15 
8-8.1-ST-17 
8-8.1-ST-18 

 
 
 

 
กำรประเมินปีท่ีแล้วของคณะกรรมกำร :   
ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

7  ข้อ 6  ข้อ  บรรลุ 4 คะแนน 
ปีกำรศึกษำ  2553  ตัวบ่งชี้ท่ี  8.1  คือ  ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ 
 กำรประเมินตนเองปีนี้ :   

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 

 
เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

7  ข้อ 7  ข้อ  บรรลุ 5  คะแนน 
กำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรปีนี้ (Check Board) :   
ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 

 
เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

7  ข้อ 7  ข้อ  บรรลุ 5  คะแนน 
 
 
 

http://www.nsru.ac.th/xduebce/Mis
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กำรประเมินของคณะกรรมกำรปีน้ี :   

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 

 
เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

7  ข้อ 7  ข้อ  บรรลุ 5  คะแนน 
 
จุดแข็ง 
         1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการใช้งบประมาณ 
 (รายไตรมาส)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2554 ,จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554  (รอบ  9  เดือน)และรอบ  12  เดือน ,สรุปงบประมาณรายจ่าย(รายเดือน) โดย
จัดท าเป็นฐานข้อมูลออนไลน์ และระเบียบการใช้งบประมาณประจ าคณะวิทย์ฯ ส่งไปยังหน่วยงานย่อย
ของคณะฯ เพื่อให้มีการใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงตามไตรมาส ถูกต้อง และตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งของบประมาณ 
          2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน และคณะกรรมการ 
ประจ าคณะฯ (บุคคลภายนอก) หน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของคณะฯ 
 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการวิเคราะห์สถานการณ์การเงินอย่างต่อเนื่อง ทั้งรายเดือน  และสรุป
รายปี เพื่อการวางแผนการบริหารงบประมาณระยะยาวของคณะฯ  และเชื่อมยังกับแผนการปฏบิัติงาน 
 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งชี้นี้ 
  - 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
หลักฐำนอ้ำงอิง: 

8-8.1-ST-1 แผนกลยุทธ์ทางการเงินของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปี 2554 
8-8.1-ST-2 เกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณ   คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        

ประจ าปี  2554  
8-8.1-ST-3 เกณฑ์และวิธีคิดการจัดสรรงบประมาณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์      

ประจ าปี  2554 
8-8.1-ST-4 แนวทางการจัดท างบประมาณรายจ่าย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2554 
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8-8.1-ST-5 แบบค าขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2554  (สนว.354) 

8-8.1-ST-6 บันทึกข้อความเชิญประชุมหัวหน้ารองคณบดี/หัวหน้าภาคทุกท่าน/หัวหน้า
สาขาวิชาทุกท่านและผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณปี 2554 

8-8.1-ST-7 รายงานการประชุมอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ  
2554 

8-8.1-ST-8 รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการประจ า                   
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  พ.ศ. 2554 

8-8.1-ST-9 รายงานสรุปงบประมาณ (รายเดือน)ทุกเดือน ประจ าปี 2554 

8-8.1-ST-10 แผนการใช้จ่ายเงินทุกเดือน(ดูจากรายงานสรุปงบประมาณทุกเดือน) 

8-8.1-ST-11 บันทึกข้อความเร่งรัดการใช้งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2554 (ทุกไตรมาส) 
8-8.1-ST-12 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ และสนับสนุนการตัดสินใจ  

(www.nsru.ac.th/science/Mis) 

8-8.1-ST-13 รายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ  2554   
(รอบ 9 เดือน) (รอบ  12 เดือน) (ฟอร์มมหาวิทยาลัย) 

8-8.1-ST-14 บันทึกข้อความขอส่งรายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปีงบประมาณ  2554 

8-8.1-ST-15 รายงานแสดงสถานะทางการใช้งบประมาณ (รายไตรมาส)  
ประจ าปีงบประมาณ  2554(งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณรายได้) 

8-8.1-ST-16 ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายในคณะวิทยาศาสตร์ฯและรายงานผลการ
ควบคุมภายใน/บันทึกข้อความเข้าตรวจสอบ/บันทึกข้อความคณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและประเมินผลงานมหาวิทยาลัยฯ 

8-8.1-ST-17 ระบบบริหาร GFMIS 
8-8.1-ST-18 แผนงบประมาณ ปี 2555 

8-8.1-ST-19 คู่มือการเบิกจ่ายเงิน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

