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ส่วนที่ 1 
ส่วนน ำ 

 

1.1  ชื่อหน่วยงำน ที่ตั้ง ประวัติควำมเป็นมำ 
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะหนึ่งที่สังกัดอยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการขอให้น าความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่าวิทยาลัยครูเป็นสถาบัน
สถาบันการศึกษาและวิจัยผลิตบัณฑิตในสาขาต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์แก่นักศึกษา จึงเห็นสมควร
พระราชทานชื่อวิทยาลัยครู วา่สถาบันราชภัฏและต่อมาได้รับการจัดตั้งให้เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 15  มิถุนายน  2547 
          ปี พ.ศ. 2518 คณะวิชาวิทยาศาสตร์จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู 
          ป ีพ.ศ. 2529 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ได้ถูกจัดตั้งขึ้น ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ พระ
ราช บัญญัติวิทยาลัยครู พ.ศ. 2518 แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2527 
ประกอบด้วย  8 ภาควิชา ได้แก่ ภาควิชาเคมี, ภาควิชาชีววิทยา, ภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์
ทั่วไป ภาควิชาคณิตศาสตร์และสถิติ, ภาควิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ภาควิชาเกษตรศาสตร์, ภาควิชา
หัตถศึกษาและอุตสาหกรรมศิลป์ 
          ป ีพ.ศ. 2530  คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เปิดรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ ทั้งในระดับ
อนุปริญญาและระดับปริญญาตรี ระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ (อ.วท.) เปิดโปรแกรมวิชาเพาะเลี้ยง
สัตว์น้ าและโปรแกรมวิชาไฟฟ้า  ระดับปริญญาตรี (วท.บ.) เปิดโปรแกรมวิชาพืชศาสตร์กับโปรแกรม
วิชาเกษตรศาสตร์ 
          ป ีพ.ศ. 2532 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชา
คอมพิวเตอร์ 
          ป ีพ.ศ. 2533 คณะวิทยาศาสตร์ ได้เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเคมี
ปฏิบัติการและระดับปริญญาตรี 
          ปี พ.ศ. 2534 คณะวิชาวิทยาศาสตร์ ได้เปิดสอนระดับอนุปริญญาวิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชา
เซรามิกส์ 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    
ซ่ึงเดิมเปน็หน่วยงานหนึง่ของคณะวชิาวทิยาศาสตร์เป็นการบริหารแบบมีคณะกรรมการโปรแกรมวชิา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศท่ัวไป เล่มที่ 116 ตอ



พิเศษ 79  ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2542 มีหน้าที่หลัก คือ จัดการศึกษาส าหรับบุคลากรและหลัง
ประจ าการวิจัย การบริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม มีหัวหน้าคณะและคณบดีเป็น
ผู้บริหารคณะ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 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 - 2555   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภชัย  ทวี 
  พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่าที่ร้อยตรีอภิเดช  มงคลปัญญา 
 ปี พ.ศ. 2547 รวมโปรแกรมวิชาชีววิทยาและโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเข้า
ด้วยกัน กลายเป็นโปรแกรมวิชาชีววิทยาและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 ปี พ.ศ. 2548 เปลี่ยนค าน าหน้าส่วนราชการในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก
โปรแกรมวิชาเป็นภาควิชา และจัดโครงสร้างการบริหารใหม่ ประกอบด้วย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนา  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและรองคณบดีฝ่ายกิจการ
นักศึกษา 
 ปี พ.ศ. 2549 จัดท าโครงการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 10 สาขาวิชา ได้ แก่ 
สาขาวิชา  คณิตศาสตร์  สถิติ  วิทยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เทคโนโลยีชีวภาพ สาธารณสุขศาสตร์  เคมี  ฟิสิกส์อุตสาหกรรมและวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
 ปี พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ประกาศให้มีการแบ่งส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของมหาวิทยาลัย ลงวันที่  27 ธันวาคม  พ.ศ. 2549  ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้  แบ่งหน่วยงาน ดังนี้ 
  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 วิทยาการ
คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีมัลติมีเดีย  สาธารณสุขศาสตร์ 
 
1.2  ปรัชญำ วิสัยทัศน์   พันธกิจและวัตถุประสงค์ 
 ปรัชญำ 
           เชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น 
 

 วิสัยทัศน์ 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นผู้น าด้านวิทยาศาสตร์  เชี่ยวชาญเทคโนโลยี 
            สร้างสรรค์นวัตกรรมและความรู้  เพ่ือการพัฒนาท้องถิ่น  สู่ประชาคมอาเซียน 
 

 พันธกิจ 
1. ผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ือถ่ายทอดสู่ท้องถิ่นและอาเซียน 
3. บริการวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และสืบสานงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ 
4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา  และสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น 

 
 วัตถุประสงค์ 
 1. บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีคุณภาพ  คุณธรรมจริยธรรมสูงขึ้นสอดคล้อง
กับความต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
 2. หลักสูตรสาขาวิทยาศาสตร์มีการพัฒนาและปรับปรุงให้มีคุณภาพที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่น 
 3. ผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์ที่มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของท้องถิ่นและสังคม 
 4. มีงานวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างองค์ความรู้ 
 5. บริการวิชาการท่ีมีคุณภาพในรูปแบบที่หลากหลาย 
 6. ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาท้องถิ่นและสังคม 
 7. ส่งเสริมและท านุบ ารุงศาสนา  ศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่น        
        
 

 



3.  โครงสร้ำงองค์กรและโครงสร้ำงกำรบริหำรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 
  

 
       
 
 

 
 

 
 
 
 
 
        
 
        
 
        
       

คณบดี 
คณะกรรมกำรประจ ำคณะ
วิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 

 
 

รองคณบดีฝ่ำยบริหำร รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำร รองคณบดีฝ่ำยกิจกำร
นักศึกษำ 

กลุ่มงำนบริหำร กลุ่มงำนวิชำกำร กลุ่มงำนกิจกำรนักศึกษำ 

หัวหน้ำ
ส ำนักงำน
คณบด ี

หัวหน้ำศูนย์
วิทยำศำสตร ์

คณะกรรมกำร
ภำควิชำ

วิทยำศำสตร ์

คณะกรรมกำร
ภำควิชำวิทยำศำสตร์

ประยุกต ์

สำขำวชิำฟิสิกสแ์ละ
วิทยำศำสตร์ทั่วไป 

สำขำวชิำชีววิทยำและ
เทคโนโลยีชีวภำพ 

สำขำวชิำเคม ี

สำขำวชิำคณติศำสตร์
และสถิต ิ

สำขำวชิำคอมพิวเตอร์
และเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

สำขำวชิำวทิยำศำสตร์
สิ่งแวดล้อม 

 

สำขำวชิำวทิยำศำสตร์
สุขภำพ 

สำขำวชิำคหกรรมศำสตร ์



1.4  รำยช่ือคณะกรรมกำรบริหำรและคณะกรรมกำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 1.4.1  รำยช่ือคณะกรรมกำรบริหำรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 1. ผศ.ว่าที่ร้อยตรีอภิเดช  มงคลปัญญา คณบดี 
 2. ผศ. พีระพงษ์  เนียมเสวก  รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
 3. นายชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 4. นายวิฑูร  สนธิปักษ์   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา 
 5. นายอนุวัตน์  แสงอ่อน   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพ 
 6. ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ  หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์ 
 7. ผศ.ดร.ภาคิน  อินทร์ชิดจุ้ย  หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
 8. ผศ.ภคินี  คงสิบ   หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
 9. นางนิภาพร  ค าตัน   หัวหน้าส านักงานคณบดี 
 10. นายชม  ปานตา   หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
 11. นายพันธ์ระวี  หมวดศรี  หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 
 12. ดร.สาวิตรี  ซัคลี่ย์   หัวหน้าสาขาวิชาเคมี 
 13. ผศ.วิโรจน์  จันทร์จิตวิริยะ  หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
 14. ผศ.ดร.ธิติมา  บุญเจริญ  หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
 15. ผศ.ดร.มาลิน  อนันตนนทก  หัวหน้าสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 
 16.นายประยุทธ  สุระเสนา  หัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และ 
      เทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 1.4.2  รำยช่ือคณะกรรมกำรประจ ำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 1. ผศ.ว่าที่ร้อยตรีอภิเดช  มงคลปัญญา คณบดี   ประธานกรรมการ
 2. ผศ. สุวรรณ์  คงมี   ผู้ทรงคุณวุฒิ   กรรมการ 
 3. ผศ. ชะยันต์  อินเล็ก   ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
 4. ดร.กอบกิจ  ส่งศิริ   ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
 5. ทพ.สุพจน์  หวังปรีดาเลิศกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิ       กรรมการ 
 6. ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก  รองคณบดีฝ่ายบริหาร  กรรมการ 
 7. นายวิฑูร  สนธิปักษ์   รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กรรมการ 
 8. นายชัยวัฒน์  ยิ้มช้าง   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  กรรมการ 
 9. ผศ.ดร.ภาคิน  อินทร์ชิดจุ้ย  หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 10. ผศ.ภคินี  คงสิบ   หัวหน้าภาควชิาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ กรรมการ 
 11. ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ  หัวหน้าศูนย์วิทยาศาสตร์  กรรมการ 



 12. ดร.สมบูรณ์  นิยม   อาจารย์ประจ าภาควิชาวิทยาศาสตร์ กรรมการ 
 13. นายพงษ์ศักดิ์  ศิริโสม   อาจารย์ประจ าภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
          กรรมการ 
 14. นางนิภาพร  ค าตัน   หัวหน้าส านักงานคณบดี   กรรมการและเลขานุการ
              
 1.5  หลักสูตรและสำขำวิชำที่เปิดสอน  
   

 
คณะ/กลุ่มสำขำวิชำ 

จ ำนวนหลกัสูตรและสำขำท่ีเปิดสอน 
ปริญญำ 

ตรี 
ปริญญำ 

โท 
ปริญญำ 

เอก 
หมำยเหตุ 

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ 5 - -  
    - สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถติิ 1 - -  
    - สาขาวิชาเคม ี 1 - -  
    - สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 2 - -  
    - สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป  1 - -  
ภำควิชำวิทยำศำสตร์ประยุกต์ 6 - -  

    - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์ 1 - -  
    -  สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 3 - -  

    - สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 1 - -  
    - สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 1 - -  

รวม 11 - -  

 
1.6 จ ำนวนนักศึกษำระดับปริญญำตรี  

คณะ/กลุ่มสำขำวิชำ 
 

จ ำนวนนักศึกษำระดับปริญญำตรี 
ชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  
          ภาควิชาวิทยาศาสตร ์ 128 204 71 24 
          ภาควิชาวิทยาศาสตรป์ระยุกต ์ 387 359 312 258 

รวม 515 563 383 282 
          นักศึกษาภาค  กศ.บป. 98                                                        

รวม 98 

 
 



1.7 จ ำนวนอำจำรย์  
 

 1.7.1  จ านวนอาจารย์จ าแนกวุฒิทางการศึกษา  ปีการศึกษา 2555 
 

 
คณะ/กลุ่มสำขำวิชำ 

จ ำนวนอำจำรย์ท่ีมีวุฒิทำงกำรศึกษำ 
ปริญญำ   

ตรี 
ปริญญำ 

โท 
ปริญญำ

เอก 
ศึกษำต่อ 

  ภำควิชำวิทยำศำสตร์ - 31 12 6 
   - สาขาวิชาคณติศาสตร์และสถติิ - 13 2 3 

   - สาขาวิชาเคม ี - 3 4 1 

   - สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ - 9 3 1 

   - สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป - 6 3 1 

  ภำควิชำวิทยำศำสตร์ประยุกต์ 2 37 3 4 

   - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์ - 3 1 - 

   - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 21 - 2 

   - สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม - 3 1 1 

   - สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 1 10 1 1 

รวม 2 68 15 10 

 
 1.7.2  จ านวนอาจารย์ จ าแนกต าแหน่งทางวิชาการ        
   

 
คณะ/กลุ่มสำขำวิชำ 

จ ำนวนอำจำรย์ท่ีมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
อำจำรย์ ผู้ช่วย

ศำสตรำจำรย์ 
รอง

ศำสตรำจำรย์ 
ศำสตรำจำรย์ 

คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี     
ภำควิชำวิทยำศำสตร์ 28 14 1 - 

   - สาขาวิชาคณติศาสตร์และสถติิ 11 4 - - 
   - สาขาวิชาเคม ี 4 2 1 - 
   - สาขาวิชาชีววิทยาและเทคโนโลยีชีวภาพ 8 4 - - 

   - สาขาวิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 5 4 - - 
ภำควิชำวิทยำศำสตร์ประยุกต์ 37 5 - - 

   - สาขาวิชาคหกรรมศาสตร ์ 2 2 - - 



 
คณะ/กลุ่มสำขำวิชำ 

จ ำนวนอำจำรย์ท่ีมีต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
อำจำรย์ ผู้ช่วย

ศำสตรำจำรย์ 
รอง

ศำสตรำจำรย์ 
ศำสตรำจำรย์ 

   - สาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 21 1 - - 

   - สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ิ่งแวดล้อม 4 - - - 

   - สาขาวิชาวิทยาศาสตรส์ุขภาพ 10 2 - - 

รวม 65 19 1 - 

 
 1.7.3  จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามคุณวุฒิการศึกษา    
 

หน่วยงำนที่รับผิดชอบ 

คุณวุฒิกำรศึกษำ 

ปวช./ ม.6 
หรือต่ ำกว่ำ 

ปวส. ปริญญำ 
ตรี 

ปริญญำ 
โท 

รวม 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 2 1 10 1 14 

รวม 2 1 10 1 14 

 
1.8  งบประมำณ 

 สรุปงบประมาณเหลือจ่ายประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555  ดังนี้ 
 

                   กิจกรรม จ ำนวนเงิน ใช้ไป คงเหลือ % ใช้ไป 
คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีได้รับ
จัดสรรเป็นเงินทั้งสิ้น 

16,304,000.00 14,562,824.91 1,741,175.09 89.32 

แบ่งเป็น     

- เงินรายได ้ 6,441,000.00 5,065,891.00 1,375,109.00 78.65 

- เงินแผ่นดิน 9,863,000.00 9,496,933.91 366,066.09 96.29 

 

 
 
 
 
 
 



รำยงำนติดตำมผลกำรด ำเนินงำน (เงินรำยได้) 
รอบระยะเวลำ 12 เดือน ณ วันที่ 30 กันยำยน 2555 

โครงกำร กิจกรรม จ ำนวนเงิน ใช้ไป % ใช้ไป คงเหลือ 
รวมเงินงบประมาณรายได้เหลือจา่ยทั้งสิ้น 

ปีงบประมาณ 2555 
6,441,000.00 5,065,891.00 78.65 1,375,109.00 

คณะวิทยำศำสตร์ 
ฝ่ำยบริหำร 
เพิ่มประสิทธิภาพของ
การปฏิบัตริาชการ 

-เพิ่มประสิทธิภาพของ
การปฏิบัตริาชการ 

18,000.00 12,993.00 72.18 5,007.00 

การศึกษาดูงานด้าน
วิทยาศาสตร์ฯ 
(ต่างประเทศ)  (ใน
ประเทศ) 

-ศึกษาดูงานด้าน
วิทยาศาสตร์ฯ 

328,000.00 210,110.00 64.057 117,890.00 

ประชุมกรรมการ 
บริหารคณะ 

-ประชุมกรรมการ 
บริหารคณะ 

40,000.00 36,200.00 90.5 3,800.00 

จัดท าห้องเรียน 
มาตรฐานและจดัหา
ครุภณัฑ ์

-เครื่องปรับอากาศ 
4  เครื่อง,โปรเจคเตอร์ 2 
เครื่อง 

234,000.00 209,600.00 89.57 24,400.00 

จัดท าห้องเรียน 
มาตรฐานและจดัหา
ครุภณัฑ ์

-ปิดชอ่งลม,ซ่อมแซม
หน้าต่าง 
 

16,000.00 16,000.00 100.00 0.00 

พัฒนาปรับปรุง 
ภูมิทัศน์อาคาร 7 

-พัฒนาปรับปรุง 
ภูมิทัศน์อาคาร 7 

5,000.00 5,000.00 100.00 0.00 

ส่งเสริมความ
ปลอดภัยในการ
ปฏิบัติงาน 

-ส่งเสรมิความปลอดภยั
ในการปฏิบัติงาน 

79,000.00 79,000.00 100.00 0.00 

ครุภณัฑ์สนับสนุนการ
เรียนการสอนและ
การปฏิบัติงาน 

-คุณภณัฑ์สนับสนุนการ
เรียนการสอนและการ
ปฏิบัติงาน 

45,000.00 45,000.00 100.00 0.00 

พัฒนาบุคลากร 
สายวิชาการ  
สายสนบัสนุนฯ 
(รายได้) 

-พัฒนาบุคลากร 
สายวิชาการ  
สายสนบัสนุนฯ 
(ไปราชการ) 

49,300.00 17,824.00 36.154 31,476.00 

โครงการพัฒนา
นักศึกษาคณะ

-ปฐมนิเทศส าหรับ
นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 

32,600.00 32,600.00 100.00 0.00 



โครงกำร กิจกรรม จ ำนวนเงิน ใช้ไป % ใช้ไป คงเหลือ 
วิทยาศาสตร์ฯ -สนับสนุนกีฬาระหว่าง

คณะและภายในคณะ 
10,000.00 9,450.00 94.5 550.00 

-ทุนอุดหนุนการจัด 
การเรยีนการสอน 
ที่บูรณาการฯ 

40,000.00 40,000.00 100.00 0.00 

 -โครงการน าเสนอ 
งานวิจัยของนักศึกษาและ
การฝึกประสบการณ ์

122,000.00 103,200.00 84.59 18,800.00 

ฝ่ำยวิชำกำร 
ด าเนินการวิจยั 
ในช้ันเรียนฯ 

-ด าเนินการวิจัย 
ในช้ันเรียนฯ 

120,000.00 110,000.00 91.66 10,000.00 

สัปดาห์วิทยาศาสตร ์
ประจ าปี 2555 

-สัปดาห์วิทยาศาสตร ์
ประจ าปี 2555 

50,000.00 50,000.00 100.00 0.00 

ฝึกอบรมการสอน 
แบบ Action 
Researchฯ 

-ฝึกอบรมการสอน 
แบบ Action 
Researchฯ 

135,000.00 135,000.00 100.00 0.00 

ทุนอุดหนุนการวิจัย -ทุนอุดหนุน 
การวิจัย 

500,000.00 470,000.00 94.00 30,000.00 

การจัดการเรยีน 
การสอนคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 

-การจัดการเรียนการสอน
คณะวิทยาศาสตร์ฯ  
(บ.กศ.) 

2,818,800.00 2,180,167.00 77.34 638,633.00 

การจัดการเรยีน 
การสอนคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 

-การจัดการเรียน 
การสอนคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ  
(กศ.บป.) 