8-8.1-ST-20 บันทึกข้อความการเบิกเงิน มผช. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nsru.ac.th/science/Mis
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องค์ประกอบท่ี  9  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1 :ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
ชนิดตัวบ่งชี้ :กระบวนกำร 
เกณฑ์กำรประเมิน :จ ำนวนข้อ 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
มีการด าเนินการ 

1  ข้อ 
มีการด าเนินการ 
2 หรือ 3  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
4 หรือ 5 หรือ 6 ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7  หรือ  8  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
9  ข้อ 

เกณฑ์มำตรฐำน: ระดับ 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
 1 มีระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่เหมาะสมและ

สอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน ตั้งแต่ระดับภาควิชา
หรือหน่วยงานเทียบเท่า และด าเนินการตามระบบที่ก าหนด 
ผลด าเนินการ 
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคณะกรรมการประกัน
คุณภาพฯซึ่งมีหน้าที่สร้างระบบและกลไกการประกันคุณภาพฯ ภายใน
ให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษา ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารคู่มือ
การประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ บทที่ 3 และมีการวางแผนและ
ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายใน มีการตรวจ
ติดตามระบบประกันคุณภาพ รวมทั้งมีการก าหนดผู้รับผิดชอบและ
ประสานงานด้านการประกันคุณภาพในระดับภาควิชา   
     

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 
9-9.1-ST-7 

 

 2 มีการก าหนดนโยบายและให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในโดยคณะกรรมการระดับนโยบายและผู้บริหารสูงสุด
ของสถาบัน 
ผลด าเนินการ 
           คณะกรรมการประกันคุณภาพทางการศึกษาของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สร้างนโยบายให้ความส าคัญกับการ
ประกันคุณภาพระดับหน่วยงานย่อยของคณะฯ นโยบายดังกล่าว
ปรากฏอยู่ในคู่มือประกันคุณภาพ ฯ บทที่ 2 และมีการน าแนวนโยบาย
การประกันคุณภาพเข้าประชุมหารือในคณะกรรมการประจ าคณะฯ ซึ่งมี
ทั้งบุคลากรภายในและภายนอกสถาบันเข้าร่วมประชุม 
       

9-9.1-ST-8 
9-9.1-ST-9 
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 
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ม ี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
 3 มีการก าหนดตัวบ่งชี้เพิ่มเติมตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

ผลด าเนินการ 
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการก าหนดมาตรฐานตัวบ่งชี้
และเกณฑ์คุณภาพที่สอดคล้องกับภารกิจและอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาการประกัน
คุณภาพของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

9-9.1-ST-16 
 

 4 มีการด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่รบถ้วน 
ประกอบด้วย 1)การควบคุม ติดตามการด าเนินงาน และประเมิน
คุณภาพ 2) การจัดท ารายงานประจ าปีที่เป็นรายงานประเมินคุณภาพ
เสนอต่อสภาสถาบันและส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตาม
ก าหนดเวลา โดยเป็นรายงานที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาก าหนดใน CHE QA Online และ 3) การ
น าผลการประเมินคุณภาพไปท าแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน 
ผลด าเนินการ 
             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการน าวงจร PDCA เข้ามา
ใช้วางแผนการประกันคุณภาพดังปรากฏอยู่ในคู่มือประกันคุณภาพ ฯ 
บทที่ 3 และมีการจัดท ารายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปี
การศึกษา 2554 โดยส่งข้อมูลผ่าน CHE QA Online ตลอดจนเปิดเผย
รายงานการประเมินคุณภาพต่อสาธารณชนผ่านสื่อต่างๆ เช่น Website 
คณะฯ และส่งเอกสารเผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก นอกจากนี้คณะฯ 
ยังน าข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในประจ าปี
การศึกษา 2553 มาพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาองค์การ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2554        
       
 
 
 
 
 
 
 

    9-9.1-ST-2 
9-9.1-ST-17 
9-9.1-ST-18 
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ม ี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
 

 
5 มีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในมาปรับปรุงการท างาน 

และส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกล
ยุทธ์ทุกตัวบ่งชี้ 
ผลด าเนินการ 
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการน าผลการประกัน
คุณภาพปี พ.ศ. 2553 มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการด าเนินงาน
ประกันคุณภาพฯ ในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งมีรายละเอียด  ชี้แจงใน  SAR  ปี 
พ.ศ. 2554 ส่วนที่  1  หัวข้อที่  1.10  ตารางแสดงผลการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผลการประเมินที่ผ่านมา                          
        

9-9.1-ST-19 
9-9.1-ST-20 
9-9.1-ST-21 

 

 6 มีระบบสารสนเทศที่ให้ข้อมูลสนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ภายในครบทั้ง 9 องค์ประกอบคุณภาพ 
ผลด าเนินการ 
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดท าระบบฐานข้อมูล 
เพื่อการตัดสินใจ (MIS) และใช้สนับสนุนการประกันคุณภาพการศึกษา
ทั้ง 9 องค์ประกอบของหน่วยงานย่อยทุกระดับ          

9-9.1-ST-22 
 

 7 
 

มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการประกันคุณภาพการศึกษา  
โดยเฉพาะนักศึกษา  ผู้ใช้บัณฑิต  และใช้บริการตามพันธกิจของ
สถาบัน 
ผลด าเนินการ 
           คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการประกันคุณภาพฯโดยมีการ
แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก (ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวรรณ์ คงมี 
และนายเอกรินทร์ ปานมงคล) และประธานนักศึกษาคณะฯ (นายน
พัชร ภัคดีบุรุษ) เป็นกรรมการประกันคุณภาพคณะฯ    
 
 
 
 
 
       
 
 

9-9.1-ST-1 
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ม ี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน หลักฐำน (รหัส) 
 8 

 
มีเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ 
การศึกษาระหว่างสถาบันและมีกิจกรรมร่วมกัน 
ผลด าเนินการ 
             คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความร่วมมือในการสร้าง
เครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพระหว่าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
และมีการสร้างเครือข่ายประกันคุณภาพภายในระดับคณะกับสโมสร
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประกัน
คุณภาพภายในเครือข่ายและมีการติดตามประเมินผล เพื่อเป็นการ
พัฒนางานร่วมกันทั้งในส่วนของระดับสถาบัน และระดับคณะ 
 

9-9.1-ST-23 
9-9.1-ST-24 

 

 9 มีแนวปฏิบัติที่ดีหรืองานวิจัยด้านการประกันคุณภาพการศึกษาที่
หน่วยงานพัฒนาขึ้นและเผยแพร่ให้หน่วยงานอ่ืนสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ 
ผลด าเนินการ 
                 -ไม่มีผลด าเนินงาน   
 
 

                - 

 
กำรประเมินปีท่ีแล้วของคณะกรรมกำร : 

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

9  ข้อ 9  ข้อ  บรรลุ 5  คะแนน 
ปีกำรศึกษำ  2553  ตัวบ่งชี้ท่ี  9.1  คือ  ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 
กำรประเมินตนเองปีนี้ :   

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

9  ข้อ 8  ข้อ   ไม่บรรลุ 4  คะแนน 
กำรตรวจสอบของคณะกรรมกำรปีนี้  (Check  Boxed) :   
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ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

9  ข้อ 8  ข้อ   ไม่บรรลุ 4  คะแนน 
กำรประเมินของคณะกรรมกำรปีน้ี :   

ล ำดับตัวบ่งชี ้ ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

9  ข้อ 8  ข้อ   ไม่บรรลุ 4  คะแนน 
 
จุดแข็ง 
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยมี
คู่มือการประกันคุณภาพ ฯ ที่ใช้เป็นแนวทางการด าเนินงาน และมีเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพของ
การศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
              จุดที่ควรพัฒนำ 
              ส่งเสริมให้บุคลากรในคณะจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีหรือศึกษาวิจัยด้านการประกันคุณภาพ 
การศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งชี้นี้  
                 ผู้บริหารคณะควรแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีหรือศึกษาวิจัยด้านการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 
วิธีปฏิบัติท่ีดี/นวัตกรรม (ถ้ำมี) 
 - 
หลักฐำนอ้ำงอิง:  

9-9.1-ST-1 
 
 
9-9.1-ST-2 
 

ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ 232/2554 เร่ืองการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 
2554 
คู่มือการประกันคุณภาพทางการศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฉบับ
ปี พ.ศ. 2554 บทที่ 3 : ระบบกลไกการประกันคุณภาพฯ 

9-9.1-ST-3 
 
 
 
 

ก าหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามประเมินการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับคณะ/ส านักและสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ระหว่างเดือน มิถุนายน-กรกฎาคม 2555   
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9-9.1-ST-4 
 