1,367,200.00 897,690.00 65.66 469,510.00 

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ 
การพัฒนามาตรฐาน
การเรยีนการสอน 
สาขาชีววิทยา 

-จัดซื้อครุภณัฑ ์ 50,000.00 50,000.00 100.00 0.00 

พัฒนาการเรียน 
การสอนสาขา 
วิชาคณิตศาสตร ์

-จัดซื้อครุภณัฑส์ านักงาน 45,000.00 45,000.00 100.00 0.00 
-ด าเนินการวิจัยใน 
ช้ันเรียน 

10,000.00 10,000.00 100.00 0.00 

พัฒนาและปรับปรุง
การเรยีนการสอน

-ทัศนศึกษาของนักศึกษา
สาขาวิชาฟิสิกส ์

30,000.00 26,536.00 88.45 3,464.00 



โครงกำร กิจกรรม จ ำนวนเงิน ใช้ไป % ใช้ไป คงเหลือ 
สาขาวิชาฟิสิกส ์
พัฒนาการเรียน 
การสอนสาขาวิชาเคม ี

-จัดซื้อครุภณัฑ ์ 50,000.00 50,000.00 100.00 0.00 

-ทัศนศึกษานอกสถานท่ี
ของนักศึกษา 

13,800.00 12,200.00 88.40 1,600.00 

พัฒนามาตรฐานการ
เรียนการสอนของ
สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

-การฝึกภาคสนามพัฒนา
อนามัยชุมชนฯ 

32,000.00 32,000.00 100.00 0.00 

 -จัดซื้อครุภณัฑ ์ 25,000.00 25,000.00 100.00 0.00 
 -ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 25,000.00 22,814.00 91.256 2,186.00 
 -ฝึกอบรมและศึกษา 

ดงูานด้านสาธารณสุข
ศาสตร ์

50,000.00 42,520.00 85.04 7,480.00 

 -พัฒนาวิชาการนักศึกษา 7,000.00 0.00 0.00 7,000.00 
จัดการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐานฯ
สาขาวิทยาศาสตร์
สิ่งแวดล้อม 

-งานสัมมนาวิชาการหลัง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 

8,400.00 8,187.00 97.46 213.00 

-ค่ายอนามัยสิ่งแวดล้อม 
ครั้งท่ี 11 

8,200.00 5,400.00 65.85 2,800.00 

-การศึกษาดูงานและทัศน
ศึกษา 
 

15,000.00 14,700.00 98.00 300.00 

พัฒนาการเรียน 
การสอนสาขาวิชา 
คหกรรมศาสตรฯ์ 

-นักศึกษาดูงาน 
นอกสถานท่ี 

7,000.00 7,000.00 100.00 0.00 

-ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ 15,700.00 15,700.00 100.00 0.00 
-จัดซื้อครุภณัฑ ์
เครื่องปรับอากาศ 

39,000.00 39,000.00 100.00 0.00 

รวมเป็นเงิน 6,441,000.00 5,065,891.00 78.65 1,375,109.00 

 
หมำยเหตุ 
กิจกรรม      -การจัดการเรียนการสอนนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ฯ (บ.กศ.) ได้รับจดัสรร 2,818,800.00      บาท 
      -ได้รับโอนเงินค่าหน่วยกิตต่างคณะฯ (คณะวิทยฯ์ สอนให้คณะอืน่)  1,180,185.50      บาท 
   รวมเป็นเงิน     3,998,985.50      บาท 
               ใช้งบประมาณ     3,360,352.50      บาท 
                คงเหลือทั้งสิ้น      638,633.00      บำท 



รำยงำนติดตำมผลกำรด ำเนินงำน (งบแผ่นดิน) 
รอบระยะเวลำ  12  เดือน  ณ วันที่  30  กันยำยน  2555 

โครงกำร กิจกรรม จ ำนวนเงิน ใช้ไป % ใช้ไป คงเหลือ 
รวมเงินงบประมาณแผ่นดิน เหลือจ่ายทั้งสิ้น  

ปีงบประมาณ 2555 
9,863,000.00 9,496,933.91 96.29 366,066.09 

รวมเป็นเงินท่ีได้รับจดัสรร 4,728,000.00 4,533,482.41 
 

95.89 194,517.59 

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ประยุกต์ 

1.สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 

1.พัฒนามาตรฐานการ
เรียนการสอน 

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพ 

275,000.00 274,049.00 99.65 951.00 

2.สาขาวิชา 
วิทยาศาสตร ์

สิ่งแวดล้อม 

2.จัดการศึกษาและ
พัฒนามาตรฐาน 
นักศึกษาสาขาวิชา 
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 

35,000.00 34,900.00 99.71 100.00 

ภำควิชำวิทยำศำสตร์ 

3.สาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถติ ิ

3.พัฒนาการเรียน 
การสอนสาขาวิชา
คณิตศาสตร์และสถติ ิ

60,000.00 58,627.00 97.71 1,373.00 

4.สาขาวิชาฟิสิกส ์ 4.พัฒนาการเรียน 
การสอนสาขาวิชา 
ฟิสิกส ์

24,900.00 16,500.00 66.27 8,400.00 

5.ภาควิชา
วิทยาศาสตร ์

5.จัดตั้งห้องปฏิบัติการ
วิจัย 
(New Function 
Material) 

50,000.00 49,999.00 100.00 1.00 

ส ำนักงำนคณบดี 

1.พัฒนานักศึกษา 
และวิทยาศาสตร ์

1.สนับสนุนกิจกรรม
ส าหรับนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี

357,400.00 307,042.45 85.91 50,357.55 

2.พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ 
บริเวณ 

20,000.00 20,000.00 100.00 - 



โครงกำร กิจกรรม จ ำนวนเงิน ใช้ไป % ใช้ไป คงเหลือ 
อาคาร 7 

3.พัฒนาบุคลากรสาย
วิชาการ (ไปราชการ) 

451,700.00 445,787.70 98.69 5,912.30 

 4.สนับสนุนการเรยีนการ
สอน 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 
(วัสดุการเรียนการสอน) 

954,000.00 946,148.69 99.18 7,851.31 

5.ซ่อมแซม บ ารุง 
รักษาครุภณัฑ์ของคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 

170,000.00 167,850.00 98.74 2,150.00 

6.วีดีทัศน ์
ประชาสมัพันธ์ 
คณะวิทยาศาสตร์ฯ 

30,000.00 30,000.00 100.00 - 

7.บริหารงานวิจัย 60,000.00 50,949.00 84.92 9,051.00 

8.อบรมพัฒนาศักยภาพ
ผลงานทางวิชาการ 

200,000.00 199,946.00 100.00 54.00 

9.สัปดาห ์
วิทยาศาสตร์ประจ าปี 
2555 

190,000.00 189,930.22 99.96 69.78 

10.โครงการเฉลิมพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จ 
พระเจ้าอยูห่ัว 

200,000.00 92,125.00 46.06 107,875.00 

11.ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ด้านประกันคณุภาพ 
 

150,000.00 149,829.85 100.00 170.1 

ศูนย์วิทยำศำสตร์ 
รวมเป็นเงินที่ได้รับจัดสรร 1,500,000.00 1,499,798.50 99.986 201.50 

1. งบด าเนินงานศูนย์
วิทยาศาสตร ์

-สนับสนุนการเรียนการ
สอนและพัฒนาอาจารย ์

380,000.00 380,000.00 100.00 0.00 

-อบรมบริการวิชาการ 11 
โครงการ 

330,000.00 330,000.00 100.00 0.00 



โครงกำร กิจกรรม จ ำนวนเงิน ใช้ไป % ใช้ไป คงเหลือ 
-โครงการส ารวจความ
ต้องการของชุมชนฯ 

10,000.00 10,000.00 100.00 0.00 

-สัปดาห์วิทยาศาสตร์
แห่งชาติ 

100,000.00 100,000.00 100.00 0.00 

-ส่งเสรมิและพัฒนา 
วิทยาศาสตร์สู่ชุมชน 

30,000.00 30,000.00 100.00 0.00 

-พัฒนาหลักสูตรด้าน
วิทยาศาสตร ์
 

5,000.00 5,000.00 100.00 0.00 

 -วารสารทางวิชาการด้าน
วิทยาศาสตร์ฯ 

50,000.00 50,000.00 100.00 0.00 

-พัฒนาและปรับปรุง
เว็บไซตศ์ูนย์วิทยาศาสตร ์

10,000.00 9,800.00 98.00 200.00 

-โครงตาข่ายป้องกัน
นกพิราบ 

80,000.00 80,000.00 100.00 0.00 

-พัฒนาเครื่องมือและการ
ปรับปรุง 

325,000.00 324,998.50 99.99 1.50 

-พัฒนาห้องปฏิบัติการ
มาตรฐาน 

100,000.00 100,000.00 100.00 0.00 

-ประชาสัมพันธ์ 50,000.00 50,000.00 100.00 0.00 
-พัฒนาหน่วยตรวจสอบ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน 

30,000.00 30,000.00 100.00 0.00 

 

 
1.9 เอกลักษณ์หรือวัฒนธรรมของคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 

 มีการให้ความเคารพนับถือตามระบบอาวุโสและต าแหน่งงาน 
 



1.10  ตำรำงแสดงผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะของผลกำรประเมินที่ผ่ำนมำ    
  
ข้อที่ ข้อเสนอแนะผลกำรประเมิน 

ปีกำรศึกษำ 2554 
ตัวบ่งชี้ ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 

1 ในการทบทวนปรัชญา  วิสัยทัศน์  
พันธกิจ ควรให้บุคลากรทั้งองค์กรมี 
ส่วนร่วม 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 
 1.1  

(สกอ.) 

 ในปีการศึกษา  2555  คณะได้เปิด
โอกาสให้บุคลากรทั้งองค์กรมีส่วนร่วม
ในการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี โดย
การทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 

2 ต้องการให้คณะสนับสนุนส่งเสริมให้ 
นักศึกษาได้น ากระบวนการหรือวงจร 
คุณภาพ  (PDCA) ไปใช้ในกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

ตัวบ่งชี้ที่  
3.2 

(สกอ.) 

ในปีการศึกษา  2555  คณะได้สนับ 
สนุนส่งเสริมให้นักศึกษาน า
กระบวนการหรือวงจรคุณภาพ 
(PDCA) ไปใช้ในกิจกรรมพัฒนา 
นักศึกษา 
 

3 การบูรณาการงานบริการทางวิชาการ 
แก่สังคมกับการเรียนการสอน ควรมีการ 
ระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนใน มคอ. 
ของแต่ละรายวิชา 

ตัวบ่งชี้ที่ 
5.1 

 (สกอ.) 
 

ในปีการศึกษา 2555  คณะได้บูรณา 
การงานบริการทางวิชาการแก่สังคม 
กับการเรียนการสอน  มีการระบุวัตถุ 
ประสงค์ชัดเจนใน มคอ. ของแต่ละ 
รายวิชา  

4 ควรมีการประเมินประโยชน์หรือ
ผลกระทบของการให้บริการทางวิชาการ
ต่อสังคมแยกเป็นแต่ละด้านให้ชัดเจน 

ตัวบ่งชี้ที่ 
5.2  

(สกอ.) 

ในปีการศึกษา 2555  มีการประเมิน 
ประโยชน์หรือผลกระทบของการให้ 
บริการทางวิชาการต่อสังคมแต่ละด้าน
อย่างชัดเจน 

5 มีการน าผลการประเมินไปปรับปรุงการ 
บูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ 
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน 
และกิจกรรมนักศึกษา  ขอให้ปรับแก้ 
ผลการด าเนินงานให้สอดคล้องกับ
หลักฐาน 

ตัวบ่งชี้ที่ 
6.1  

 (สกอ.) 

ในปีการศึกษา  2555  คณะมีการน า
ผลการประเมินไปปรับปรุงบูรณาการ
งานด้านท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษาผลการ
ด าเนินงานให้สอดคล้องกับหลักฐาน 



ข้อที่ ข้อเสนอแนะผลกำรประเมิน 
ปีกำรศึกษำ 2554 

ตัวบ่งชี้ ผลกำรปรับปรุงตำมข้อเสนอแนะ 

6 ควรมีการแยกประเมินผู้บริหารด้าน 
ธรรมาภิบาลในส่วนของคณะเอง 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 
7.1  

(สกอ.) 

ในปีการศึกษา 2555  คณะมีการ
ประเมินผู้บริหารด้านธรรมาภิบาล 
 

7 ควรแยกการท างานเรื่องการใช้
งบประมาณระหว่างคณะกรรมการ
ติดตามการใช้งบประมาณกับผู้บริหาร 
ให้ได้อย่างชัดเจน 
 

ตัวบ่งชี้ที่ 
8.1 

(สกอ.) 

ในปีงบประมาณ  2555 คณะมีการ
แยกการท างานเรื่องการใช้งบประมาณ
ระหว่างคณะกรรมการติดตามการใช้
งบประมาณ กับผู้บริหารอย่างชัดเจน 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
ผลกำรด ำเนินงำนและผลกำรประเมินคุณภำพ 

องค์ประกอบที่ 1  : ปรัชญำ  ปณิธำน  วัตถุประสงค์ และแผนด ำเนินกำร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1     : กระบวนกำรพัฒนำแผน 
ชนิดตัวบ่งชี้   : กระบวนกำร 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี : นำยอนุวัตน์  แสงอ่อน ผู้จัดเก็บข้อมูล : นำงสำวศิริวัฒณำ  ลำภหลำย 

 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 
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 หรือ 7 ข้อ 
มีการด าเนินการ  

8 ข้อ 
ผลกำรประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีการจัดท าแผนกลยุทธ์
ที่สอดคล้องกับนโยบาย
ของสภาสถาบัน โดยการ
มีส่วนร่วมของบุคลากร
ในสถาบัน และได้รับ
ความเห็นชอบจากสภา
สถาบัน โดยเป็นแผนที่
เชื่อมโยงกับปรัชญาหรือ
ปณิธานและ
พระราชบัญญัติสถาบัน 
ตลอดจนสอดคล้องกับ
จุดเน้นของกลุ่มสถาบัน 
กรอบแผนอุดมศึกษา
ระยะยาว 15 ปี ฉบับที่ 
2 (พ.ศ. 2551-2565) 
และแผนพัฒนา

          1. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีการก าหนดปรัชญา  
วิสัยทัศน์  ของคณะฯ โดยมีการ
ประชาสัมพันธ์ให้คณาจารย์และ
บุคลากรได้ทราบปรัชญา  วิสัยทัศน์ โดย
ติดไว้ที่ประตูด้านหน้าอาคารศูนย์
วิทยาศาสตร์ บริเวณท่ีสังเกตเห็นได้
เด่นชัด และในเอกสารต่าง ๆ ของคณะ 
        2. แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
แผนกลยุทธ์ 
        3. มีการประชุมพัฒนาแผน 
กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับปรัชญาของ
คณะฯ 
        4. ขอความเห็นชอบแผนกลยุทธ์  
ปรัชญา  วิสัยทัศน์  ในการประชุม 
กรรมการประจ าคณะครั้งที่ 3/2553 

1-1.1-ST-1 แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี  
(พ.ศ.2554 – 2557)  
ของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
1-1.1-ST-2  ค าสั่ง 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ 253/2553 
เรื่อง  แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท าแผน
กลยุทธ์ ปี พ.ศ. 2554 - 
2557 
1-1.1-ST-3  บันทึกการ
ประชุมการจัดท าแผนกล
ยุทธ์ 
1-1.1-ST-4  รายงานการ



มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
การศึกษา
ระดับอุดมศึกษา ฉบับที่ 
10 (พ.ศ. 2551-2554) 
 

เมื่อวันที่  29 พฤษภาคม  2553        
โดยเห็นชอบแผนกลยุทธ์ ปรัชญา
วิสัยทัศน์ 
     

ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่ 
3/2553 เมื่อวันที่ 29 
พฤษภาคม 2553  

 2 มีการถ่ายทอดแผนกล
ยุทธ์ระดับสถาบันไปสู่
ทุกหน่วยงานภายใน 

       1. คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจัดประชุมชี้แจงแผนกลยุทธ์
ให้กับผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากร
ของคณะฯ ครั้งที่ 4/2553  ในวันที่  4  
พฤศจิกายน  2553 
       2. คณาจารย์ได้รับทราบแผน 
กลยุทธ์ของคณะฯ และน าไปสู่การ
ปฏิบัติโดยมีการก าหนดเป้าหมายของ 
แต่ละภาควิชาฯ        

1-1.1-ST-5  รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่  
4/2553 เมื่อวันที่ 4                                  
พฤศจิกายน 2553 
 

 3 มีกระบวนการแปลงแผน
กลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติ
การประจ าปีครบ  
4 พันธกิจ คือ ด้านการ
เรียนการสอน การวิจัย 
การบริการทางวิชาการ 
และการท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรม 

        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีการประชุมกรรมการจัดท าแผนกลยุทธ์
กับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  เพ่ือ
วิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างแผน
กลยุทธ์กับแผนปฏิบัติราชการประจ าปี
ทุกพันธกิจ 

1-1.1-ST-5 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ ครั้งที่  
4/2553 เมื่อวันที่ 4                           
พฤศจิกายน 2553 
1-1.1-ST-6      
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ  
2555 

 4 มีตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ 
แผนปฏิบัติการประจ าปี 
และค่าเป้าหมายของแต่
ละตัวบ่งชี้เพ่ือวัด
ความส าเร็จของการ
ด าเนินงานตามแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี                   

       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้จัดท าตัวบ่งชี้  ค่าเป้าหมายของแต่ละ
ตัวบ่งชี้ไว้ในแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 
 

1-1.1-ST-1 แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี  
(พ.ศ.2554 – 2557)  
ของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
1-1.1-ST-6      
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ  



มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
2555 

 5 มีการด าเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการประจ าปี
ครบ 4 พันธกิจ                
 

       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
จัดท าปฏิทินด าเนินงานตามแผนปฏิบัติ
ราชการทั้ง  4 พันธกิจเพ่ือใช้เป็นแนวทาง
ในการด าเนินงานและมีการติดตามการ
ด าเนินงานของแต่ละหน่วยงาน 

1-1.1-ST-6      
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ  
2555 

 6 มีการติดตามผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี อย่างน้อยปีละ 
2 ครั้ง และรายงานผล
ต่อผู้บริหารเพ่ือพิจารณา  

       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มีการติดตามผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนปฏิบัติราชการประจ าปี  ในการ
ด าเนินงานสิ้นสุดในระยะ  9 เดือน และ 
12  เดือน และเสนอต่อผู้บริหารคณะ 

1-1.1-ST-7  รายงานผล
ด าเนินงานประจ าปี
งบประมาณ  2555 รอบ 
9 เดือน และ 12  เดือน 

 7 มีการประเมินผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ อย่าง
น้อยปีละ 1 ครั้งและ
รายงานผลต่อผู้บริหาร
และสภาสถาบันเพื่อ
พิจารณา        

     มีการประเมินผลการด าเนินงานตาม
ตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ อย่างน้อยปีละ 
1 ครั้งและรายงานผลต่อผู้บริหารและ
สภาสถาบันเพื่อพิจารณา                   

1-1.1-ST-8 รายงานการ
ประชุม 
คณะกรรมการประจ า
คณะ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อ
วันที่ 9 มกราคม  2555 

 8 มีการน าผลการพิจารณา
ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะของสภา
สถาบันไปปรับปรุงแผน

     1.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มีการน าผลการพิจารณา  ข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการประจ าคณะมา
ปรับปรุงในแผนปฏิบัติราชการประจ าปี 

1.1.1-ST-9  แผนปฏิบัติ
ราชการ   
4 ปี  (พ.ศ. 2554-2557) 
1.1.1-ST-10  ค าสั่ง



มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
กลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การประจ าปี 
           
 
            

     2.  แต่งตั้งคณะกรรมการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมและศักยภาพ 
(SWOT Analysis) เพ่ือประกอบการ
จัดท าแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2555-2559 
      3.  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  มีการวิเคราะห์สภาวะ
องค์กร ก าหนดกลยุทธ์  และทบทวน
ปรัชญา  วิสัยทัศน์  พันธกิจ โดยการ
วิเคราะห์ SWOT เพ่ือน าผลไปใช้
ประกอบการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ฉบับ
ใหม่ของคณะให้สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยและ
แผนพัฒนาการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม
และศักยภาพ                               
(SWOT Analysis)  เพ่ือ
ประกอบการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2555-
2559 
1.1.1-ST-11 การ
วิเคราะห์สภาวะองค์กร 
ก าหนดกลยุทธ์ และ
ทบทวนปรัชญา วิสัยทัศน์                                     
พันธกิจ โดยการวิเคราะห์ 
SWOT 
1-1.1-ST-12 สรุป
โครงการประชุมเชิง
ปฏิบัติการการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ. 
2556-2560 
1.1.1-ST-13 แผน
ยุทธศาสตร์คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี พ.ศ. 2556 – 
2560 
1-1.1-ST-14 การติดตาม
ตรวจสอบและ
ประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์       
ปีงบประมาณ 2555 

 



ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีที่แล้ว 
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 เป้ำหมำยที่

ก ำหนด 
ผลด ำเนินกำรที่ได ้ กำรบรรลุป้ำ

หมำย 
ค่ำคะแนนที่ได ้

8  ข้อ 8  ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ :  
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 เป้ำหมำยที่ก ำหนด ผลด ำเนินกำรที่ได้ กำรบรรลุป้ำหมำย ค่ำคะแนนที่ได ้

8 ข้อ 8 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีนี้ :   
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1.1 เป้ำหมำยที่

ก ำหนด 
ผลด ำเนินกำรที่ได้ กำรบรรลุป้ำ

หมำย 
ค่ำคะแนนที่ได ้

    
จุดแข็ง 
 1. ได้รับความร่วมมือจากผู้ทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาวิชามาช่วยในการวิเคราะห์การก าหนด
ภารกิจของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
    - 
 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งช้ีนี้ 
    - 
องค์ประกอบที่ 2  : กำรผลิตบัณฑิต 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1      : ระบบและกลไกกำรพัฒนำและกำรบริหำรหลักสูตร 
ชนิดตัวบ่งชี้        : กระบวนกำร 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี : นำยชัยวัฒน์  ยิ้มช้ำง ผู้จัดเก็บข้อมูล : นำงสำวภัทริณี  คงชู 

 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 
 
 



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 

 
มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีระบบและกลไกการเปิด
หลักสูตรใหม่และ
ปรับปรุงหลักสูตรตาม
แนวทางปฏิบัติที่ก าหนด
โดยคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และ
ด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด   
 

        คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีระบบและกลไกในการ
เปิดหลักสูตรใหม่และปรับปรุง
หลักสูตรตามขั้นตอนการขอเปิด
หลักสูตรของมหาวิทยาลัย  ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่องแนว
ปฏิบัติในการเปิดและปิดหลักสูตร  
(2-2.1- ST -1) และมีกลไกในการ
ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวโดยได้
จัดท าแผนผัง (2-2.1- ST -2) แนว
ทางการจัดท าหลักสูตรตามระบบ  
และกลไกการเปิดและปิดหลักสูตร
เพ่ือให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่ได้รับการ
แต่งตั้ง (2-2.1- ST -4) ยึดถือเป็น
แนวปฏิบัติ                   

2-2.1- ST -1      
ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ 
เรื่อง แนวปฏิบัติใน
การเปิดและปิด
หลักสูตร 
2-2.1- ST -2      
แผนผังแนวด าเนินงาน
พัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 
2-2.1- ST -4  ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  
คณะวิทยาศาสตร์                         
และเทคโนโลยี   



มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 2 มีระบบและกลไกการปิด
หลักสูตรตามแนวทาง
ปฏิบัติที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษา และ
ด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด         
 

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มีระบบและกลไกในการปิดหลักสูตร
ใหม่และปรับปรุงหลักสูตรตาม
ขั้นตอนการขอปิดหลักสูตรของ
มหาวิทยาลัย  ตามประกาศ
มหาวิทยาลัย เรื่องแนวปฏิบัติในการ
เปิดและปิดหลักสูตร (2-2.1- ST -1) 
และแผนผัง  (2-2.1- ST -2) แนว
ทางการจัดท าหลักสูตรตามระบบ  
และกลไกการเปิดและปิดหลักสูตร
เพ่ือให้คณะกรรมการผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรแต่ละหลักสูตรที่ได้รับการ
แต่งตั้ง (2-2.1- ST -4) ยึดถือเป็น
แนวปฏิบัติ                   
     

2-2.1- ST -1      
ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ 
เรื่อง แนวปฏิบัติใน
การเปิดและปิด
หลักสูตร 
2-2.1- ST -2      
แผนผังแนวด าเนินงาน
พัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 
2-2.1- ST -4  ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  
คณะวิทยาศาสตร์                         
และเทคโนโลยี   

 3 ทุกหลักสูตรมีการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตาม
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(การด าเนินงานตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
หมายถึง ต้องมีการ
ประเมินผลตาม “ตัวบ่งชี้
ผลการด าเนินงานตาม

     หลักสูตรที่เปิดสอนในคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการ
ด าเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรและด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา (2-
2.1-ST-3) 
 

2-2.1- ST -3      
หลักสูตร        
 



มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา เพ่ือ
การประกันคุณภาพ
หลักสูตรและการเรียน
การสอน” กรณีท่ี
หลักสูตรใดยังไม่มี
ประกาศมาตรฐานคุณวุฒิ
สาขาหรือสาขาวิชา ให้
ประเมินตามตัวบ่งชี้กลาง
ที่ก าหนดในภาคผนวก ก) 
ส าหรับหลักสูตรสาขา
วิชาชีพต้องได้รับการ
รับรองหลักสูตรจากสภา
หรือองค์กรวิชาชีพที่
เกี่ยวข้องด้วย 
(หมายเหตุ : ส าหรับ
หลักสูตรเก่าหรือ
หลักสูตรปรับปรุงที่ยัง
ไม่ได้ด าเนินการตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ก่อนปีการศึกษา 2555 
ให้ยึดตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตร
ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 
2548 ) 



มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 4 มีคณะกรรมการ
รับผิดชอบควบคุมก ากับ
ให้มีการด าเนินการได้
ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 
และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัด
การศึกษา และมีการ
ประเมินหลักสูตรทุก
หลักสูตรอย่างน้อยตาม
กรอบเวลาที่ก าหนดใน
เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร
ฯ กรณีหลักสูตรที่
ด าเนินงานตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
จะต้องควบคุมก ากับให้
การด าเนินงานตามตัว
บ่งชี้ในข้อ 3  ผ่านเกณฑ์
การประเมิน 5 ข้อแรก
และอย่างน้อยร้อยละ 80 
ของตัวบ่งชี้ที่ก าหนดใน
แต่ละปีทุกหลักสูตร   
 
 
 
 

       คณะวิทยาศาสตร์มีอาจารย์
ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร (2-2.1-ST-4) 
รับผิดชอบให้มีการบริหารหลักสูตร 
และมีการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ที่
ก าหนดในแต่ 
ละปี (2-2.1-ST-5) 
 

2-2.1- ST -4  ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  
คณะวิทยาศาสตร์                         
และเทคโนโลยี   
2-2.1- ST -5  มคอ.7 
 



มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 5 มีคณะกรรมการ
รับผิดชอบควบคุมก ากับ
ให้มีการด าเนินการได้
ครบถ้วนทั้งข้อ 1 ข้อ 2 
และข้อ 3 ข้างต้น
ตลอดเวลาที่จัด
การศึกษา และมีการ
พัฒนาหลักสูตรทุก
หลักสูตรตามผลการ
ประเมินในข้อ 4 กรณี
หลักสูตรที่ด าเนินงาน
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ จะต้องควบคุม
ก ากับให้การด าเนินงาน
ตามตัวบ่งชี้ในข้อ 3 
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
ครบทุกตัวบ่งชี้และทุก
หลักสูตร             

      อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้
น าผลการประเมินหลักสูตรที่
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (2-2.1- ST 
-5) มาใช้ในการพัฒนาหลักสูตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต  
 

2-2.1- ST -4  ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หลักสูตรและอาจารย์
ประจ าหลักสูตร  
คณะวิทยาศาสตร์                         
และเทคโนโลยี   
2-2.1- ST -5  มคอ.7 
 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีที่แล้ว 
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 เป้ำหมำยที่

ก ำหนด 
ผลด ำเนินกำรที่ได้ กำรบรรลุป้ำ

หมำย 
ค่ำคะแนนที่ได ้

5 ข้อ 5 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ :  
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 เป้ำหมำยที่ก ำหนด ผลด ำเนินกำรที่ได้ กำรบรรลุป้ำหมำย ค่ำคะแนนที่ได ้

5 ข้อ 5 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีนี้ :   



ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.1 เป้ำหมำยที่

ก ำหนด 
ผลด ำเนินกำรที่ได้ กำรบรรลุป้ำ

หมำย 
ค่ำคะแนนที่ได ้

    
 
จุดแข็ง 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีระบบและกลไกการพัฒนาและการบริหารหลักสูตรเป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ และ
มีการประเมินหลักสูตรตามกรอบเวลาที่ก าหนด 
 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
    - 
 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งช้ีนี้ 
    - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี 2.2 :  อำจำรย์ประจ ำที่มีคุณวุฒิปริญญำเอก 
ชนิดตัวบ่งชี้   :  ปัจจัยน ำเข้ำ 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี : นำยชัยวัฒน์  ยิ้มช้ำง ผู้จัดเก็บข้อมูล : นำยรักชำติ  ประเสริฐพงษ์ 

 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 
 
เกณฑ์กำรประเมิน : สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก  2  แนวทางต่อไปนี้ 
              1)  แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเป็นคะแนนระหว่าง 0 – 5  
หรือ 
       2)  แปลงค่าการเพ่ิมข้ึนของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบ
กับ 
ปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง  0 – 5 
              1. เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข และ ค2 
                 1)  ค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกท่ีก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม  5 =  
ร้อยละ 30 ขึ้นไป หรือ 
                 2) ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอกเปรียบเทียบกับปีที่
ผ่านมา ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = ร้อยละ  6 ขึน้ไป 
 
สูตรกำรค ำนวณ  
1.ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้    = 
 
 
กำรค ำนวณ 
1.ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีวุฒิปริญญาเอก 
 

  จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีมีคุณวุฒิปริญญำเอก       
          จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด x 100 

x 5 

 

  ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำท่ีมีคุณวุฒิปริญญำเอก 
ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำท่ีมีคุณวุฒิปริญญำเอกท่ีก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 



 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก = 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
คะแนนที่ได้    = 
 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีที่แล้ว : 

ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
เป้ำหมำยที่ก ำหนด ผลของเป้ำหมำยที่

ได้ 
กำรบรรลุเป้ำหมำย ค่ำคะแนนที่ได ้

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 คะแนน 3 ร้อยละ 
18 

หรืออัตราเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ  3.6 ของปีที่

ผ่านมา 

ร้อยละ  17.65 
คิดเป็น 2.94 คะแนน 

 ไม่บรรลุ 2.94  คะแนน 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้  : 
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้ำหมำยที่ก ำหนด ผลของเป้ำหมำยที่
ได้ 

กำรบรรลุเป้ำหมำย ค่ำคะแนนที่ได ้

ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 คะแนน 3 ร้อยละ 
18 

หรืออัตราเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ  3.6 ของปีที่

ผ่านมา 

ร้อยละ 20.32 
คิดเป็น 3.39 คะแนน 

 ไม่บรรลุ 3.39  คะแนน 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีนี้ : 
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้ำหมำยที่ก ำหนด ผลของเป้ำหมำยที่
ได้ 

กำรบรรลุเป้ำหมำย ค่ำคะแนนที่ได ้

                           19 
                           93.5 x 100 = 20.32 

                                              20.32 
                                               30 x 5 =  3.39 



ตัวบ่งชี้ที่ 2.2 คะแนน 3 ร้อยละ 
18 

หรืออัตราเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ  3.6 ของปีที่

ผ่านมา 

   

  
จุดแข็ง 
   - 
 จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
    - 
 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งช้ีนี้ 
       - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี 2.3   : อำจำรย์ประจ ำที่ด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ชนิดตัวบ่งชี้    :  ปัจจัยน ำเข้ำ 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี : นำยชัยวัฒน์  ยิ้มช้ำง 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นำยรักชำติ  ประเสริฐพงษ์ 

โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 
เกณฑ์กำรประเมิน :สถาบันสามารถเลือกใช้เกณฑ์การประเมินจาก  2  แนวทางต่อไปนี้ 

1)  แปลงค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเป็นคะแนนระหว่าง  0 – 5 
หรือ 

2) แปลงค่าการเพ่ิมข้ึนของค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ
เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาเป็นคะแนนระหว่าง  0 – 5  
1. เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข และ ค2 

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

2) ค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ 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 
 
คะแนนที่ได้    = 
 
 
หรือ 
1. ค่าการเพิ่มข้ึนของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบเทียบ 

จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท่ีด ำรงต ำแหน่ง 
ทำงวิชำกำร 
 
จ ำนวนอำจำรย์ประจ ำท้ังหมด 

x 100 

ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำท่ีด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
ร้อยละของอำจำรย์ประจ ำท่ีด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรที่ก ำหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

x 5 
 



กับปีที่ผ่านมา = ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปีที่ประเมิน ลบด้วย 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการในปีก่อนหน้าปีที่ประเมิน 
2. แปลงค่าการเพ่ิมขึ้นของร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการเปรียบ 
เทียบกับปีที่ผ่านมา ที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
คะแนนที่ได้  = 
 
 
 
1. ค านวณค่าร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
 
ร้อยละของอาจารย์ประจ าที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ = 
 
 
 
2. แปลงค่าร้อยละที่ค านวณได้ในข้อ 1 เทียบกับคะแนนเต็ม 5 
 
 
คะแนนที่ได้    = 
 
 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีที่แล้ว  

ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 คะแนน 3 ร้อยละ 
36 

หรืออัตราเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 3.6 ของปีที่

ผ่านมา 

ร้อยละ  23.53 
คิดเป็น 1.96 คะแนน 

 ไม่บรรลุ 1.96  คะแนน 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

ค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละของอำจำรย์ประจ ำท่ีด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำร 
เปรียบเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำ 
 
 
ค่ำกำรเพิ่มขึ้นของร้อยละของอำจำรย์ประจ ำท่ีด ำรงต ำแหน่งทำงวิชำกำรเปรียบเทียบกับปีท่ีผ่ำนมำท่ีก ำหนดให้
เป็นคะแนนเต็ม 5 
 

x 5 
 

          17 
         93.5 x 100   = 18.18 

       18.18 
         60 x 5  = 1.52 

 



ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 คะแนน 3 ร้อยละ 
36 

หรืออัตราเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 3.6 ของปีที่

ผ่านมา 

ร้อยละ 18.18 
คิดเป็น 1.52 คะแนน 

 ไม่บรรลุ 1.52  คะแนน 

 
 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีนี้  

ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.3 คะแนน 3 ร้อยละ 
36 

หรืออัตราเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ 3.6 ของปีที่

ผ่านมา 

   

 
จุดแข็ง 
   - 
 จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
    - 
 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งช้ีนี้ 
    - 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี 2.4  : ระบบกำรพัฒนำคณำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน 
ชนิดตัวบ่งชี้   :  กระบวนกำร 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี :  

 
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 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีแผนการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารย์ทั้ง
ด้านวิชาการ เทคนิคการ
สอนและการวัดผลและมี
แผนการบริหารและ
พัฒนาบุคลากรสาย
สนับสนุนที่มีการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 
  

  

 2 มีการบริหารและการ
พัฒนาคณาจารย์และ
บุคลากรสายสนับสนุนให้
เป็นไปตามแผนที่ก าหนด 
 
 
 

  



 
 
 
มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 3 มีสวัสดิการเสริมสร้าง
สุขภาพที่ดี และสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้
คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนสามารถ
ท างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 

  

 4 มีระบบการติดตามให้
คณาจารย์และบุคลากร
สายสนับสนุนน าความรู้
และทักษะที่ได้จากการ
พัฒนามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน
และการวัดผลการเรียนรู้
ของนักศึกษา ตลอดจน
การปฏิบัติงานที่
เกี่ยวข้อง 
  
 
 
 
 

  

 
 
 
 



มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 5 มีการให้ความรู้ด้าน
จรรยาบรรณอาจารย์
และบุคลากรสาย
สนับสนุน และดูแล
ควบคุมให้คณาจารย์
และบุคลากรสาย
สนับสนุนถือปฏิบัติ 
 

  

 6 มีการประเมินผล
ความส าเร็จของ
แผนการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
 
 

  

 
มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 7 มีการน าผลการประเมิน
ไปไปปรับปรุงแผนหรือ 
ปรับปรุงการบริหารและ
การพัฒนาคณาจารย์
และบุคลากรสาย
สนับสนุน 
 
 
 
 
 

  

 



ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีที่แล้ว  
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4     

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4     

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีนี้  
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.4     

 
จุดแข็ง 
   - 
 จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
    - 
 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งช้ีนี้ 
    - 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.5     :ห้องสมุด อุปกรณ์กำรศึกษำ และสภำพแวดล้อมกำรเรียนรู้ 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :ปัจจัยน ำเข้ำ 
 
 ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งชี้ :  
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ  โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ  
 
 



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 ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีการจัดการหรือ
จัดบริการเพ่ือให้
นักศึกษามีเครื่อง
คอมพิวเตอร์ใช้ในอัตรา
ไม่สูงกว่า 8 FTES ต่อ
เครื่อง 
 

  

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 2 มีบริการห้องสมุดและ
แหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ผ่าน
ระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ และมีการ
ฝึกอบรมการใช้งานแก่
นักศึกษาทุกปีการศึกษา 
 

  

 
มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 3 มีบริการด้านกายภาพที่
เหมาะสมต่อการจัดการ
เรียนการสอนและการ
พัฒนานักศึกษาอย่างน้อย
ในด้านห้องเรียน 
ห้องปฏิบัติการ อุปกรณ์
การศึกษา และจุดเชื่อมต่อ
อินเตอร์เน็ต 

  



 
มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 4 มีบริการสิ่งอ านวยความ
สะดวกที่จ าเป็นอ่ืนๆ อย่าง
น้อยในด้านงานทะเบียน
นักศึกษาผ่านระบบ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
การบริการอนามัยและการ
รักษาพยาบาล การจัดการ
หรือจัดบริการด้านอาหาร
และสนามกีฬา 
 

  

 
มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 5 มีระบบสาธารณูปโภคและ
รักษาความปลอดภัยของ
อาคารตลอดจนบริเวณ
โดยรอบ อย่างน้อยในเรื่อง
ประปา ไฟฟ้า ระบบก าจัด
ของเสีย การจัดการขยะ 
รวมทั้งมีระบบและ
อุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยใน
บริเวณอาคารต่าง ๆ โดย
เป็นไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
 

  

 
 
 
 
 



มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 6 มีผลการประเมินคุณภาพ
ของบริการในข้อ 2 – 5 
ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 3.51 จาก
คะแนนเต็ม 5 

  

 
มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 7 มีการน าผลการประเมิน
คุณภาพในข้อ 6 มาใช้เป็น
ข้อมูลในการพัฒนาการ
จัดบริการด้านกายภาพที่
สนองความต้องการของ
ผู้รับบริการ 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีที่แล้ว  
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5     

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5     

ผลกำรประเมนิของคณะกรรมกำรประเมินปีนี้  
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.5     

 
จุดแข็ง 
   - 
 จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
    - 
 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งช้ีนี้ 
    - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี 2.6 : ระบบและกลไกกำรจัดกำรเรียนกำรสอน   
ชนิดตัวบ่งชี้   : กระบวนกำร 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี : นำยชัยวัฒน์  ยิ้มช้ำง ผู้จัดเก็บข้อมูล : นำงสำวปริญญำรัตน์  จินโต 

 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 
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 ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพการจัดการ
เรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญทุกหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 
 

      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี
ระบบและกลไกการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีกิจกรรมที่
หลากหลายสอดคล้องกับผู้เรียน โดยยึด
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ เรื่อง ระบบและกลไกการ
จัดการเรียนการสอน (2-2.6- ST –1, 2)   
มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้
อาจารย์จัดการเรียนการสอนที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ (2-2.6- ST -3) มีการ
ส่งเสริมให้อาจารย์จัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญโดยก าหนดไว้ใน
เกณฑ์พิจารณาความดีความชอบ (2-2.6 
– ST -4) และมีการประชุม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญให้กับ
อาจารย์  (2-2.6- ST -5)         

2-2.6- ST -1      
ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ 
เรื่อง ระบบและกลไก
การจัดการเรียนการ
สอน 
2-2.6- ST -2      
แผนผังแนวด าเนินการ 
การจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ 
2-2.6- ST -3 
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ 
2555 
2-2.6- ST -4 เกณฑ์
พิจารณาความดี
ความชอบ 
2-2.6- ST -5       
บันทึกการประชุม



มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ       

 2 ทุกรายวิชาของทุก
หลักสูตร มีรายละเอียด
ของรายวิชาและของ
ประสบการณ์ภาคสนาม 
(ถ้ามี) ก่อนการเปิดสอนใน
แต่ละภาคการศึกษา 
ตามท่ีก าหนดในกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 
 

      อาจารย์ผู้สอน คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ได้จัดท ารายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ.3) หรือโครงการสอน 
และรายละเอียดของประสบการณ์
ภาคสนาม ก่อนการเปิดสอนใน 
แต่ละภาคการศึกษา (2-2.6-ST-6)  
 

2-2.6- ST -6      
รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ. 3)  
หรือโครงการสอน 
 

 3 ทุกหลักสูตรมีรายวิชาที่
ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้
ด้วยตนเอง  และการให้
ผู้เรียนได้เรียนรู้จากการ
ปฏิบัติทั้งในและนอก
ห้องเรียนหรือจากการท า
วิจัย 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตมี
รายวิชาที่จัดกิจกรรมที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ (2-2.6- ST –7) เช่น รายวิชา
สัมมนา (2-2.6- ST -6) 
มีการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง มี
การศึกษาดงูานนอกสถานที่   
(2-2.6- ST -8)    
 

2-2.6- ST -6      
รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ. 3)  
2-2.6-ST-7      
หลักสูตรของคณะวิทยา
ศาตร์และเทคโนโลยี 
2-2.6-ST-8     
โครงการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ 



มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 4 มีการให้ผู้มีประสบการณ์
ทางวิชาการหรือวิชาชีพ
จากหน่วยงานหรือชุมชน
ภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม
ในกระบวนการเรียนการ
สอนทุกหลักสูตร 
 
 
 
 
 
 
 

      ทุกหลักสูตรมีการออกแบบให้
ผู้เรียนมีโอกาสเรียนรู้จากบุคคล หรือ
หน่วยงาน หรือชุมชนภายนอก ในด้าน
วิชาการหรือวิชาชีพ เช่น พานักศึกษา
ศึกษาดูงานนอกสถานที่ (2-2.6- ST -8) 
ส่งตัวนักศึกษาฝึกประสบการณ์ทาง
วิชาชีพ (2-2.6-ST-9) เชิญ
บุคคลภายนอกเป็นวิทยากร 
(2-2.6- ST -10)  และเชิญ
บุคคลภายนอกเป็นอาจารย์พิเศษ   
(2-2.6- ST -11)         
 