9-9.1-ST-5 
 
9-9.1-ST-6 
 
9-9.1-ST-7 
 
 
9-9.1-ST-8 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่ 575/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ/ส านัก/สถาบัน  
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่ 576/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับภาควิชาและสาขาวิชา 
ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ 043/2555 เร่ืองแต่งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2554 
ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ 047/2555 เร่ืองแต่งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ประจ าปีการศึกษา 
2554 
ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ 068/2554 เร่ืองแต่งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

9-9.1-ST-9 
 
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 
 
9-9.1-ST-16 
 
9-9.1-ST-17 
 
9-9.1-ST-18 
9-9.1-ST-19 

ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ 075/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ 076/2555 เร่ือง แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินคุณภาพการศึกษา ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
คู่มือการประกันคุณภาพทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.2554            
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บทที่ 2 : นโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คร้ัง
ที่ 1/2554 วันที่ 8 มิถุนายน 2554   
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คร้ัง
ที่ 2/2554 วันที่ 7 กรกฎาคม 2554  
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คร้ัง
ที่ 4/2554 วันที่ 24 สิงหาคม 2554  
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คร้ัง
ที่ 5/2554 วันที่ 21 กันยายน 2554 
รายละเอียดอัตลักษณ์ ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 
รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ภาควิชาวิทยาศาสตร์และภาควิชา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
แผนปฏิบัติราชการ  4  ปี  (พ.ศ. 2554-2557) 
ระบบ CHA QA Online 
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9-9.1-ST-20 รายงานการประเมินตนเองการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ประจ าปี
การศึกษา 2551-2553 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี    

9-9.1-ST-21 
 

รายงานงานประเมินตนเอง (SAR) คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                     
ปีการศึกษา 2554 ส่วนที่ 1 หัวข้อ 1.10 

9-9.1-ST-22 
 
9-9.1-ST-23 
 
 
9-9.1-ST-24 

ฐานข้อมูลเพื่อการจัดการและตัดสินใจ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
http://www.nsru.ac.th/science/MIS  
บันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา
ระหว่างสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสโมสรนักศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ที่ 302/2555 เร่ืองให้ข้าราชการและ
บุคลากรไปราชการตามโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านการประกันคุณภาพ
การศึกษา 
 
 

  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nsru.ac.th/science/MIS
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ด้ำนกำรพัฒนำและประกันคุณภำพภำยใน 
 

ตัวบ่งชี้ท่ี  15  ผลประเมินกำรประกันคุณภำพภำยในรับรองโดยต้นสังกัด 

 
ค ำอธิบำย 
 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 2553  
ระบุไว้ว่า  “...ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษานั้นอย่างน้อยหนึ่งคร้ังในทุกสามปี  และแจ้งผลให้สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาทราบ 
รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน...”  ทั้งนี้  สถานศึกษาจะ
ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ที่ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
หรือต้นสังกัดก าหนด  โดยจะเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นด้านปัจจัยน าเข้าและกระบวนการ  ซึ่งผลการประเมินการ
ประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดนี้  จะเป็นคะแนนที่สามารถสะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของคุณภาพการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาได้  ดังนั้น  ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้  จะใช้
ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด  โดยไม่ต้องท าการประเมินใหม่ 
 
วิธีการคิดค านวณ 
                                  

                       ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด  
                                                                          จ านวนปี    

                  
หมายเหตุ 
 ใช้คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาระดับสถาบัน  ตามที่
หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด  ย้อนหลัง  3  ปี  ทั้งนี้  สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  เร่ิมใช้คะแนนตั้งแต่ปีการศึกษา  2553  (เน่ืองจากใช้เกณฑ์การประเมินใหม่)  เช่น 
 -ประเมินปี 2554  ใช้คะแนนประเมิน  1  ปี  คือ ปี 2553 
 -ประเมินปี 2555  ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน 2 ปี คือ ปี 2554 และ 2553 
 -ประเมินปี 2556  ใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมิน  3  ปี คือ ปี 2555,2554และ 2553 
เกณฑ์การให้คะแนน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด 3  ปีย้อนหลังเป็น 
คะแนนของตัวบ่งชี้นี้ (เนื่องจากระบบประเมินภายใน  มีคะแนนเต็ม  5  เช่นเดียวกับการประเมิน 
ภายนอก) 
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ผลกำรด ำเนินงำน 
 ในปีการศึกษา  2553  มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทาง 
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยได้รับผลการประเมินเฉลี่ย  23  ตัวบ่งชี้ เท่ากับ 4.43 
ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
3.51  คะแนน 4.43  คะแนน  บรรลุ 4.43  คะแนน 

  
หลักฐำนอ้ำงอิง: 
15-1    ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
           ประจ าปีการศึกษา  2553 
15-2    รายงานการประเมินตนเอง  ประจ าปี  2553   
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ส่วนที่  3 
สรุปผลกำรประเมินตนเอง 
ตำรำง  ส 1  ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพ 
ประเภทสถาบัน             กลุ่ม  ก  วิทยาลัยชุมชน 
             กลุ่ม  ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
             กลุ่ม  ค สถาบันเฉพาะทาง 
         ค 1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา 
         ค 2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
             กลุ่ม ง  สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 
                โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 
 
ตัวบ่งชี้คุณภำพ 

 
 
 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน1 คะแนนกำรประเมิน 
(ตำมเกณฑ์  สกอ.) ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ 
สัดส่วน) 

ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 1  
ตัวบ่งชี้ที่  1.1 8  ข้อ 8  ข้อ 5  คะแนน 
องค์ประกอบท่ี  2  
ตัวบ่งชี้ที่  2.1 5  ข้อ 5  ข้อ 5  คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่  2.2 คะแนน 3 ร้อยละ 18 

หรืออัตราเพิ่มขึ้น 
ร้อยละ  3.6 ของปีที่ผ่านมา 

15  x 100 ร้อยละ 17.65 
คิดเป็น 

2.94  คะแนน 

 
2.94  คะแนน 

85 

ตัวบ่งชี้ที่  2.3 คะแนน  3 ร้อยละ 36 
หรืออัตราเพิ่มขึ้น 

ร้อยละ 3.6 ของปีที่ผ่านมา 

20 x 100 ร้อยละ 23.53 
คิดเป็น 

1.96  คะแนน 

 
1.96  คะแนน 

85 

ตัวบ่งชี้ที่  2.4 5  ข้อ 7  ข้อ 5  คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  2.5 6  ข้อ 7  ข้อ 5  คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่  2.6 7  ข้อ 7  ข้อ 5  คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่  2.7 3  ข้อ 5  ข้อ 5  คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่  2.8 4  ข้อ 4  ข้อ 4  คะแนน 
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ตัวบ่งชี้คุณภำพ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน1 คะแนนกำรประเมิน 
(ตำมเกณฑ์ สกอ.) ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ 
สัดส่วน) 

 

ตัวหำร 
 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑  (สมศ.) 4  คะแนน 
(ร้อยละ  80) 

58 x 100 ร้อยละ  65.17 3.26  คะแนน 
89 

ตัวบ่งชี้ที่  ๒ (สมศ.) 3.51  คะแนน 7513 4.44  คะแนน 4.44  คะแนน 

94 x 18 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔ (สมศ.) ≥4.50 คะแนน 2.74  คะแนน 2.28  คะแนน 

องค์ประกอบท่ี 3  
ตัวบ่งชี้ที่  3.1 6  ข้อ 6  ข้อ 5  คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่  3.2 4  ข้อ 6  ข้อ 5  คะแนน 
องค์ประกอบท่ี 4  
ตัวบ่งชี้ที่  4.1 5  ข้อ 5  ข้อ 4  คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่  4.2 4  ข้อ 5  ข้อ 5  คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่  4.3 48,000  บาท 211,748 5  คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๕  (สมศ.) ร้อยละ  8 ร้อยละ  12.35 3.09  คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖  (สมศ.) 1  คะแนน 

ร้อยละ  4 
ร้อยละ  2.35 0.59  คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗  (สมศ.) ร้อยละ  6 ร้อยละ  2.05 1.02  คะแนน 
องค์ประกอบท่ี  5  
ตัวบ่งชี้ที่  5.1 4  ข้อ 5  ข้อ 5  คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่  5.2 4  ข้อ 5  ข้อ 5  คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๘ (สมศ.) ร้อยละ 45.45 ร้อยละ  75 5  คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๙  (สมศ.) ปฏิบัติได้  5  ข้อ ปฏิบัติได้  5  ข้อ 5  คะแนน 
องค์ประกอบท่ี  6  
ตัวบ่งชี้ที่  6.1 4  ข้อ 5  ข้อ 5  คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑๐ (สมศ.) 3 คะแนน (3 ข้อ) ปฏิบัติได้ 3  ข้อ 3  คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๑ (สมศ.) 4 คะแนน (4 ข้อ) ปฏิบัติได้  5  ข้อ 5  คะแนน 
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ตัวบ่งชี้คุณภำพ 
 