2-2.6- ST -8      
โครงการศึกษาดูงาน
นอกสถานที่ 
2-2.6- ST -9      
หนังสือส่งตัวนักศึกษา
ฝึกประสบการณ์ทาง
วิชาชีพ      
2-2.6- ST -10      
หนังสือเชิญ
บุคคลภายนอกเป็น
วิทยากร 
2-2.6- ST -11       
ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์
พิเศษ 

 5 มีการจัดการเรียนรู้ที่
พัฒนาจากการวิจัย หรือ
จากกระบวนการจัดการ
ความรู้เพื่อพัฒนาการ
เรียนการสอน 
 
 
 
 
 
 
 
 

        อาจารย์มีการพัฒนากระบวนการ
เรียนการสอนและวิธีการสอนในรายวิชา
ที่รับผิดชอบ  (2-2.6- ST -6)  และการ
ท าวิจัยในชั้นเรียน  (2-2.6- ST -12)  มี
การจัดเวทีการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่เน้นการ
พัฒนาคุณภาพบัณฑิต (2-2.6- ST -13) 
เพ่ือใช้ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนการ
สอน (2-2.6- ST -14)      
 

2-2.6- ST -6      
รายละเอียดของ
รายวิชา (มคอ. 3) หรือ
โครงการสอน 
2-2.6- ST -12      
รายงานการวิจัยในชั้น
เรียนโดยใช้  Active 
Learning 
2-2.6- ST -13     
ภาพถ่ายการสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
2-2.6- ST -14  มคอ. 5 



มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 6 มีการประเมินความพึง
พอใจของผู้เรียนที่มีต่อ
คุณภาพการจัดการเรียน
การสอนและสิ่งสนับสนุน
การเรียนรู้ทุกรายวิชา ทุก
ภาคการศึกษา โดยผลการ
ประเมินความพึงพอใจ แต่
ละรายวิชาต้องไม่ต่ ากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 

       ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้เรียนที่มีต่อคุณภาพการจัดการเรียน
การสอน และสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ทุก
รายวิชา ไม่ต่ ากว่า  3.51 (2-2.6- ST- 
15)  
 

2-2.6- ST -15 ผลการ
ประเมินความพึงพอใจ
ของผู้เรียนที่มีต่อ
คุณภาพการจัดการ
เรียนการสอน 
 

 7 มีการพัฒนาหรือปรับปรุง
การจัดการเรียนการสอน 
กลยุทธ์การสอน หรือการ
ประเมินผลการเรียนรู้ ทุก
รายวิชา ตามผลการ
ประเมินรายวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ก าหนดให้อาจารย์จัดท า มคอ. 5 
รายงานผลการด าเนินการรายวิชา   
(2-2.6- ST -14) ในหมวดที่ 6  แผนการ
ปรับปรุง โดยให้ระบุว่ามีการปรับปรุง
ก่อนจัดการเรียนการสอน ในครั้งที่ผ่าน
มาอย่างไร และจะด าเนินการในครั้ง
ต่อไปอย่างไร 
 

2-2.6- ST -14 มคอ. 5 
 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีที่แล้ว  
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 7 ข้อ 7 ข้อ  บรรล ุ 5 คะแนน 

 
 



ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6 7 ข้อ 7 ข้อ  บรรล ุ 5 คะแนน 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีนี้  
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.6     

 
จุดแข็ง 
 มีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ   
 จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
    จัดสรรงบประมาณสนับสนุนการผลิตเอกสาร ต ารา และงานวิจัยเพิ่มข้ึน สร้างแรงจูงใจและ
จัดอบรมเพ่ือให้อาจารย์มีศักยภาพในการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
 
 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งช้ีนี้ 
    - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวบ่งชี้ท่ี 2.7  : ระบบและกลไกกำรพัฒนำสัมฤทธิผลกำรเรียนตำมคุณลักษณะของบัณฑิต   
ชนิดตัวบ่งชี้    :  กระบวนกำร 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี : นำยวิฑูร  สนธิปักษ์  ผู้จัดเก็บข้อมูล : นำยวิฑูร  สนธิปักษ์ 

 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 
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 
ผลกำรประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีการส ารวจคุณลักษณะ
ของบัณฑิตที่พึงประสงค์
ตามความต้องการของผู้ใช้
บัณฑิตอย่างน้อยส าหรับ
ทุกหลักสูตรระดับปริญญา
ตรี ทุกรอบระยะเวลาตาม
แผนก าหนดการศึกษาขอ
หลักสูตร 

     ในปีการศึกษา 2555 หลักสูตร 
ต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ยังไม่ถึงรอบระยะเวลาการ
ส ารวจคุณลักษณะของบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู้ใช้       

- 

 2 มีการน าผลจากข้อ 1 มา
ใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร 
การจัดการเรียนการสอน
การวัดผลการศึกษาและ
สัมฤทธิผลทางการเรียนที่
ส่งเสริมทักษะอาชีพและ
คุณลักษณะของบัณฑิตท่ี
พึงประสงค์ ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 
 
 

   เหตุผลสืบเนื่องจากข้อ 1          - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 3 มีการส่งเสริมสนับสนุน
ทรัพยากรทั้งด้านบุคลากร  
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และงบประมาณที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาคุณลักษณะของ
บัณฑิต 
 
 
 
 

     คณะวิทยาศาสตร์ฯ มีการจัดสรร
งบประมาณหรือทรัพยากรเพ่ือสนับสนุน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่
ส่งเสริมคุณลักษณะของบัณฑิตอย่าง
เพียงพอ  (2-2.7-ST-1)  
    -มีการจัดท าสื่อการเรียนการสอน 
แบบ E-Learning 
    -มีการจัดการเรียนการสอนแบบ 
Active Learning โดยเน้นผู้เรียนเป็น 
ส าคัญ 
    - มีการจัดท าห้องเรียนมาตรฐาน 
เพ่ือสร้างบรรยากาศการเรียนการสอน 
ที่ดี โดยมีการจัดสรรงบประมาณทุกปี 
    - มีการส่งบุคลากรของคณะเข้าร่วม
การอบรมพัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ส าหรับการพัฒนา
คุณลักษณะของบัณฑิต  

2-2.7-ST-1 สรุปงบ 
ประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2555 คณะวิทยา 
ศาสตร์และเทคโนโลยี 
หมวดพัฒนานักศึกษา 
เรื่อง ส่งเสริมกิจกรรม 
วิชาการหรือน าเสนอ 
ผลงานส าหรับนักศึกษา 
2-2.7-ST-6 ภาพถ่าย
ห้องเรียนมาตรฐาน 
2-2.7-ST-7 ภาพถ่าย
ห้องปฏิบัติการ
คอมพิวเตอร์ 
2-2.7-ST-8 หนังสือขอ
อนุญาตไปราชการ 

 4 มีระบบและกลไกการ
ส่งเสริมให้นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีและ
บัณฑิตศึกษาเข้าร่วม
กิจกรรมการประชุม
วิชาการหรือน าเสนอ
ผลงานทางวิชาการในที่
ประชุมระหว่างสถาบัน 
หรือที่ประชุมระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

       คณะวิทยาศาสตร์ฯ มีประกาศและ
แนวปฏิบัติในการพานักศึกษาไปศึกษา
นอกสถานที่ (2-2.7-ST-2) การ
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประชุมวิชาการ 
การน าเสนอผลงานทางวิชาการ  
(2-2.7-ST-3) และได้จัดสรรงบประมาณ 
ให้นักศึกษา (2-2.7-ST-1) เข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการท้ังภายในและ
ภายนอกสถาบัน (2-2.7-ST-4) 

2-2.7-ST-1 แผนค าขอ 
ตั้งงบประมาณที่ใช้
จัดการเรียนการสอน 
ของแต่ละหลักสูตร/
คณะ/กิจกรรม 
2-2.7-ST-2 แนวปฏิบัติ
ในการพานักศึกษาไป
ศึกษานอกสถานที่ 
2-2.7-ST-3 รายงาน
การให้บริการข้อมูล
ข่าวสารและ
ประชาสัมพันธ์กบั
นักศึกษาคณะ 



มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
2-2.7-ST-4 หนังสือไป
ราชการเข้าร่วม
กิจกรรมทางวิชาการ 
 

 5 มีกิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมจริยธรรมให้แก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
และบัณฑิตศึกษาที่จัดโดย
สถาบัน 
 

     ปีการศึกษา 2555 คณะ
วิทยาศาสตร์ฯ  มีการจัดกิจกรรม
เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้แก่
นักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยจัด
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝัง
คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่นักศึกษาชั้นปี
ที่ 1 

2-2.7-ST-5 รายงานผล
การจัดโครงการอบรม
เชิงปฏิบัติการปลูกฝัง
คุณธรรม  จริยธรรม
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 
1  

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีที่แล้ว  
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ด าเนินการครบทั้ง 

5 ข้อ 
ด าเนินการ 

3 ข้อ 
 ไม่บรรลุ 3 คะแนน 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7 ด าเนินการครบทั้ง 

5 ข้อ 
ด าเนินการครบทั้ง 

5 ข้อ 
 บรรล ุ 5 คะแนน 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีนี้  
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.7     

 
 
 
 



จุดแข็ง 
 คณะวิทยาศาสตร์ฯ มีการส่งเสริมและสนับสนุน การจัดกิจกรรมนักศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมให้
นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทางวิชาการท้ังภายในและภายนอกสถาบัน 
 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
  - 
 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งช้ีนี้  

  - 
ตัวบ่งชี้ท่ี 2.8  :  ระดับควำมส ำเร็จของกำรเสริมสร้ำงคุณธรรมจริยธรรมที่จัดให้นักศึกษำ   
ชนิดตัวบ่งชี้    :  ผลผลิต 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี : นำยวิฑูร  สนธิปักษ์  ผู้จัดเก็บข้อมูล : นำยวิฑูร  สนธิปักษ์ 

 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 
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 ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีการก าหนดพฤติกรรม
ด้านคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับนักศึกษาท่ีต้องการ
ส่งเสริมไว้เป็นลายลักษณ์
อักษร 
 
 

     คณะวิทยาศาสตร์ฯ ใช้ข้อก าหนด
คะแนนด้านคุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
นักศึกษาในทุกรายวิชาตามท่ี
มหาวิทยาลัยฯ จัดท าประกาศไว้ รวมทั้ง
ยังมี มคอ.3 ที่ระบุเกณฑ์การให้คะแนน
ด้านพฤติกรรม คุณธรรมและจริยธรรม
ไว้อย่างชัดเจน  

2-2.8-ST-1 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฎ 
นครสวรรค์ เรื่อง 
ก าหนดคะแนนด้าน 
คุณธรรม จริยธรรม 
ของทุกรายวิชา 
2-2.8-ST-2 มคอ.3 

 2 มีการถ่ายทอดหรือ
เผยแพร่พฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรมส าหรับ
นักศึกษาท่ีต้องการส่งเสริม

      คณะวิทยาศาสตร์ฯ มีการเผยแพร่
พฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม
ส าหรับนักศึกษา อาทิเช่น 
      1. จัดบอร์ดประชาสัมพันธ์  

2-2.8-ST-3 รายงาน
การให้บริการข้อมูล
ข่าวสารและ
ประชาสัมพันธ์กับ



มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
ตามข้อ 1 ไปยังผู้บริหาร 
คณาจารย์ นักศึกษาและ
ผู้เกี่ยวข้องทราบอย่าง
ทั่วถึงทั้งสถาบัน 

      2. เผยแพร่ลงเว็บไซต์ของคณะ 
  
 
 
     

นักศึกษาคณะ 
2-2.8-ST-4 เว็บไซต์ 
ของคณะ 

 3 มีโครงการหรือกิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนา
พฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรมที่ก าหนดในข้อ 1 
โดยระบุตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายวัดความส าเร็จ 

     คณะวิทยาศาสตร์ฯ มีกิจกรรม
ส่งเสริมการพัฒนาพฤติกรรมด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ส าหรับนักศึกษา 
ได้แก่ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 

2-2.8-ST-5 สรุป
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับนักศึกษาชั้นปี 
ที่ 1 

 4 มีการประเมินผลโครงการ
หรือกิจกรรมส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมของ
นักศึกษาตามตัวบ่งชี้และ
เป้าหมายที่ก าหนดในข้อ 3 
โดยมีผลการประเมินบรรลุ
เป้าหมายอย่างน้อยร้อยละ 
90 ของตัวบ่งชี้ 

    คณะวิทยาศาสตร์ฯ มีการประเมิน
โครงการกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 
จริยธรรม ของนักศึกษาตามโครงการ 
อบรมเชิงปฏิบัติการปลูกฝังคุณธรรม 
และจริยธรรมส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

 

2-2.8-ST-5 สรุป
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 
1 

 5 มีนักศึกษาหรือกิจกรรมที่
เกี่ยวกับนักศึกษาได้รับ
การยกย่องชมเชย 
ประกาศเกียรติคุณด้าน
คุณธรรมจริยธรรม โดย
หน่วยงานหรือองค์กร
ระดับชาติ 

- - 

 
 
 
 



ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีที่แล้ว  
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ด าเนินการครบทั้ง 

 5 ข้อ 
ด าเนินการ 2 ข้อ  ไม่บรรลุ 2 คะแนน 

 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 

ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8 ด าเนินการครบทั้ง 
 5 ข้อ 

ด าเนินการ 4 ข้อ  ไม่บรรลุ 4 คะแนน 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีนี้  

ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 2.8     

 
 
จุดแข็ง 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการก าหนดกิจกรรมเกี่ยวกับพฤติกรรมด้านคุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ รวมทั้งมีการเผยแพร่กิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ     
 จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
    - 
 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งช้ีนี้ 
    - 
 

 
 
 
 



ด้ำนคุณภำพบัณฑิต 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 1 บัณฑิตปริญญำตรีที่ได้งำนท ำหรือประกอบอำชีพอิสระภำยใน  1  ปี 
 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี : นำยวิฑูร  สนธิปักษ์  ผู้จัดเก็บข้อมูล : นำยวิฑูร  สนธิปักษ์ 

 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 
ค ำอธิบำย 
          บัณฑิตปริญญาตรีที่ส าเร็จการศึกษาในหลักสูตรภาคปกติ ภาคพิเศษ และภาคนอกเวลาในสาขา
นั้นๆ ที่ได้งานท า หรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ า ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ส าเร็จ
การศึกษา เมื่อเทียบกับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษานั้น 
 การนับการท างาน นับกรณีการท างานสุจริตทุกประเภทที่สามารถสร้างรายได้เข้ามาประจ า เพ่ือ
เลี้ยงชีพตนเองได้ โดยการนับจ านวนผู้มีงานท าของผู้ส าเร็จการศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนภาคพิเศษหรือ
ภาคนอกเวลา ให้นับเฉพาะผู้ที่เปลี่ยนงานใหม่หลังส าเร็จการศึกษาเท่านั้น 
วิธีการค านวณ 
 
               จ านวนบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี      X   100 

จ านวนบัณฑิตท่ีตอบแบบส ารวจทั้งหมด 
 
หมายเหตุ  ไม่นับรวมบัณฑิตที่มีงานท าก่อนเข้าศึกษาหรือมีกิจการของตนเองที่มีรายได้ประจ าอยู่แล้ว 
ผู้ที่ศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา  ผู้อุปสมบท และผู้ที่เกณฑ์ทหาร  (หักออกทั้งตัวตั้งและตัวหาร) 
 เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  ก าหนดร้อยละ  100  เท่ากับ  5  คะแนน   
ข้อมลูประกอบการพิจารณา 
 ข้อมูลจากการส ารวจต้องมีความเป็นตัวแทน ของผู้ส าเร็จการศึกษา ทั้งในเชิงปริมาณ อย่างน้อย 
ร้อยละ 70 ในเชิงคุณลักษณะ ครอบคลุมทุกคณะ กรณีบัณฑิตท่ีตอบแบบส 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 านวนบัณฑิตท่ีมีงานท าก่อนเข้าศึกษา 
 6.จ านวนบัณฑิตท่ีศึกษาต่อ 
 7.จ านวนเงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ 
    อิสระ 
 

รายการ 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี

ภาควิชาวิทยาศาสตร ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต ์ รวมทั้งสิ้น 

1.จ านวนผู้ตอบแบบส ารวจ 24 138 162 

2.จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาภาคปกติ
และภาคพิเศษ (ภาคนอกเวลาราชการ) 

24 149 173 

3.จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท า 15 127 142 

4.จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาประกอบ
อาชีพอิสระ 

0 12 12 

5.จ านวนบัณฑิตทีม่ีงานท าก่อนเข้า
ศึกษา 

0 0 0 

6.จ านวนบัณฑิตที่ศึกษาต่อ 5 1 6 

7.เงินเดือนหรือรายได้ต่อเดือน ของ
ผู้ส าเร็จการศึกษาที่ได้งานท าหรือ
ประกอบอาชีพอิสระ 

9963 10576.9971 10,331.40 

8.ร้อยละของผูต้อบแบบสอบถาม 100 96.8115942 98.09 

9.ร้อยละบณัฑติปรญิญาตรีที่ได้งานท า
หรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี 

61.11 85.03 73.07 

10.คะแนน 3.06 4.25 3.65 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนประเมินตนเอง 
ร้อยละ 82.35 ร้อยละ 73.07  ไม่บรรลุ 3.65 คะแนน 

 
หลักฐำนอ้ำงอิง:  
1-1  รายงานสรุปผลการติดตามผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
ปีการศึกษา 2555 



ตัวบ่งชี้ท่ี  2  คุณภำพของบัณฑิตปริญญำตรี  โท  และเอก  ตำมกรอบมำตรฐำนคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษำแห่งชำติ 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี : นำยวิฑูร  สนธิปักษ์ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นำยวิฑูร  สนธิปักษ์ 

 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 

 ค ำอธิบำย 
 คุณภาพของบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  (TQF:HEd. 
หรือ  Thai  Qualifications  Framework  for  Higher  Educations)  หมายถึง  คุณลักษณะของ
บัณฑิตระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก  ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติที่  สกอ.ระบุ  โดยเป็นคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามท่ีสถาบันก าหนด  ครอบคลุมอย่าง
น้อย 5  ด้าน  คือ 1) ด้านคุณธรรมจริยธรรม  2) ด้านความรู้  3) ด้านทักษะทางปัญญา   
4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ 5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข  การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  รวมทั้ง  TOF  ตามสาขาวิชาชีพที่ประกาศใช้  
ตลอดจนสอดคล้องกับคุณลักษณะของบัณฑิตท่ีพึงประสงค์ที่สภาหรือองค์กรวิชาชีพก าหนดเพิ่มเติม  
หรือสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต 
 กรณีท่ีเป็นวิชาชีพที่มีการเพ่ิมเติมคุณลักษณะของบัณฑิตที่เพ่ิมเติมจากกรอบมาตรฐานทั้ง   
5  ด้าน  ต้องท าการประเมินครบทุกด้าน 
 

วิธีกำรค ำนวณ 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 

จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด 
 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมินบัณฑิต  (คะแนนเต็ม  5) 
ผลกำรประเมินตนเอง 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน 

ปีกำรศึกษำ 2555 
1. ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการประเมินบัณฑิต 512 
2. จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมินทั้งหมด (ทุกระดับ) 113 
3. จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด (ทุกระดับ) 162 
4. ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน 4.53 



 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนประเมินตนเอง 
3.51  คะแนน 4.53  บรรล ุ 4.53 คะแนน 

 
หลักฐำนอ้ำงอิง:  
2-1  รายงานสรุปผลการประเมินคุณลักษณะของบัณฑิต  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
      ประจ าปีการศึกษา  2555 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  ตัวบ่งช้ีที่ 14 กำรพัฒนำคณำจำรย์ 
 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี : นำยชัยวัฒน์  ยิ้มช้ำง  ผู้จัดเก็บข้อมูล : นำยชม  ปำนตำ 

 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 
 
ค ำอธิบำย 
 คุณภาพของคณาจารย์เป็นปัจจัยส าคัญท่ีส่งผลต่อคุณภาพของผู้เรียน  รวมทั้งพิจารณาจาก
ความส าเร็จของสถาบันในการส่งเสริม  สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพอาจารย์  เพ่ือให้อาจารย์ติดตาม
ความก้าวหน้าทางวิชาการอย่างต่อเนื่อง  อันจะท าให้สถาบันสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล  คุณภาพ 
อาจารย์พิจารณาจากคุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการ 
 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
ก ำหนดค่ำน้ ำหนักระดับคุณภำพอำจำรย์  ดังนี้ 
                   วุฒิการศึกษา 
 
ต าแหน่งทางวิชาการ 

 
ปริญญาตรี 

 

 
ปริญญาโท 

 
ปริญญาเอก 

อาจารย์ 0 2 5 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 1 3 6 
รองศาสตราจารย์ 3 5 8 
ศาสตราจารย์ 6 8 10 