 
 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน1 คะแนนกำรประเมิน 
(ตำมเกณฑ์  สกอ.) ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ 
สัดส่วน) 

ตัวหำร 

องค์ประกอบท่ี 7  
ตัวบ่งชี้ที่  7.1 6  ข้อ 7  ข้อ 5  คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่  7.2 5  ขอ้ 5  ข้อ 5  คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  7.3 4  ข้อ 5  ข้อ 5  คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่  7.4 6  ข้อ 6  ข้อ 5  คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑๓ (สมศ.) 4.16  คะแนน 4.16  คะแนน 4.16  คะแนน 
องค์ประกอบท่ี  8  
ตัวบ่งชี้ที่  8.1 7  ข้อ 7  ข้อ 5  คะแนน 

องค์ประกอบท่ี  9  
ตัวบ่งชี้ที่  9.1 9  ข้อ 8  ข้อ 4  คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑๕ (สมศ.) 3.51  คะแนน 4.43  คะแนน 4.43  คะแนน 
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ตำรำง  ส 5  ผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ 
ประเภทสถาบัน             กลุ่ม  ก  วิทยาลัยชุมชน 
             กลุ่ม  ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
             กลุ่ม  ค สถาบันเฉพาะทาง 
         ค 1 สถาบันที่เน้นระดับบัณฑิตศึกษา 
         ค 2 สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี 
             กลุ่ม ง  สถาบันที่เน้นการวิจัยขั้นสูงและบัณฑิตระดับบัณฑิตศึกษา 
                โดยเฉพาะระดับปริญญาเอก 

 
มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ 

 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย  

ผลกำรประเมิน 
              ≤0.00 - 1.50    การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
              1.51 - 2.50      การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
              2.51 - 3.50      การด าเนินงานระดับพอใช้ 
              3.51 - 4.50      การด าเนินงานระดับดี 
              4.51 - 5.00     การด าเนินงานระดับดีมาก 
 

 
 

หมำยเหตุ 
 

 
I 
 

 
P 

 
O 

 
รวม 

1.มาตรฐานด้านศักยภาพและ 
ความพร้อมในการจัด
การศึกษา 

      

(1) ด้านกายภาพ 5.00 - - 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก  
(2) ด้านวิชาการ 2.45 5.00 2.28 3.70 ระดับคุณภาพดี  
(3) ด้านการเงิน - 5.00 - 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก  
(4) ด้านบริหารจัดการ  - 4.83 4.23 4.70 ระดับคุณภาพดีมาก  

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ 
มาตรฐานที่ 1 

3.30 4.90 3.62 4.70 ระดับคุณภาพดีมาก  

2.มาตรฐานด้านการ
ด าเนินการตามภารกิจของ 
สถาบันอุดมศึกษา 

    
 
 

 
 
 

 

(1)  ด้านการผลิต - 5.00 3.90 4.45 ระดับคุณภาพดี  
(2)  ด้านการวิจัย 5.00 4.50 1.57 3.12 ระดับคุณภาพพอใช้  
(3)  ด้านการให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคม  
- 5.00 5.00 5.00 ระดับคุณภาพดีมาก 

 
 

(4)  ด้านการท านุบ ารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

- 5.00 4.00 4.33 ระดับคุณภาพดี  
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มำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ 

 

คะแนนกำรประเมินเฉลี่ย  

ผลกำรประเมิน 
              ≤0.00 - 1.50    การด าเนินงานต้องปรับปรุงเร่งด่วน 
              1.51 - 2.50      การด าเนินงานต้องปรับปรุง 
              2.51 - 3.50      การด าเนินงานระดับพอใช้ 
              3.51 - 4.50      การด าเนินงานระดับดี 
              4.51 - 5.00     การด าเนินงานระดับดีมาก 
 

 
 

หมำยเหตุ 
 

 
I 
 

 
P 

 
O 

 
รวม 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ 
มาตรฐานที่  2 

5.00 4.88 3.44 4.13 ระดับคุณภาพดี 
 

 

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ 
ทุกมาตรฐาน 

3.73 4.88 3.48 4.23 ระดับคุณภาพดี 
 

 

ผลการประเมิน ดี ดี
มาก 

พอใช้ ดี   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	SAR54-new
	SAR (2554)