 
วิธีการคิดค านวณ 
 

                                                ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า                                                                                           
                                                              อาจารย์ประจ าทั้งหมด 

                  
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  โดยก าหนดให้ค่าดัชนีคุณภาพอาจารย์เป็น 6 เท่ากับ 5 คะแนน 
 
 



ผลการด าเนินงานและข้อมูลพื้นฐาน : 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐาน 

ผลการด าเนินงาน 
ปีการศึกษา 2555 

1 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรี และไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 2.5 

2 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรี และด ารงต าแหน่ง ผศ. 0 

3 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรี และด ารงต าแหน่ง รศ. 0 

4 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรี และด ารงต าแหน่ง ศ. 0 

5 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโท และไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 64 

6 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโท และด ารงต าแหน่ง ผศ. 8 

7 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโท และด ารงต าแหน่ง รศ. 0 

8 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาโท และด ารงต าแหน่ง ศ. 0 

9 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอก และไม่มีต าแหน่งทางวิชาการ 9 

10 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอก และด ารงต าแหน่ง ผศ. 9 

11 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาเอก และด ารงต าแหน่ง รศ. 1 

12 จ านวนอาจารย์ประจ าคุณวุฒิปริญญาตรี และด ารงต าแหน่ง ศ. 0 

13 จ านวนอาจารย์ประจ าทั้งหมด 93.5 

14 ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า 259 

 
 
 



 
แทนค่าสูตร  

= 77.2
5.93

259
  

คิดเป็นคะแนน = 2.31  คะแนน 
ผลการประเมินตนเอง 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 

≥4.50 คะแนน 2.77   ไม่บรรลุ 2.31 คะแนน 

หลักฐาน: 
14-1 รายชื่ออาจารย์ประจ าทั้งหมด เป็นรายบุคคล พร้อมทั้งระบุวุฒิการศึกษา ต าแหน่งวิชาการ และ
ผลรวมถ่วงน้ าหนักของอาจารย์ประจ า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบที่ 3 :  กิจกรรมกำรพัฒนำนักศึกษำ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.1     :  ระบบและกลไกกำรให้ค ำปรึกษำและบริกำรด้ำนข้อมูลข่ำวสำร 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนกำร 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี : นำยวิฑูร  สนธิปักษ์ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นำยวิฑูร  สนธิปักษ์ 

 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 
 
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 

ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีการจัดบริการให้
ค าปรึกษาทางวิชาการ
และแนะแนวการใช้ชีวิต
แก่นักศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 

      คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดเก็บข้อมูล
นักศึกษา โดยอ้างอิงข้อมูลจากส านักส่งเสริม
วิชาการและงานทะเบียน จัดท าข้อมูล
นักศึกษาแบบออนไลน์ (online) ซึ่งอาจารย์ที่
ปรึกษาสามารถเข้าไปดูประวัตินักศึกษา และ
ผลการเรียนของนักศึกษาที่ตนเองเป็นที่
ปรึกษาได้ และแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้
ค าแนะน าด้านวิชาการและแนะแนวการใช้
ชีวิตเพ่ือช่วยให้นักศึกษาสามารถปรับตัวและ
เรียนรู้การใช้ชีวิตภายในมหาวิทยาลัย  โดย
อาจารย์ที่ปรึกษาจะให้ค าปรึกษาตามตารางที่
ปรากฏอยู่ในตารางสอนของนักศึกษา และมี
การจัดอบรมการพัฒนาบุคลิกภาพแก่
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่จะส าเร็จการศึกษา       

3-3.1-ST-1   
ระบบข้อมูลนักศึกษาแบบ 
online 
3-3.1-ST-2 
ค าสั่งแต่งตั้งอาจารย์ 
ที่ปรึกษาประจ าปี
การศึกษา 2555 
3-3.1-ST-3 
ตารางเรียนของนักศึกษา 
3.3.1-ST-4 รายงาน
สรุปผลการด าเนินงาน
โครงการปฐมนิเทศ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 
3-3.1-ST-17 โครงการ
จัดการอบรมการพัฒนา
บุคลิกภาพแก่นักศึกษาชั้น
ปีที่ 4 
 



มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 2 มีการจัดบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษา 

 
 
 
 

     คณะวิทยาศาสตร์ฯ มีช่องทางการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษาผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ
คณะและเว็บบอร์ดของคณะ 
 
 
 
 
 

3.3.1-ST-5 รายงานการ
ให้บริการข้อมูลข่าวสาร
และประชาสัมพันธ์กับ
นักศึกษาคณะ 
3-3.1-ST-6 
เว็บบอร์ดของคณะ 
http://www.nsru.ac.th/
science/webboard  

 3 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาประสบการณ์ทาง
วิชาการและวิชาชีพแก่
นักศึกษา 
 
 
 
 
 

     คณะวิทยาศาสตร์ฯ มีฐานข้อมูลแหล่ง 
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพและได้ส่งเสริมให้จัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นักศึกษา ได้แก่ การออกฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชา
คอมพิวเตอร์, การอบรมพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

3.3.1-ST-7 เอกสารสรุป
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
นักศึกษาโปรแกรมวิชา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
และโปรแกรมวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร ภาคปกติ 
3.3.1-ST-8 บนัทึกการฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
โปรแกรมวิชาคอมพิวเตอร์ 
ภาคปกติ ระดับปริญญา
ตรี สาขาคอมพิวเตอร์และ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3-3.1-ST-9   
เว็บไซต์แหล่งฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ
www.nsru.ac.th/scienc
e/sci_mis/trainee 

3-3.1-ST-10 รายงานสรุป 
การอบรมพัฒนาทักษะ 
การเรียนรู้ส าหรับ

http://www.nsru.ac.th/science
http://www.nsru.ac.th/science
http://www.nsru.ac.th/science/sci_mis/trainee
http://www.nsru.ac.th/science/sci_mis/trainee


มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1  
 

 4 มีการจัดบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อศิษย์เก่า 

     คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้จัดท าเว็บไซต์ศิษย์
เก่าของคณะฯ เพ่ือเก็บข้อมูลศิษย์เก่าและ
เพ่ือให้ศิษย์เก่าสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
อันเป็นประโยชน์ได้ตลอดเวลา     

3-3.1-ST-11 เว็บไซต์ศิษย์
เก่าของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
www.nsru.ac.th/scienc
e/sci_alumni 

 5 มีการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาความรู้และ
ประสบการณ์ให้ศิษย์เก่า 
 
 

      คณะวิทยาศาสตร์ฯ โดยความร่วมมือกับ   
หน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ ของมหาวิทยาลัยได้
จัดฝึกอบรมทางด้านวิชาชีพ และทางคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ ส่งบุคลากร และศิษย์เก่าเข้า
ร่วมโครงการฝึกอบรมด้วย 

3-3.1-ST-12 เอกสารสรุป
การด าเนินงานการอบรม
เชิงปฏิบัติการ โครงการ 
“ฝึกทักษะอาชีพให้กับ
ประชาชนในพื้นท่ี” 

 6 มีผลการประเมินคุณภาพ
ของการให้บริการในข้อ  
1 – 3 ทุกข้อไม่ต่ ากว่า 
3.51 จากคะแนนเต็ม 5 
 
 
 
 

       คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้ส ารวจความพึง
พอใจต่อการให้บริการให้ค าปรึกษาทาง
วิชาการและแนะแนวการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
ที่มีต่ออาจารย์ที่ปรึกษา มีผลความพึงพอใจใน
ระดับดีมาก (4.56), ส ารวจความพึงพอใจต่อ
การให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์
ต่อนักศึกษา มีผลความพึงพอใจระดับดีมาก 
(4.52) และส ารวจความพึงพอใจต่อการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นักศึกษา มีผลความพึงพอใจ
ในระดับดีมาก (4.54) ซึ่งสรุปได้ว่ามีผลการ
ประเมินคุณภาพของการให้บริการมากกว่า  
3.51  ทุกข้อ 
             

3-3.1-ST-13 สรุปผลการ
ส ารวจความพึงพอใจต่อ
การให้บริการให้ค าปรึกษา
ทางวิชาการและแนะแนว
การใช้ชีวิตแก่นักศึกษาที่มี
ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
ประจ าปีการศึกษา 2555 
3-3.1-ST-14 สรุปผลการ
ส ารวจความพึงพอใจใน
การจัดการบริการข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา ประจ าปี
การศึกษา 2555 
3-3.1-ST-15 รายงาน
สรุปผลความพึงพอใจต่อ
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
ประสบการณ์ทางวิชาการ
และวิชาชีพแก่นักศึกษา 
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มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 7 มีการน าผลการประเมิน
คุณภาพของการ
ให้บริการมาใช้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนาการ
จัดบริการที่สนองความ
ต้องการของนักศึกษา 
 
 
 
 

     คณะวิทยาศาสตร์ฯ โดยฝ่ายกิจการ
นักศึกษาด าเนินการในการน าผลการประเมิน
ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมการพัฒนา
นักศึกษาและการวิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  
เพ่ือใช้ในการวางแผนพัฒนานักศึกษาในปี
ถัดไป 

3-3.1-ST-16 สรุปรายงาน
การประชุมฝ่ายกิจการ
นักศึกษาและสโมสร
นักศึกษาคณะ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 
 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีที่แล้ว  

ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 7 ข้อ 7 ข้อ  บรรล ุ 5 คะแนน 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1 7 ข้อ 7 ข้อ  บรรล ุ 5 คะแนน 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีนี้  
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.1     

 
จุดแข็ง 
  มีระบบและกลไกท่ีดี   
 จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 



 จุดที่ควรพัฒนำ 
   ควรพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  พัฒนา เว็บบอร์ดของคณะ       
 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งช้ีนี้ 
    - 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 3.2     : ระบบและกลไกกำรส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษำ   
ชนิดของตัวบ่งช้ี  : กระบวนกำร 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี : นำยวิฑูร  สนธิปักษ์ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นำยวิฑูร  สนธิปักษ์ 

 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 
 
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  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6  ข้อ 

ผลกำรประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 สถาบันจัดท าแผนการจัด
กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่
ส่งเสริมผลการเรียนรู้ตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
ทุกด้าน 

        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ได้ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สอดคล้อง
กับวิสัยทัศน์ของสถาบันและคุณลักษณะ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาโดยการจัดท า
แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 2555         

3-3.2-ST-1  
แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
3-3.2-ST-2 มคอ.3 
 

 2 มีกิจกรรมให้ความรู้และ
ทักษะการประกันคุณภาพ
การศึกษาแก่นักศึกษา 
 
 
 
 

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้
ให้ความรู้และทักษะการประกันคุณภาพ
ทางการศึกษากับนักศึกษาใหม่ทุกคนใน
วันปฐมนิเทศนักศึกษาทั้งนี้เพ่ือสร้าง
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษาและเพ่ือให้นักศึกษา
ได้น าความรู้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมที่

3-3.2-ST-3 รายงาน 
ผลการจัดโครงการ
ปฐมนิเทศ ส าหรับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 



มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
 ตอบสนองตัวบ่งชี้ 

 3 มีการส่งเสริมให้นักศึกษา
น าความรู้ด้านการประกัน
คุณภาพไปใช้ในการจัด
กิจกรรมที่ด าเนินการโดย
นักศึกษาอย่างน้อย 5 
ประเภทส าหรับระดับ
ปริญญาตรี และอย่างน้อย 
2 ประเภทส าหรับระดับ
บัณฑิตศึกษา จากกิจกรรม
ต่อไปนี้ 
     - กิจกรรมวิชาการท่ี
ส่งเสริมคุณลักษณะบัณฑิต
ที่พึงประสงค์ 
     - กิจกรรมกีฬาหรือ
การส่งเสริมสุขภาพ 
     - กิจกรรมบ าเพ็ญ
ประโยชน์หรือรักษา
สิ่งแวดล้อม 
     - กิจกรรมเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรม 
     - กิจกรรมส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรม 

     คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้ส่งเสริมให้
นักศึกษาน าความรู้ด้านประกันคุณภาพ
ไปจัดกิจกรรมครบทั้ง 5 ด้าน (ส าหรับ
นักศึกษาปริญญาตรี) ดังนี้ 
-รายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนาบุคลิกภาพและ 
เตรียมความพร้อมก่อนเป็นบัณฑิต  
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
-รายงานผลการจัดโครงการปฐมนิเทศ  
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
-โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้  
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
-รายงานสรุปโครงการจัดการแข่งขัน
กีฬาภายในคณะวิทยาศาสตร์และ 
เทคโนโลยี ประจ าปีงบประมาณ  2555 
-รายงานผลการจัดโครงการส่งเสริมการ
ร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
-รายงานผลการจัดโครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการปลูกฝังคุณธรรมและ 
จริยธรรมส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
 

3-3.2-ST-4  
รายงานผลการจัด
โครงการปฐมนิเทศ 
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
3-3.2-ST-5 
โครงการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ ส าหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 
3-3.2-ST-6 
รายงานผลการจัด
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
บุคลิกภาพและเตรียม
ความพร้อมก่อนเป็น
บัณฑิต ส าหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 
3-3.2-ST-7 
รายงานสรุปโครงการ
จัดการแข่งขันกีฬาภายใน
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าปี
งบประมาณ 2555 
3-3.2-ST-8 
รายงานผลการจัด
โครงการส่งเสริมการร่วม
อนุรักษ์ธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 
3-3.2-ST-9 
รายงานผลการจัด



มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 
3-3.2-ST-10 โครงการ
และภาพถ่ายงานเทศน์
มหาชาติ 

 4 มีการสนับสนุนให้
นักศึกษาสร้างเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพภายใน
สถาบันและระหว่าง
สถาบัน และมีกิจกรรม
ร่วมกัน 
 
 
 
 
 

     คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้สร้าง
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพภายในระหว่าง
สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับสโมสรนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการ โดยจัดกิจกรรมร่วมกัน
ภายใต้โครงการส่งเสริมการร่วมอนุรักษ์
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ โรงเรียน 
โกรกพระ อ าเภอโกรกพระ จังหวัด 
นครสวรรค์ 

3-3.2-ST-11 
บันทึกข้อตกลงโครงการ
ความร่วมมือเพ่ือการ
ประกันคุณภาพทาง
การศึกษาระหว่างสโมสร
นักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกับสโมสร
นักศึกษาคณะวิทยาการ
จัดการ 
3-3.2-ST-12 หนังสือไป
ราชการเพ่ือเข้าร่วม
กิจกรรมวิชาการ 

 5 มีการประเมินความส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ของ
แผนการจัดกิจกรรม
พัฒนานักศึกษา 

     คณะวิทยาศาสตร์ฯ มีการ
ประเมินผลแผนของการจัดกิจกรรม 
ประจ าปี 2555 

3-3.2-ST-13 
รายงานผลการประเมิน
การจัดกิจกรรมพัฒนา
นักศึกษา 

 6 มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงแผนหรือปรับปรุง
การจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนา
นักศึกษา 

      คณะวิทยาศาสตร์ฯ โดยฝ่ายกิจการ
นักศึกษาด าเนินการในการน าผลการ
ประเมินความส าเร็จของการจัดกิจกรรม
การพัฒนานักศึกษาและการวิเคราะห์จุด
แข็ง  จุดอ่อน  เพื่อใช้ในการวางแผน
พัฒนานักศึกษาในปีถัดไป       

3-3.2-ST-14 
สรุปรายงานการประชุม
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและ
สโมสรนักศึกษาคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 



ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีที่แล้ว  
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 4 ข้อ 5 ข้อ บรรลุ 4 คะแนน 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 3.2 6 ข้อ 6 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีนี้  

ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 3.2     

จุดแข็ง 
1.คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนานักศึกษาครบทั้ง 5 ด้าน โดยน า
ข้อมูล 
  จากความต้องการของนักศึกษา        
2.ทุกสาขาวิชาได้ตระหนักถึงกระบวนการพัฒนานักศึกษาให้ครบทุกด้าน 

 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 

จุดที่ควรพัฒนำ 
- 

  ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งชี้นี้  
- 
 

 
 
 
 



องค์ประกอบที่  4 :  กำรวิจัย 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.1      :  ระบบและกลไกกำรพัฒนำงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
ชนิดตัวบ่งชี้        :  กระบวนกำร 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี : นำยชัยวัฒน์  ยิ้มช้ำง ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผศ.ดร.วรำภรณ์  ฉุยฉำย 

 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 
เกณฑ์กำรประเมิน  
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

ทั่วไปและครบถ้วนตาม
เกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมเติม

เฉพาะกลุ่ม 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีระบบและกลไกบริหาร
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมายตามแผนด้าน
การวิจัยของสถาบัน และ
ด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 

          คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาทุนอุดหนุน
การวิจัย ปีงบประมาณ 2556 เพ่ือ
ด าเนินการในการส่งเสริมการท าวิจัย
และติดตามความก้าวหน้าของการ
ด าเนินงานวิจัยภายในคณะ โดยยึด
กรอบจากระเบียบ/ข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัย และได้เพิ่มเติม/
ปรับปรุงให้เป็นหลักเกณฑ์ของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเองด้วย 
เพ่ือให้เหมาะสมกับบริบทของคณะ     
 

4-4.1-ST-1 4-4.1-ST-1 ค าสั่ง
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
พิจารณาทุนอุดหนุน
การวิจัย ปีงบประมาณ 
2556 
4-4.1-ST-2 ประกาศ
การให้ทุนอุดหนุนการ
วิจัยของคณะ 
ปีงบประมาณ 2556 
ซึ่งมีหลักเกณฑ์การให้
ทุนอยู่ในประกาศนี้



มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

ด้วย 
4-4.1-ST-10  
คู่มือบริหารงานวิจัย
และผลงานสร้างสรรค์ 

 2 มีการบูรณาการ
กระบวนการวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์กับการ
จัดการเรียนการสอน 
 

     คณาจารย์ในคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีได้น าผลงานวิจัยมาใช้
ในการเรียนการสอน ตัวอย่างเช่น 
การสอนรายวิชานิเวศวิทยา
สิ่งแวดล้อมของ 
ผศ.ดร. ทินพันธุ์ เนตรแพ         

4-4.1-ST-3 มคอ. 3 
รายวิชานิเวศวิทยา
สิ่งแวดล้อม  
4-4.1-ST-4 งานวิจัย
เรื่อง ผลของอุทกภัย
ต่อคุณภาพน้ า และ
ความหลากหลายของ
สัตว์สัตว์หน้าดินใน
แม่น้ า จังหวัด
นครสวรรค์ 

 3 มีการพัฒนาศักยภาพ
ด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์และให้ความรู้ 
ด้านจรรยาบรรณการ
วิจัยแก่อาจารย์ประจ า
และนักวิจัยประจ า 

     1.  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีได้จัดสรรงบประมาณ
ส าหรับการศึกษาดูงาน สัมมนา การ
เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนา
ตนเองและเพ่ือน าเสนอผลงานทาง
วิชาการส าหรับอาจารย์ในคณะทุก
ท่านทั้งในและต่างประเทศ เพ่ือ
พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการท า
วิจัยและงานสร้างสรรค์ข้ึน 
     2. มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
ให้ความรู้แก่คณาจารย์ด้านการ
ด าเนินงานวิจัยและจรรยาบรรณการ
วิจัยโดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ความ
เชี่ยวชาญด้านการวิจัย 
 

4-4.1-ST-5 แผน
งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2556  
ที่แสดงการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการ
วิจัย และการส่งเสริม
ไปศึกษาดูงานใน
ต่างประเทศ 
4-4.1-ST-6 โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ 
“การขับเคลื่อน
งานวิจัยอย่างไรให้
ประสบผลส าเร็จ” 
4-4.1-ST-7 เอกสาร
ประกอบการอบรมเชิง
ปฏิบัติการการ



มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

ขับเคลื่อนงานวิจัย
อย่างไรให้ประสบ
ผลส าเร็จ 

 4 มีการจัดสรรงบประมาณ
ของสถาบัน เพ่ือเป็นทุน
วิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ได้ด าเนินการจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
เป็นทุนอุดหนุนการวิจัยแก่คณาจารย์ 
ตลอดจนประชาสัมพันธ์ และ
สนับสนุนให้คณาจารย์เข้าร่วมขอทุน
วิจัยจากสถาบันวิจัยและพัฒนา และ
จากหน่วยงานภายนอก 

4-4.1-ST-8        
ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ 
เรื่อง ผลการพิจารณา
ทุนอุดหนุนการวิจัย 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2555 
4-4.1-ST-5 แผน
งบประมาณ 
ปีงบประมาณ 2556  
ที่แสดงการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือการ
วิจัย และการส่งเสริม
ไปศึกษาดูงานใน
ต่างประเทศ 

 5 มีการสนับสนุนพันธกิจ
ด้านการวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ตามอัตลักษณ์ 
ของสถาบันอย่างน้อยใน
ประเด็นต่อไปนี้ 
    -ห้องปฏิบัติการวิจัยฯ 
หรือหน่วยวิจัย หรือศูนย์
เครื่องมือ หรือศูนย์ให้
ค าปรึกษาและสนับสนุน
การวิจัยฯ 
    -ห้องสมุดหรือแหล่ง

       คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีศูนย์วิทยาศาสตร์ที่
ให้บริการด้านการปฏิบัติงานวิจัย
โดยเฉพาะ รวมถึงการรับบริการ
วิเคราะห์และตรวจสอบมาตรฐาน       
ผลิตภัณฑ์ชุมชน อีกทั้งยังมีห้องสมุด
ของแต่ละภาควิชา เป็นแหล่งค้นคว้า
ข้อมูลสนับสนุนการวิจัย มีหน่วยงาน
วิจัยที่ให้บริการชุมชน เช่น หน่วยวิจัย 
การอนุรักษ์ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

4-4.1-ST-6 หนังสือ
เชิญ  รองศาสตราจารย์ 
ดร.วิลาศ พุ่มพิมล จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ล าปาง 
4-4.1-ST-7 ภาพ
อาคาร ศูนย์
วิทยาศาสตร์ที่
ให้บริการด้านการ
ปฏิบัติงานวิจัย
โดยเฉพาะ และรับ



มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

ค้นคว้าข้อมูลสนับสนุน
การวิจัยฯ 
    -สิ่งอ านวยความ
สะดวกหรือการรักษา
ความปลอดภัยในการ
วิจัยฯ เช่น  ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ  
ระบบรักษาความ
ปลอดภัยใน 
หอ้งปฏิบัติการวิจัย 
    -กิจกรรมวิชาการท่ี
ส่งเสริมงานวิจัยฯ เช่น 
การจัดประชุมวิชาการ 
การจัดแสดงงาน
สร้างสรรค์  การจัดให้มี
ศาสตราจารย์อาคันตุกะ
หรือศาสตราจารย์รับ
เชิญ (visiting 
professor) 
 

ของ ผศ. ดร. สุภาวรรณ  
วงค์ค าจันทร์ และได้เรียนเชิญรอง
ศาสตราจารย์ ดร.วิลาศ พุ่มพิมล จาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปางมาเป็น
วิทยากรบรรยายและอภิปรายใน
หัวข้อ “การขับเคลื่อนงานวิจัย
อย่างไรให้ประสบผลส าเร็จ”  
 

บริการวิเคราะห์และ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 
4-4.1-ST-8 ภาพถ่าย 
หน่วยวิจัย การอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูและใช้ประโยชน์
จากทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ของ 
ผศ. ดร. สุภาวรรณ  
วงค์ค าจันทร์ 
4-4.1-ST-9 ภาพถ่าย 
ห้องสมุดของสาขาวิชา
เคมี ฟิสิกส์ หรือ
ชีววิทยา 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6 มีการติดตามและ
ประเมินผลการสนับสนุน
ในข้อ 4 และข้อ 5 อย่าง 
ครบถ้วนทุกประเด็น  
 

- 
 

- 

 
 
 
 



ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีที่แล้ว  
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 5 ข้อ 6 ข้อ บรรลุ 4 คะแนน 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.1 5 ข้อ 5 ข้อ บรรลุ 3 คะแนน 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีนี้  
 

ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.1     

 
จุดแข็ง 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการสนับสนุนทุนวิจัยและการเผยแพร่ผลงานของ
คณาจารย์ และมีคณะกรรมการวิจัยด าเนินงานโดยยึดระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเพ่ือเป็นกรอบ
ในการด าเนินงาน อีกทั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ มีหน่วยงานที่สนับสนุนให้บริการด้านการปฏิบัติงานวิจัย
ของคณาจารย์ 
 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
  สนับสนุนและสร้างความตระหนักแก่คณาจารย์ในการน ากระบวนการวิจัยเข้าไปเป็น
ส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนที่ไม่ใช่การวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือสร้างจิตส านึกในการใฝ่รู้ และรักการวิจัย
ให้แก่นักศึกษา  
 
  



ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งช้ีนี้  
  สร้างระบบและกลไกเพ่ือสร้างงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์บนพ้ืนฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น
หรือจากสภาพปัญหาของสังคม เพ่ือตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและสังคมและด าเนินการตาม
ระบบที่ก าหนด  
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.2  : ระบบและกลไกกำรจัดกำรควำมรู้จำกงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ 
ชนิดตัวบ่งชี้    :  กระบวนกำร 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี : นำยชัยวัฒน์  ยิ้มช้ำง ผู้จัดเก็บข้อมูล : ผศ.ดร.วรำภรณ์  ฉุยฉำย 

 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 
 
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 ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีระบบและกลไก
สนับสนุนการเผยแพร่
ผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ในการประชุม
วิชาการหรือการตีพิมพ์ใน
วารสารระดับชาติหรือ
นานาชาติ และมีการ
เผยแพร่ผลงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์ในการ
ประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสาร
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
 

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้
จัดให้มีระบบและกลไกสนับสนุนการ
เผยแพร่ผลงานของคณาจารย์โดย
ประชาสัมพันธ์ เพื่อแจ้งให้คณาจารย์ที่
สนใจเข้าร่วมการประชุมระดับชาติและ
นานาชาติอย่างต่อเนื่อง และยึด
ระเบียบ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัยเพื่อ
เป็นกรอบในการด าเนินงาน 
 

4-4.2-ST-1 ระเบียบ
มหาวิทยาลัยว่าด้วยเรื่อง
หลักเกณฑ์การให้
ค่าตอบแทนผลงานวิจัยที่
เผยแพร่ระดับชาติหรือ
นานาชาติ 
4-4.2-ST-2 ภาพถ่าย
แสดงการประชาสัมพันธ์
การจัดประชุมวิชาการทั้ง
ระดับชาติและนานาชาติ
ให้คณาจารย์ทราบ 
4-4.2-ST-3  ระเบียบว่า
ด้วยการไปราชการของ



มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

คณาจารย์ เพ่ือน าเสนอ
ผลงานวิจัยของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
4-4.2-ST-9  แผนปฏิบัติ
ราชการประจ าปี 

 2 มีระบบและกลไกการ
รวบรวม  คัดสรร  
วิเคราะห์และสังเคราะห์
ความรู้จากงานวิจัยหรือ
งานสร้างสรรค์  เพื่อให้
เป็นองค์ความรู้ที่คนทั่วไป
เข้าใจได้  และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด 

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ 
ด าเนินการรวบรวมและคัดเลือกงานวิจัย
และงานสร้างสรรค์ของคณาจารย์มา
เผยแพร่ต่อสาธารณชนโดยผ่าน
วารสารวิชาการของคณะ ซึ่งมีการ
แต่งตั้งคณะบรรณาธิการเพ่ือคัดสรร
ผลงานมาตีพิมพ์ 

4-4.2-ST-4  ค าสั่งแต่งตั้ง
บรรณาธิการของ
วารสารวิชาการ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
 4-4.2-ST-11 ประกาศ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเรื่องระบบและ
กลไกการรวบรวม คัดสรร
บทความทางวิชาการเพ่ือ
จัดท าวารสาร 

 3 มีการประชาสัมพันธ์และ
เผยแพร่องค์ความรู้จาก
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ท่ีได้จากข้อ 2 สู่
สาธารณชนและ
ผู้เกี่ยวข้อง 
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการ
ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้
จากงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
คณาจารย์สู่สาธารณชนโดยการจัดบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ทาง 
เว็บไซต์และรวบรวมองค์ความรู้จาก
งานวิจัยมาจัดพิมพ์เป็นวารสารคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและคัดเลือก
งานวิจัยที่โดดเด่นเผยแพร่ลงในเว็บไซต์
ของคณะ    
 

4-4.2-ST-5
วารสารวิชาการ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ปีที่ 4 
ฉบับที่ 4 ตุลาคม 2554 – 
กันยายน 2555 
4-4.2-ST-6 ภาพถ่าย
บอร์ดประชาสัมพันธ์องค์
ความรู้ส าหรับการวิจัย
ของสาขาวิชาชีววิทยา
หรือฟิสิกส์ 
4-4.2-ST-7 เว็บไซต์
ผลงานวิจัย คณะ



มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 4 มีการน าผลงานงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์ และมี
การรับรองการใช้
ประโยชน์จริงจาก
หน่วยงานภายนอกหรือ
ชุมชน 

     สถาบัน กศน.ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได้น าหนังสือ  
“ต ารับอาหารจากบัว” ซึ่งเป็น
โครงงานวิจัยในโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชโดยอาจารย์อุรา  
บุบผาชาติ อาจารย์สาขาวิชา
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยได้น า
เอกสารไปใช้ในการจัดกระบวนการ
เรียนรู้  กศน. ส าหรับกลุ่มเป้าหมาย
ประชาชน ตามโครงการอุทยานบึงบัว
ของจังหวัดอุบลราชธานี และการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ กศน. ด้านอาชีพ 
 

4-4.2-ST-8 หนังสือตอบ
ขอบคุณของสถาบัน กศน. 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
เลขที่ ศธ 0210.10/245 
ลงวันที่ 20 มิถุนายน 
2555 
4-4.2-ST-9 ต ารับอาหาร
จากบัว 

 5  มีระบบและกลไกเพ่ือช่วย
ในการคุ้มครองสิทธิ์ของ
งานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ที่น าไปใช้
ประโยชน์ และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด 

      มีระบบและกลไกในการคุ้มครอง
สิทธิในงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
คณาจารย์ โดยด าเนินการร่วมกับ
มหาวิทยาลัย                
        
 

4-4.2-ST-10 ประกาศ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเรื่องข้ันตอน
การยื่นจดสิทธิบัตร/อนุ
สิทธิบัตร 
 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีที่แล้ว  
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 4 ข้อ 5 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2 5 ข้อ 5 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 

 



ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีนี้  
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.2     

 
จุดแข็ง 
  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานของคณาจารย์โดยการ
ประชาสัมพันธ์ เพ่ือแจ้งให้คณาจารย์ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมระดับชาติและนานาชาติอย่างต่อเนื่อ ง 
และรวบรวมองค์ความรู้จากงานวิจัยมาจัดพิมพ์เป็นวารสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ
ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของคณะ 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
  คัดเลือกงานวิจัยที่มีคุณค่าเพ่ือส่งเสริมให้น าไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่น 
 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งชี้นี้  
  สนับสนุนให้คณาจารย์และนักวิจัยประจ าน าผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์จริงต่อชุมชน  
 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 4.3 : เงินสนับสนุนงำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ต่อจ ำนวนอำจำรย์ประจ ำและนักวิจัย 
ประจ ำ   
 ชนิดของตัวบ่งชี้ : ปัจจัยน ำเข้ำ 
 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี : นำยชัยวัฒน์  ยิ้มช้ำง ผู้จัดเก็บข้อมูล : ดร. ชลดำ  ธีรกำรุณวงศ์ 

 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 
 
เกณฑ์กำรประเมิน : 
1. เกณฑ์เฉพำะสถำบันกลุ่ม ข  
1.1 กลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์จากภายในและภายนอกสถาบัน 



ที่ก าหนดให้เป็นคะแนนเต็ม 5 = 60,000 บาทข้ึนไปต่อคน 
เกณฑ์กำรประเมิน : โดยการแปลงจ านวนเงินต่อจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าเป็นคะแนน
ระหว่าง 0-5 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 

น้อยกว่า 24,000 
บาท/คน 

24,000-35,999 
บาท/คน 

36,000-47,999 
บาท/คน 

48,000-59,999 
บาท/คน 

60,000 บาทข้ึนไป/
คน 

 
กำรค ำนวณ 
จ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยฯ = 
 
 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีที่แล้ว  

ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 48,000 บาท 211,748 บาท  บรรล ุ 5 คะแนน 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 4.3 48,000 บาท 97,230 บาท  บรรล ุ 5 คะแนน 

 
 
 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีนี้  
 

ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 4.3     

 
 

          7,924,265 
                81.5 = 97,230   บาท 

 



จุดแข็ง  
 - 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
จุดที่ควรพัฒนำ 
 - 
 ควรประชาสัมพันธ์และส่งเสริมให้คณาจารย์ภายในคณะขอเสนอรับทุนวิจัยจากหน่วยงาน
ภายนอกเพ่ิมข้ึน 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งช้ีนี้  
 ควรจัดโครงการเพื่อส่งเสริมเทคนิคการเขียนโครงการเพ่ือขอเงินทุนในการสนับสนุนขอทุนวิจัย 
วิธีปฏิบัติที่ดี/นวัตกรรม (ถ้ามี) 
  - 
หลักฐำนอ้ำงอิง:  (หลักฐำนปีกำรศึกษำ 2555) 
4-4.3-ST-1 การวิจัยในชั้นเรียนตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการเรียน

การสอนที่เนน้ผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active Learning)  รวมงบประมาณ 60,000 บาท 
(รายละ 10,000 บาท) ได้แก่ 

1. อาจารย์ณฐพร   มีสวัสดิ์ 
2. อาจารย์ณรงค์ ชัยเลิศ 
3. อาจารย์ ดร.สมบูรณ์ นิยม 
4. อาจารย์ชญานันท์ ทองดี 
5. ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก 
6. อาจารย์ปริญญารัตน์  จินโต 

4-4.3-ST-2 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่องผลการพิจารณาทุนอุดหนุนวิจัยประเภทเงิน
งบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ 2556 โดย ผศ.ดร.สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ จ านวนเงิน 
773,600 บาท 

4-4.3-ST-3 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนให้ทุนอุดหนุน
โครงการวิจัยส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2556 จ านวนเงิน 100,000 
บาท โดย อาจารย์ณรงค์ ชัยเลิศ งบประมาณ 50,000 บาท 
                อาจารย์มณีรัตน์ น้ าจันทร์ งบประมาณ 50,000 บาท 
                อาจารย์ชนิตา ขนันทอง งบประมาณ 50,000 บาท  
              

4-4.3-ST-4 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการ



 
 
 
 
 
 
 
 

พิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ปีงบประมาณ 2556 จ านวนเงิน 280,000 บาท โดย  
                 อาจารย์รักชาติ ประเสริฐพงษ์ งบประมาณ 30,000 บาท 
                 อาจารย์วิรังรอง แสงอรุณเลิศ งบประมาณ 50,000 บาท 
                 อาจารย์ชนิตา ขนันทอง งบประมาณ 50,000 บาท 
                 อาจารย์ฉัตริยะ ศิริสัมพันธ์วงษ์ งบประมาณ 50,000 บาท 
                 อาจารย์ณัฐพงษ์ สิงห์ภูงา งบประมาณ 35,000 บาท 
                 อาจารย์ศิริวัฒณา ลาภหลาย งบประมาณ 35,000 บาท 
                 อาจารย์สมบูรณ์ นิยม งบประมาณ 30,000 บาท 

4-4.3-ST-5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง การให้ทุนสนับสนุนการจัดการเรียนการ
สอนแบบใฝ่รู้และรายงานการวิจัยในชั้นเรียนตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active Learning & 
Action Research จ านวน 12 ทุน ทุนละ 10,000 บาท) 

4-4.3-ST-6 ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่อง ผลการพิจารณาสนับสนุนให้ทุนอุดหนุน
โครงการวิจัยส าหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ ประจ าปีงบประมาณ 2556 (เพ่ิมเติม) เรื่อง การ
พัฒนาระบบสารสนเทศการเลี้ยงไก่เนื้อแบบคอมพาร์ทเมนต์ จังหวัดนครสวรรค์  
อ.ปัทมนันท์ อิสรานนทกุล และ อ.ดนุวัส อิสรานนทกุล 

4-4.3-ST-7 ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง ผลการ
พิจารณาทุนอุดหนุนการวิจัย ประจ าปีงบประมาณ 2556  
 - เรื่อง การประเมินหลักสูตรคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ผศ.ดร.มาลิน อนันตนนทก) 
 - เรื่อง การศึกษาผลสัมฤทธิ์ของการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือและความพึงพอใจ
ในการเรียน โดยใช้แนวการสอนเทคนิคแบบร่วมมือร่วมกลุ่ม (Co-op Co-op) ร่วมกับ
การใช้แผนผังความคิด (Mind Mapping) ในรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้ 
(อ.กุลรภัส เทียมทิพร) 
 - เรื่อง การศึกษาผลการใช้ e-Commerce ในการส่งเสริมการตลาดของ
ผลิตภัณฑ์วิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น (อ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม) 

4-4.3-ST-8 ข้อตกลงด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ ระหว่างส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริม
สุขภาพ กับคณะบุคคลทีมวิชาการภาคเหนือตอนล่าง โดย นางชยภรณ ดีเอม ในการ
สนับสนุนการด าเนินโครงการ “สนับสนุนวิชาการและการจัดการเครือข่ายร่วมสร้าง
ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง” 

4-4.3-ST-9 ข้อตกลงด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ ระหว่างส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ



สุขภาพ กับคณะบุคคลเครือข่ายฟื้นพลังชุมชน โดย นางชยภรณ ดีเอม ในการสนับสนุน
การด าเนินโครงการ “ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพระดับพ้ืนที่ โดยเครือข่าย
ร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่” 

 

ตัวบ่งชี้ท่ี  5  งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่ได้รับกำรตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 
 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี : นำยชัยวัฒน์  ยิ้มช้ำง ผู้จัดเก็บข้อมูล : ดร. ชลดำ  ธีรกำรุณวงศ์ 

 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 
 
ค ำอธิบำย 
 การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา  การด าเนินการตามพันธกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้น  สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพและมีการเผยแพร่อย่างกว้างขวางจากการเปรียบเทียบจ านวนบทความวิจัยที่ตีพิมพ์และจ านวน
ผลงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติกับจ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัย
ประจ า 

 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
ก าหนดระดับคุณภาพบทความวิจัยที่ตีพิมพ์  ดังนี้ 

ค่ำ
น้ ำหนัก 

ระดับคุณภำพงำนวิจัย 

0.125 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับชาติ 
0.25 มีการตีพิมพ์ในรายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ หรือมีการตีพิมพ์ 

ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูล  TIC 
0.50 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ. 
0.75 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏมรฐานข้อมูลการจัดอันดับวารสาร 

SJR (SClmago  Journal  Rand:  www.scimagojr.com.)  โดยวารสารนั้นถูกจัดอยู่ใน 
ควอไทล์ที่  3  หรือ  4  (Q3 หรือ Q4)  ในปีล่าสุด  ใน  Subject  category  ที่ตีพิมพ์หรือ
มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีชื่อปรากฏอยู่ในประกาศของ สมศ.   

1.00 มีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูลการจัดอันดับ
วารสาร  SJR (SCLmago  Journal  Rank: www.scimagojr.com.)  โดยวารสารนั้นถูก



จัดอยู่ในควอไทล์ที่  1 หรือ 2 (Q1 หรือ Q2)   ในปีล่าสุด  ใน subject  category  ที่
ตีพิมพ์  หรือมีการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่ปรากฏในฐานข้อมูลสากล ISI 
หรือ Scopus 

 
ก าหนดระดับคุณภาพงานสร้างสรรค์ที่เผยแพร่  ดังนี้ 

ค่ำน้ ำหนัก ระดับคุณภำพงำนสร้ำงสรรค์ 
0.125 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับสถาบันหรือจังหวัด 
0.25 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ 
0.50 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับความร่วมมือระหว่างประเทศ 
0.75 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับภูมิภาคอาเซียน 
1.00 งานสร้างสรรค์ท่ีได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ 

อำเซียน  หมายถึง  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  (Association  of  South  East 
Asian Nations)  มี  10  ประเทศ  ได้แก่  กัมพูชา  ไทย  บรูไน  พม่า  ฟิลิปปินส์  มาเลเซีย  ลาว  
เวียดนาม  สิงคโปร์ และอินโดนีเซีย 
กำรเผยแพร่ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศ  เป็นโครงการเฉพาะระหว่างประเทศ  เช่น  ความร่วมมือ
การจัดแสดงโขนระหว่าง  ไทย – ลาว  เป็นต้น 
กำรเผยแพร่ในระดับอำเซียน  เป็นการเผยแพร่เฉพาะในกลุ่มอาเซียน 10 ประเทศ (อย่างน้อย 5 
ประเทศ) 
กำรเผยแพร่ในระดับนำนำชำติ  เป็นการเผยแพร่ที่เปิดกว้างกับทุกประเทศ (อย่างน้อย 5 ประเทศ และ
ไม่ได้อยู่ในกลุ่มอาเซียน) 
 
วิธีกำรค ำนวณ 
 

                        ผลรวมถ่วงน้ าหนักของงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
                         ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่                          X    100  

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
        
เกณฑ์กำรประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ โดยก าหนดร้อยละเท่ากับ  5 คะแนน  จ าแนกตามกลุ่มสาขาวิชา  
ดังนี้ 

กลุ่มสำขำวิชำ 5  คะแนน 



วิทยาศาสตร์สุขภาพ 20 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 20 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 10 

 
การคิดคะแนนระดับคณะ  ให้น าคะแนนที่คิดได้ของแต่ละกลุ่มสาขาวิชามาหาค่าเฉลี่ย  และการคิด 
คะแนนระดับสถาบันให้น าคะแนนที่คิดได้ในแต่ละคณะมาหาค่าเฉลี่ย 
 
ผลกำรด ำเนินงำนและข้อมูลพื้นฐำน 

 
กลุ่มสำขำวิชำ 

 
คณะ 

ปี 2555 

ร้อยละของผลงำนวิจัย
ที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

คะแนน 

วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 7.67 1.92 
 

ผลกำรประเมินตนเอง 
 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนประเมินตนเอง 
7.51 ร้อยละ 7.67  ไม่บรรลุ 1.92 คะแนน 

 
 หลักฐำนอ้ำงอิง: 
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and inhibition of yeast growth by ethyl acetate. Eng. Life. Sci. (3): 247-260. (1 
คะแนน) 

2. Christian Löser, Thanet Urit, Anton Stukert and Thomas Bley., 2013. Formation of 
Ethyl acetate from whey by Kluyveromyces marxianus on a pilot scale. J. 
Biotech. 163: 17-23. (1 คะแนน) 

3. Somboon Niyom., 2012. The nonlinear product of the Bessel diamond operator 
and the Bessel Helmholtz operator related to the Bessel Biharmonic equation. 
App. Math. Sci., 55: 2735-2743. (0.75 คะแนน) 

4. Chattariya Sirisamphanwong and Chatchai Sirisamphanwong., 2012. The effect of 
photon flux density and module temperature on power output of photovoltaic 



array. The Eco-Energy and Material Science and Engineering Symposium, Ubon 
ratchathani, Thailand. December 5-8. 2012. (0.25 คะแนน) 

5. Tinnapan Netpae., Effect of Flooding on Benthic Fauna Diversity in River from 
Nakhon Sawan Province., Proceedings. (0.25 คะแนน) 

6. Tinnapan Netpae., 2012. Utilization of waste from a milk cake factory to 
produce liquid organic fertilizer for plants. Environmental and Experimental 
Biology.,10: 9-10. (1 คะแนน) 

7. Tinnapan Netpae., 2012. Removal of Lead from Aqueous Solutions by 
Aspergillus niger from Artificial Vinegar Factory., ในวารสาร Electronic Journal of 
Biology,. 8(1): 7-10. (1 คะแนน) 

8. Tinnapan Netpae et al., 2012., Antioxidant Enzyme Activities and DNA Damage 
as Biomarker of Copper Effect on Corbicula fluminea ในวารสาร Electronic Journal 
of Biology, 8(2): 19-23. (1 คะแนน) 

9. Krisda Khankasikam., 2013. Adaptive Round Robin Scheduling Algorithm: A 
Dynamic Time Quantum Approach ใ น ว า ร ส า ร  The International Journal of 
Advancements in Computing Technology (IJACT) 5(1): 595-603. (0.75 คะแนน) 

10. Krisda Khankasikam., 2013. The Automatic Binarization Techniques Selection: An 
Artificial Neural Network Approach. ใน ว า ร ส า ร  International Journal of Digital 
Content Technology and its Applications (JDCTA). Volume 7(9): 468-476. (0 .7 5 
คะแนน) 

11. Tinnapan Netpae., Flood Effects on Water Quality in Upper Chao Phraya River 
and the Lower Ping and Nan Rivers, Thailand.,  Proceedings .Thai Society of 
Higher Education InStitutes on Environment. 15-17 May 2013. Chonburi, 
Thailand. (0.25 คะแนน) 

12. Kanya Anukulthanakorn et al., 2013., Molecular events during the induction of 
neurodegeneration and memory loss in estrogen-deficient rats., General and 
Comparative Endocrinology. Volume 181 : 316-323. (1 คะแนน) 
 

รวมคะแนน = (0.25 x 3) + (0.75 x 3) + (1.00 x 6) = 9 
เฉลี่ยอาจารย์ประจ าได้ 7.67 % (คิดจาก 93.5 คน) คะแนนสุทธิเป็น 1.92 

 



 

ตัวบ่งชี้ท่ี  6  งำนวิจัยหรืองำนสร้ำงสรรค์ที่น ำไปใช้ประโยชน์ 
 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี : นำยชัยวัฒน์  ยิ้มช้ำง ผู้จัดเก็บข้อมูล : ดร.ชลดำ ธีรกำรุณวงศ์ 

 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 
ค ำอธิบำย 
 การวิจัยเป็นพันธกิจหนึ่งที่ส าคัญของสถาบันอุดมศึกษา  การด าเนินการตามพันธกิจอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จนั้น  สามารถพิจารณาได้จากผลงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่มี
คุณภาพและมีประโยชน์สู่การน าไปใช้จากการเปรียบเทียบจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ของ
อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าที่น าไปใช้ประโยชน์ในการแก้ปัญหาตามวัตถุประสงค์ท่ีระบุไว้ใน
โครงการวิจัยและรายงานการวิจัยโดยได้รับการรับรองการใช้ประโยชน์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ า 
 
วิธีกำรคิดค ำนวณ 

 
                         ผลรวมของจ านวนงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์       x   100                             

               จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด  
        
เกณฑ์กำรประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  โดยก าหนดร้อยละ 20  เท่ากับ  5  คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 
ข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ 
 1. จ านวนและรายชื่องานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ของอาจารย์
ประจ าและนักวิจัยประจ า โดยนับรวมผลงานที่น าไปใช้ประโยชน์ของอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งที่
ปฏิบัติงานจริงและลาศึกษาต่อ พร้อมชื่อเจ้าของผลงาน ปีที่งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ด าเนินการ
เสร็จ ปีที่น าไปใช้ประโยชน์ ชื่อหน่วยงานที่น าไปใช้ประโยชน์ที่ชัดเจนด้วย ตามแนวทางต่อไปนี้ 
  - ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการน าสิ่งประดิษฐ์อันเป็นผลจาก
งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
  - ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมจากการน านโยบาย กฎหมาย 
มาตรการ ที่เป็นผลมาจากงานวิจัยนโยบายไปใช้ 



 

  - ข้อมูลที่แสดงผลดีที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม จากการน าผลงานวิจัยที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาสาธารณะไปใช้ 
 2. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมดในแต่ละปีการศึกษา โดยนับรวมอาจารย์
และนักวิจัยประจ าที่ลาศึกษาต่อ 
ผลกำรด ำเนินงำนและข้อมูลพื้นฐำน 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน

ปี 2555 

1. งานวิจัยที่น าไปใช้ประโยชน์ 1 
2. งานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้ประโยชน์ - 
3. ผลรวมของจ านวนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ท่ีน าไปใช้

ประโยชน์ 
1 

4. จ านวนอาจารย์ประจ าและนักวิจัยทั้งหมด (นับรวมที่ศึกษาต่อ)  
(ปีการศึกษา) 

93.5 

5. ร้อยละของงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ที่น าไปใช้ประโยชน์ 1.07 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 
 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนประเมินตนเอง 
6.94 ร้อยละ 1.07  ไม่บรรลุ 0.27 คะแนน 

 
หลักฐำนอ้ำงอิง: 
 6-1 หนั งสือตอบขอบคุณของสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เลขที่  ศธ 
0210.10/245 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555 ซึ่งสถาบัน กศน. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้น าหนังสือ 
“ต ารับอาหารจากบัว” ซึ่งเป็นโครงงานวิจัยในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยอาจารย์อุรา บุบผา
ชาติ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยได้น าเอกสารไปใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้  
กศน. ส าหรับกลุ่มเป้าหมายประชาชน ตามโครงการอุทยานบึงบัวของจังหวัดอุบลราชธานี และการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ กศน. ด้านอาชีพ 
 6-2 หนังสือ “ต ารับอาหารจากบัว” โดยอาจารย์อุรา บุบผาชาติ 

 
 
 

 



 

ตัวบ่งชี้ท่ี  7  ผลงำนวิชำกำรที่ได้รับกำรรับรองคุณภำพ 
 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี : นำยชัยวัฒน์  ยิ้มช้ำง 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : ดร.ชลดำ  ธีรกำรุณวงศ์ 

โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 
ค ำอธิบำย 
 ผลงานวิชาการท่ีมีคุณภาพ  สะท้อนถึงสมรรถนะในการศึกษา  ค้นคว้า  วิเคราะห์  
สังเคราะห์  วิจัย  การปฏิบัติจริงและได้น าไปใช้ในการแก้ปัญหา  หรือพัฒนางานในหน้าที่จนเกิดผลดี
ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา  และเป็นประโยชน์ต่อความก้าวหน้าทางวิชาการ 
 
เกณฑ์กำรพิจำรณำ 
ก าหนดระดับคุณภาพผลงานวิชาการ  ดังนี้ 

ค่ำน้ ำหนัก                                                   ระดับคุณภำพ 
0.25 -บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 
0.50 -บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 
0.75 -ต าราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.00 -ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการพิจารณาตามเกณฑ์

การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  หรือต าราหรือหนังสือที่มีคุณภาพสูงมี
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการ 

 
วิธีกำรคิดค ำนวณ 
 

 
                ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ                       x     100                                                                    

อาจารย์ประจ าและนักวิจัยประจ าทั้งหมด 
        
 
 
 
 
 



 

เกณฑ์กำรประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  โดยก าหนดร้อยละ 10  เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน 

ปี 2555 

1. บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติ 1 
2. บทความวิชาการท่ีได้รับการตีพิมพ์ในวารสารระดับนานาชาติ 0 
3. ต าราหรือหนังสือที่มีการตรวจอ่านโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 0 
4. ต าราหรือหนังสือที่ใช้ในการขอผลงานทางวิชาการและผ่านการ

พิจารณาตามเกณฑ์การขอต าแหน่งทางวิชาการแล้ว  หรือต ารา
หรือหนังสือที่มีคุณภาพสูง  มีผู้ทรงคุณวุฒิตรวจอ่านตามเกณฑ์การ
ขอต าแหน่งทางวิชาการ 

0 
 
 
  

5. ผลรวมถ่วงน้ าหนักของผลงานวิชาการท่ีได้รับรองคุณภาพ 0.25 
6. จ านวนอาจารย์และนักวิจัยประจ าทั้งหมด (นับรวมที่ลาศึกษาต่อ) 

(ปีการศึกษา) 
81.50 

 คะแนนที่ได้ 0.31 
 

ผลกำรประเมินตนเอง 
 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนประเมินตนเอง 
10.79 0.61  ไม่บรรลุ 0.31 คะแนน 

 
 

หลักฐำนอ้ำงอิง: 
 7-1 สุภาวรรณ วงค์ค าจันทร์ ., 2556. มะม่วง. ศูนย์วัยระบบทรัพยากรเกษตร คณะ
เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (0.25 คะแนน) 

รวมคะแนน = 0.25 เฉลี่ยอาจารย์ประจ าได้ 0.61% (คิดจาก 41 คน) คะแนนสุทธิเป็น 0.31 

 
 
 
 



 

องค์ประกอบที่ 5 : กำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1     : ระบบและกลไกกำรบริกำรทำงวิชำกำรแก่สังคม    
ชนิดตัวบ่งชี้      :  กระบวนกำร 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี : นำยชัยวัฒน์  ยิ้มช้ำง ผู้จัดเก็บข้อมูล : ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 

 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 
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 
 
มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีระบบและกลไกการ
บริการทางวิชาการแก่
สังคม และด าเนินการ
ตามระบบที่ก าหนด 

          ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้
จัดท าเอกสารหรือประกาศระบบ
และกลไกการบริการวิชาการแก่
สังคม 
     
 

5-5.1-ST-1 คู่มือ
บริการวิชาการแก่สังคม
ของศูนย์วิทยาศาสตร์ 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
5-5.1-ST-1.1ค าสั่ง
แต่งตั้งกรรมการศูนย์
วิทยาศาสตร์ 
5-5.1-ST-1.2 แผน
งบประมาณรายจ่าย 
ของศูนย์วิทย์ฯด้าน
บริการวิชาการ2555 
5-5.1-ST-1.3รายงาน
การปฏิบัติงานการใช้
จ่ายงบประมาณ รอบ 
12 เดือน 

 2 มีการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการ

       คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีการจัดโครงการอบรม
บริการวิชาการจ านวน 10 โครงการ 

5-5.1-ST-2 รายงาน
การประเมินผล
ความส าเร็จการบูรณา



 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
สอน 
 

ได้แก่  
1. โครงการพัฒนาครูกลุ่มระดับสูง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา 
(ป.1-ป.3) ซึ่งสอดคล้องกับการ
เรียนการสอนนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
โดยได้มีความร่วมมือกับ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการจัดท าโครงการ 
2. โครงการพัฒนาครูกลุ่มระดับสูง
คณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษา 
(ป.4-ป.6) ซึ่งสอดคล้องกับการ
เรียนการสอนนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
โดยได้มีความร่วมมือกับ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีในการจัดท าโครงการ 
3. โครงการอบรมครูกลุ่มระดับสูง
วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-2 ซ่ึง
สอดคล้องกับการเรียนการสอน
นักศึกษาในระดับปริญญาตรีใน
สาขาวิชาฟิสิกส์ โดยได้มีความ
ร่วมมือกับกระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีในการจัดท า
โครงการ  
4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย
โปรแกรม Excel โดยมีหลักสูตรที่มี
การบูรณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับการเรียนการ

การบริการวิชาการ กับ
การเรียนการสอนและ
การวิจัย ประจ าปี
การศึกษา 2555 



 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
สอนในรายวิชาความน่าจะเป็นและ
สถิติเบื้องต้น (4301201) 
5. โครงการสาธารณสุขอาสา 
พัฒนาสุขภาพในชุมชน ซ่ึง
สนับสนุนให้นักศึกษาจัดกิจกรรรม
ที่น าความรู้ที่ได้จากชั้นเรียนไป
ปฏิบัติจริงต่อชุมชนเพ่ือเสริมสร้าง
จิตส านึกในการอยู่ร่วมกันในชุมชน 
โดยสอดคล้องกับการเรียนการสอน
ในรายวิชาการพัฒนาสุขภาพชุมชน 
(4273306) 
6. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 
“สุขภาพจิตดี วิถีพอเพียง” ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
กรด อ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ ซึ่งสอดคล้องกับการ
เรียนการสอนในรายวิชาจิตวิทยา
สุขภาพ (4272201) 
7. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติ
การแพทย์แผนไทย ซึ่งสอดคล้อง
กับการเรียนการสอนในรายวิชา
ปฏิบัติการแพทย์แผนไทย 
(4274104) 
8. โครงการท าบ้านดินและการ
บริหารชีวิตวิถีพุทธ ณ แหล่งเรียนรู้
การบริหารชีวิตวิถีพุทธ (บ้านดินวัง
หยวก) ซึ่งสอดคล้องกับการเรียน
การสอนในรายวิชาการสร้างเสริม
สุขภาพแบบองค์รวม (9000001) 



 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
9. โครงการอบรมการใช้งาน 
Microsoft Office 2013 ซ่ึง
สอดคล้องกับการเรียนการสอนใน
รายวิชา 
10. โครงการอบรมการสร้าง
เอกสารออนไลน์ด้วย Google 
Docs ซึ่งสอดคล้องกับการเรียนการ
สอนในรายวิชา 

 3 มีการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการวิจัย 
 

        คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีการจัดโครงการบริการ
วิชาการตามความต้องการของ
ชุมชนตอบสนองความต้องการของ
กลุ่มผู้รับบริการที่หลากหลาย ทั้ง
กับนักศึกษา ครูอาจารย์ และชุมชน 
โดยมีการบูรณาการการบริการ
วิชาการแก่สังคมกับงานวิจัย ดังนี้ 
คือ 
1. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย
โปรแกรม Excel บูรณาการกับ
งานวิจัย เรื่อง แนวโน้มราคาทองค า
ในประเทศไทย (อยู่ระหว่างด าเนิน
งานวิจัย) 
2. โครงการสาธารณสุขอาสา 
พัฒนาสุขภาพในชุมชน บูรณาการ
กับงานวิจัย เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุเพ่ือการ
สร้างเสริมสุขภาพระยะยาวใน
ชุมชน เพ่ือน าผลที่ได้รับจากการ
วิจัยไปใช้ประโยชน์แก่ชุมชน 

5-5.1-ST-2 รายงาน
การประเมินผล
ความส าเร็จการบูรณา
การบริการวิชาการ กับ
การเรียนการสอน และ
การวิจัย ประจ าปี
การศึกษา 2555 



 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
3. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 
“สุขภาพจิตดี วิถีพอเพียง” ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
กรด อ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ บูรณาการกับงานวิจัย 
เรื่อง ความเครียดของนักศึกษา
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 

 4 มีการประเมินผล
ความส าเร็จของการบูร
ณาการงานบริการทาง
วิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและ
การวิจัย 

      คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีการประเมินผล
ความส าเร็จของการบูรณาการ การ
บริการวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย ได้แก่ 
1. โครงการสาธารณสุขอาสา 
พัฒนาสุขภาพในชุมชน มีผลการ
ประเมินโครงการโดยการจัดเป็น
กิจกรรมหนึ่งในการเรียนการสอน
ของรายวิชา การพัฒนาสุขภาพ
ชุมชน (4273306) และใช้บูรณา
การในงานวิจัย เรื่อง การพัฒนา
ศักยภาพผู้ดูแลผู้สูงอายุเพ่ือการ
สร้างเสริมสุขภาพระยะยาวใน
ชุมชน 
2. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 
“สุขภาพจิตดี วิถีพอเพียง” ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนอง
กรด อ าเภอเมือง จังหวัด
นครสวรรค์ มีผลการประเมิน

5-5.1-ST-2 รายงาน
การประเมินผล
ความส าเร็จการบูรณา
การบริการวิชาการ กับ
การเรียนการสอน และ
การวิจัย ประจ าปี
การศึกษา 2555 



 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
โครงการโดยการจัดเป็นกิจกรรม
หนึ่งในการเรียนการสอนของ
รายวิชาจิตวิทยาสุขภาพ และใช้
บูรณาการในงานวิจัยเรื่อง 
ความเครียดของนักศึกษาสาขาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค ์

 5 มีการน าผลการ
ประเมินไปปรับปรุง
การบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่
สังคมกับการเรียนการ
สอนและการวิจัย 

       คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีการน าผลการประเมิน
ไปปรับปรุงการบูรณาการงาน
บริการทางวิชาการแก่สังคมกับการ
เรียนการสอนและการวิจัย ได้แก่ 
เพ่ิมรายวิชาการฟ้ืนฟูสภาพ  
(Rehabilitation) ในการปรับปรุง
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 
สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
พุทธศักราช 2555  

5-5.1-ST-3 มคอ.3 
รายวิชา 4274302   
การฟ้ืนฟูสภาพ  
(Rehabilitation)  
5-5.1-ST-4 หลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาวิชา
สาธารณสุขศาสตร์ 
หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ.
2555 
 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีที่แล้ว 
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 เป้ำหมำยที่ก ำหนด ผลด ำเนินกำรที่ได้ กำรบรรลุป้ำหมำย ค่ำคะแนนที่ได ้

4 ข้อ 5 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 
 
 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ :  
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 เป้ำหมำยที่ก ำหนด ผลด ำเนินกำรที่ได้ กำรบรรลุป้ำหมำย ค่ำคะแนนที่ได ้

5 ข้อ 5 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 
 



 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีนี้ :   
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.1 เป้ำหมำยที่ก ำหนด ผลด ำเนินกำรที่ได้ กำรบรรลุป้ำหมำย ค่ำคะแนนที่ได ้

    
 
จุดแข็ง 
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีระบบกลไกการบริการทางวิชาการแก่สังคมให้การ
สนับสนุน และบุคลากรมีความรู้  ความสามารถในการบูรณาการการให้บริการวิชาการแก่สังคมกับ
การเรียนการสอนและการวิจัย 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
    - 
 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งช้ีนี้ 
    ควรน าผลการประเมินจากการด าเนินโครงการบริการวิชาการไปปรับปรุงและพัฒนามาต่อ
ยอดไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ผ่านงานวิจัย ในทุกรายวิชาและควรน าความรู้จากโครงการบริการ
วิชาการและงานวิจัยมาบูรณาการกันระหว่างสาขาวิชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2   : กระบวนกำรบริกำรทำงวิชำกำรให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
ชนิดตัวบ่งชี้    : กระบวนกำร 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี : นำยชัยวัฒน์  ยิ้มช้ำง ผู้จัดเก็บข้อมูล : ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 

 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 
 
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 ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีการส ารวจความ
ต้องการของชุมชน หรือ
ภาครฐั หรือภาคเอกชน 
หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
เพ่ือประกอบการ
ก าหนดทิศทางและการ
จัดท าแผนการบริการ
ทางวิชาการตามจุดเน้น
ของสถาบัน 
 

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้มีการส ารวจความต้องการของ
ชุมชน เช่น โรงเรียน อบต. ฯลฯ เพ่ือ
ก าหนดทิศทางและการจัดท าแผนการ
บริการทางวิชาการตามจุดเน้นของ
คณะฯ 
 

5-5.2-ST-1 รายงาน
เอกสารผลการส ารวจ
ความต้องการของ
ชุมชน หรือภาครัฐ 
หรือภาคเอกชน 
5-5.2-ST-2 รายงาน
เอกสารแผนบริการ
วิชาการตามจุดเน้น
ของมหาวิทยาลัย 
(ด้านการเรียนการ
สอน การวิจัย และ
การท าให้ชุมชน
เข้มแข็ง)  

 2 มีความร่วมมือด้าน
บริการทางวิชาการเพ่ือ
การเรียนรู้และ
เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน หรือ
ภาคเอกชน หรือภาครัฐ 

      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
จัดท าความร่วมมือด้านบริการทาง
วิชาการ ได้แก่  
1. โครงการพัฒนาครูกลุ่มระดับสูง 
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับ
ประถมศึกษา ร่วมกับ

5-5.2-ST-3 โครงการ
พัฒนาครูกลุ่ม
ระดับสูงคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น
ประถมศึกษา (ป.1-
ป.3) วันที่ 25-29 



 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
หรือหน่วยงานวิชาชีพ 
 

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
2. เป็นหน่วยตรวจสอบมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชนร่วมกับกระทรวง
อุตสาหกรรม  
3. จัดท าความร่วมมือด้านบริการทาง
วิชาการกับเครือข่ายร่วมสร้างชุมชน
ท้องถิ่นน่าอยู่ (สสส.) 
4. โครงการสาธารณสุขอาสาพัฒนา
สุขภาพในชุมชน 
5. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุ 
“สุขภาพจิตดี วิถีพอเพียง” ณ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองกรด 
อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
6. โครงการท าบ้านดินและการบริหาร
ชีวิตวิถีพุทธ ณ แหล่งเรียนรู้การ
บริหารชีวิตวิถีพุทธ (บ้านดินวังหยวก) 
7. เป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสอบ
วิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน 
8. ผศ.ดร.ธิติมา บุญเจริญ เป็น
วิทยากรการประชุมให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการน าเสนอโครงร่าง 
Routine to Research: R2R กับ
ส านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาติ เขต 3 จังหวัดนครสวรรค์ 
9. เป็นวิทยากรในโครงการพัฒนาผู้น า
กลุ่มจิตอาสาสาธารณสุขเพ่ือการ
เสริมสร้างสุขภาพของชุมชน ให้กับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบาง
มะฝ่อ อ.โกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์ 

มิถุนายน 2555 
5-5.2-ST-4 โครงการ
พัฒนาครูกลุ่ม
ระดับสูงคณิตศาสตร์ 
ระดับชั้น
ประถมศึกษา (ป.4-
ป.6) วันที่ 25-29 
มิถุนายน 2555 
5-5.2-ST-5 โครงการ
อบรมครูกลุ่มระดับสูง
วิทยาศาสตร์ ช่วงชั้น
ที่ 1-2 วันที่ 25-29 
มิถุนายน 2555 
5-5.2-ST-6 หนังสือ
ตอบรับเป็นหน่วย
ตรวจสอบมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์
ชุมชน 
5-5.2-ST-7 โครงการ
ภาคีท้องถิ่นก้าวไกล
ร่วมใจพัฒนาชุมชนสู่
ต าบลสุขภาวะ 
เครือข่ายร่วมสร้าง
ชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ 
(สสส.) 
5-5.2-ST-8 โครงการ
สาธารณสุขอาสา 
พัฒนาสุขภาพใน
ชุมชน 
5-5.2-ST-9  



 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
10. เป็นวิทยากรในการอบรมการ
สร้างสุขอนามัยและความปลอดภัยใน
งานโรงแรมให้กับบุคคลทั่วไปที่
ประกอบธุรกิจและอาชีพเกี่ยวกับงาน
ด้านการโรงแรม ให้กับสาขาวิชาการ
ท่องเที่ยวและการโรงแรม คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 
11. ผศ.ดร.ธิติมา บุญเจริญ ได้เป็น
ผู้เชี่ยวชาญตรวจรูปแบบเครื่องมือการ
วิจัยให้กับนักศึกษาระดับปริญญาเอก 
หลักสูตรครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
 

โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการเสริมสร้าง
สุขภาพจิตผู้สูงอายุ 
“สุขภาพจิตดี วิถี
พอเพียง” ณ องค์การ
บริหารส่วนต าบล
หนองกรด อ าเภอ
เมือง จังหวัด
นครสวรรค์ 
5-5.2-ST-10 
โครงการท าบ้านดิน
และการบริหารชีวิต
วิถีพุทธ ณ แหล่ง
เรียนรู้การบริหารชีวิต
วิถีพุทธ (บ้านดินวัง
หยวก) 
5-5.2-ST-11 หนังสือ
เชิญเป็นกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิสอบ
วิทยานิพนธ์ภายนอก
สถาบัน 
5-5.2-ST-12 หนังสือ
เชิญเป็นวิทยากรและ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 3 มีการประเมินประโยชน์
หรือผลกระทบของการ
ให้บริการทางวิชาการ
ต่อสังคม 
 

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มีการจัดท ารายงานเอกสารผลการ
ประเมินประโยชน์หรือผลกระทบของ
การให้บริการวิชาการแก่สังคม 

5-5.2-ST-13 รายงาน
เอกสารผลการ
ประเมินประโยชน์
หรือผลกระทบของ
การให้บริการวิชาการ
แก่สังคม 



 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 4 มีการน าผลการประเมิน
ในข้อ 3 ไปพัฒนา
ระบบและกลไก หรือ
กิจกรรมการให้บริการ
ทางวิชาการ 
 

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีการน าผลการประเมินในข้อ 3 
น ามาเข้าร่วมวาระการประชุม
คณะกรรมการบริหารคณะฯ เพ่ือ
น าไปพัฒนาระบบและกลไก หรือ
กิจกรรมการให้บริการทางวิชาการ
ชุมชนและสังคมในปีต่อไป เช่น 
เอกสารประกอบการบริหารความ
เสี่ยง มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
(มผช.) 

5-5.2-ST-13 รายงาน
เอกสารผลการ
ประเมินประโยชน์
หรือผลกระทบของ
การให้บริการวิชาการ
แก่สังคม 

 5 มีการพัฒนาความรู้ที่ได้
จากการให้บริการทาง
วิชาการและถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากร
ภายในสถาบันและ
เผยแพร่สู่สาธารณชน 

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มีการพัฒนาความรู้ที่ได้จากการ
ให้บริการทางวิชาการและถ่ายทอด
ความรู้สู่บุคลากรภายในสถาบันและ
เผยแพร่สู่สาธารณชนผ่านแผ่นพับ
ประชาสัมพันธ์ 

5-5.2-ST-14 แผ่นพับ
สรุปความรู้ที่ได้จาก
การจัดโครงการอบรม
บริการวิชาการของ
คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ปี
การศึกษา 2555  

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีที่แล้ว 
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 เป้ำหมำยที่ก ำหนด ผลด ำเนินกำรที่ได้ กำรบรรลุป้ำหมำย ค่ำคะแนน

ที่ได้ 
4 ข้อ 5 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ :  
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 เป้ำหมำยที่ก ำหนด ผลด ำเนินกำรที่ได้ กำรบรรลุป้ำหมำย ค่ำคะแนน

ที่ได้ 
5 ข้อ 5 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีนี้:   
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 



 

ตัวบ่งชี้ท่ี 5.2 เป้ำหมำยที่ก ำหนด ผลด ำเนินกำรที่ได้ กำรบรรลุป้ำหมำย ค่ำคะแนน
ที่ได้ 

    
 
จุดแข็ง 
    คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ก าหนดอาจารย์เป็นวิทยากรให้หน่วยงานต่าง ๆ อย่าง
ต่อเนื่องและจัดเก็บข้อมูลอาจารย์ที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคม เป็นที่ปรึกษา เป็น
คณะกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน  เป็นกรรมการวิชาการกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือ
ระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจ า 
 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
    อาจารย์ที่ท าหน้าที่ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนมีจ านวนจ ากัด 
 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งชี้นี้ 
    สนับสนุนให้อาจารย์ทุกคนท าหน้าที่ในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8   : ผลกำรน ำควำมรู้และประสบกำรณ์จำกกำรให้บริกำรวิชำกำรมำใช้ในกำรพัฒนำ 
กำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย 
 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี : นำยชัยวัฒน์  ยิ้มช้ำง ผู้จัดเก็บข้อมูล : ดร.วิรังรอง แสงอรุณเลิศ 

 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 
 
ค ำอธิบำย 
 การให้บริการวิชาการ  หมายถึง  การที่สถาบันอุดมศึกษาซึ่งอยู่ในฐานะที่เป็นที่พ่ึงของชุมชน
หรือสังคม  เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการ  หรือท าหน้าที่ใด  ๆ  ที่มีผลต่อการพัฒนาชุมชนในด้าน
วิชาการหรือการพัฒนาความรู้  ตลอดจนความเข้มแข็งประเทศชาติและนานาชาติ  การบริการ
วิชาการเป็นการบริการที่มีค่าตอบแทน  และบริการวิชาการให้เปล่า  โดยมีการน าความรู้และ
ประสบการณ์มาใช้ในการพัฒนาหรือบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย  อาทิ  บทความ  
ต ารา  หนังสือ  รายวิชาหรือหลักสูตร  เป็นต้น 
 



 

วิธีกำรค ำนวณ 
              

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

 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 ใช้บัญญัติไตรยางศ์เทียบ  โดยก าหนดร้อยละ 30  เท่ากับ 5 คะแนน ทุกกลุ่มสาขาวิชา 
 
ผลกำรประเมินตนเอง 
ข้อ ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) หลักฐำน 

2555 

1 จ านวนโครงการบริการวิชาการ
ที่น ามาใช้พัฒนาการเรียนการ
สอน 

10 8-ST-1 รายงานเอกสาร
จ านวนโครงการ/
กิจกรรมบริการ
วิชาการ ที่น ามาใช้ใน
การพัฒนา เฉพาะการ
เรียนการสอน  

2 จ านวนโครงการบริการวิชาการ
ที่น ามาใช้ในการพัฒนาการ
วิจัย 

4 8-ST-2 รายงานเอกสาร
จ านวนโครงการ/
กิจกรรมบริการ
วิชาการ ที่น ามาใช้ใน
การพัฒนา เฉพาะการ
วิจัย 

3 จ านวนโครงการบริการวิชาการ
ที่น ามาใช้พัฒนาทั้งในส่วนของ
การเรียนการสอนและการวิจัย 
 

4 8-ST-3 รายงานเอกสาร
จ านวนโครงการ/
กิจกรรมบริการ
วิชาการ ที่น ามาใช้ใน
การพัฒนา ทั้งการเรียน
การสอนและการวิจัย 



 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐำน ผลกำรด ำเนินงำน (ปีกำรศึกษำ) หลักฐำน 
2555 

4 จ านวนโครงการ/กิจกรรม
บริการวิชาการท้ังหมด 

10 8-ST-4 รายงานเอกสาร
จ านวนโครงการ/
กิจกรรมบริการวิชาการ 
ตามแผนบริการวิชาการ 
ในปีการศึกษา 2555 

5 ร้อยละของโครงการบริการ
วิชาการท่ีน ามาใช้พัฒนาการ
เรียนการสอนและการวิจัย 

40 - 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีที่แล้ว 
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8 เป้ำหมำยที่ก ำหนด ผลด ำเนินกำรที่ได้ กำรบรรลุป้ำหมำย ค่ำคะแนนที่ได ้

ร้อยละ  30 ร้อยละ  30 บรรลุ 5 คะแนน 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ :  
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8 เป้ำหมำยที่ก ำหนด ผลด ำเนินกำรที่ได้ กำรบรรลุป้ำหมำย ค่ำคะแนนที่ได ้

ร้อยละ  30 ร้อยละ  40 บรรลุ 5 คะแนน 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีนี้ :   
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8 เป้ำหมำยที่ก ำหนด ผลด ำเนินกำรที่ได้ กำรบรรลุป้ำหมำย ค่ำคะแนนที่ได ้

    
  
จุดแข็ง 
 - 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
 - 
 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งชี้นี้ 

- 



 

 
ตัวบ่งชี้ท่ี  9 : ผลกำรเรียนรู้และเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กรภำยนอก 
 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี : นำยชัยวัฒน์  ยิ้มช้ำง ผู้จัดเก็บข้อมูล : ดร.วิรังรอง  แสงอรุณเลิศ 

 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 
ค ำอธิบำย 
 โครงการที่มีผลต่อการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  หมายถึง  โครงการที่
สถาบันจัดขึ้นเพ่ือพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อด าเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้นแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่าง ๆ หรือ ท าให้ชุมชนหรือองค์กร 
ภายนอกสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน 
ประเด็นการพิจารณา 
 1.มีการด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA)  โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือองค์กร 
 2.บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 3.ชุมชนหรือองค์กรมีผู้น าหรือสมาชิกท่ีมีการเรียนรู้และด าเนินกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
 4.ชุมชนหรือองค์กรสร้างกลไกท่ีมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยคงอัตลักษณ์ 
และวัฒนธรรมของชุมชนหรือองค์กร 
 5.มีผลกระทบที่เกิดประโยชน์สร้างคุณค่าต่อสังคม  หรือชุมชน/องค์กรมีความเข้มแข็ง 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 
1  ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2  ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
3  ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
4  ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
5  ข้อ 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์กำร

ประเมิน 
ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 



 

 1 มีการด าเนินงาน
ตามวงจรคุณภาพ 
(PDCA)  โดยการ
มีส่วนร่วมของ
ชุมชนหรือองค์กร 
 
 
 
 
 

      คณะวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
มีการวางแผนเพ่ือพัฒนาและเสริมสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน โดยก าหนดให้มีการด าเนินการ
สอดคล้องไปกับประเด็นยุทธศาสตร์ในด้านการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน และได้มีการจัดท า
แผนพัฒนาและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
ตามความต้องการของชุมชน ซึ่งในการวางแผนนั้น
ได้มีการรวบรวมข้อมูลความต้องการและ
ข้อเสนอแนะของชุมชน และทบทวนผลการ
ด าเนินการบริการวิชาการแก่ชุมชนในรอบปีที่ผ่าน 

9-ST-1 รายงาน
เอกสารจ านวน
โครงการ/กิจกรรม
การบริการวิชาการท่ี
สร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชน 
 

มี ข้อ เกณฑ์กำร
ประเมิน 

ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

   
 
 
 
 

มาโดยในแผนที่จัดท าขึ้นจะก าหนดกิจกรรม/
โครงการ ตลอดจนผู้รับผิดชอบไว้ ได้แก่ 
-ค่ายอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ซ่ึงเกิดจากความร่วมมือของคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับเขตพ้ืนที่การศึกษา
จังหวัดอุทัยธานี กระทรวงศึกษาธิการ 
-โครงการพัฒนาครูกลุ่มสูงคณิตศาสตร์ ระดับชั้น 
ป.1-ป.3 และ ป.4-ป.6 และโครงการอบรมครูกลุ่ม
สูงวิทยาศาสตร์ ช่วงชั้นที่ 1-2 ซ่ึงเกิดจากความ
ร่วมมือของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสุขภาพผู้สูงอายุซึ่ง
เกิดจากความร่วมมือของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับสถาน
สงเคราะห์คนชรานิคมเขาบ่อแก้วซึ่งอยู่ในก ากับ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ 
-โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างสุขภาพจิต
ผู้สูงอายุ“สุขภาพจิตดีวิถีพอเพียง”ซึ่งเกิดจากความ
ร่วมมือของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะ

 



 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับองค์การบริหารส่วน
ต าบลหนองกรด อ าเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
-โครงการท าบ้านดินและการบริหารชีวิตวิถีพุทธซ่ึง
เกิดจากความร่วมมือของสาขาวิชาวิทยาศาสตร์
สุขภาพคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับแหล่ง
เรียนรู้การบริหารชีวิตวิถีพุทธ  
(บ้านดินวังหยวก) จังหวัดนครสวรรค์ 
ซึ่งเมื่อด าเนินการแล้วเสร็จได้จัดให้มีการ  

มี ข้อ เกณฑ์กำร
ประเมิน 

ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 
 
 

 
 
 

  
 
 

ติดตามประเมินผลโครงการตาม วัตถุประสงค์และ
ตัวบ่งชี้ของโครงการนั้น แล้วน าข้อมูลไปใช้
ปรับปรุงการ 
ด าเนินงานครั้งต่อไป              

 

 2 บรรลุเป้าหมาย
ตามแผนไม่ต่ า
กว่าร้อยละ 80 
 
 

     โครงการมีการด าเนินการบรรลุเป้าหมายตาม
แผนที่ตั้งไว้ ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 
 

9-ST-2 รายงาน
เอกสารผลการปฏิบัติ
ตามโครงการ/
กิจกรรมที่ท าให้
ชุมชนเข้มแข็ง  

 3 ชุมชนหรือองค์กร
มีผู้น าหรือสมาชิก
ที่มีการเรียนรู้และ
ด าเนินกิจกรรม
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 

     1. เขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้เป็นผู้น าและผู้รับผิดชอบ 
หลักในการจัดค่ายอัจฉริยภาพทางด้านคณิตศาสตร์
และวิทยาศาสตร์ ส าหรับปีการศึกษา 2555 โดยให้
คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็น
วิทยากร  

1. จากผลของการด าเนินของโครงการ
สาธารณสุขสัญจร ณ สถานสงเคราะห์
ผู้สูงอายุบ้านเขาบ่อแก้ว ปี 2553โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการสุขภาพผู้สูงอายุ 
2554 ส่งผลให้ผู้ดูแลผู้สูงอายุ และตัว
ผู้สูงอายุเองสามารถพัฒนาดูแลสุขภาพ

9-ST-2 รายงาน
เอกสารผลการปฏิบัติ
ตาม 
โครงการ/กิจกรรมที่
ท าให้ชุมชนเข้มแข็ง  



 

 
 
 

ของตนเองและน าความรู้ด้านสุขภาพ
แนะน าแก่ผู้สูงอายุท่านอ่ืนได้  นอกจากนี้
ยังสามารถน าความรู้ที่ได้รับไปดูสุขภาพ
ของตนเองได้เองอย่างต่อเนื่อง   

 
 
มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 4  ชุมชนหรือองค์กรสร้าง
กลไกที่มีการพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 
โดยคงอัตลักษณ์และ
วัฒนธรรมของชุมชนหรือ
องค์กร 
 
 
 
 
 
 

 1. เขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดอุทัยธานี 
กระทรวงศึกษาธิการได้มีกลไก นโยบาย
ในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและ
ยั่งยืนโดยคงอัตลักษณ์ขององค์กรที่มี
นโยบายในการพัฒนาศักยภาพนักเรียน
ทางด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
2. สถานสงเคราะห์คนชรานิคมเขาบ่อ
แก้ว ได้มีกลไก นโยบายในการพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนโดยคงอัต
ลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่
มีนโยบายผลักดันและส่งเสริมภูมิปัญญา
ท้องถิ่นพัฒนาคุณภาพชีวิต / เด็ก / สตรี 
/ คนชรา และผู้ด้อยโอกาสซึ่งทางสถาน
สงเคราะห์ได้ส่งบุคลากรเข้ารับการ
อบรมกับทางคณะวิทยาศาสตร์ อย่าง
ต่อเนื่องในหลายโครงการ เช่น โครงการ
บริการวิชาการการพัฒนาภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านการสร้างเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุของเครือข่ายผู้สูงอายุในชุมชน 
โครงการจิตอาสาร่วมสร้างสรรค์สู้การ
สร้างเสริมสุขภาพในชุมชน เป็นต้น    

9-ST-2 รายงานเอกสาร
ผลการปฏิบัติตาม
โครงการ/กิจกรรมที่ท า
ให้ชุมชนเข้มแข็ง  

 5 มีผลกระทบที่เกิด
ประโยชน์สร้างคุณค่าต่อ
สังคม หรือชุมชน/องค์กรมี

  1. มีการจัดค่ายอัจฉริยภาพทางด้าน
คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์อย่าง
ต่อเนื่อง โดยน าผลการประเมินในการจัด

9-ST-3 รายงานเอกสาร
ผลกระทบที่เกิด
ประโยชน์สร้างคุณค่า



 

ความเข้มแข็ง ค่ายไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์ต่อ
นักเรียนสูงสุด 
  2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
การจัดบริการวิชาการที่เกิดประโยชน์
และสร้างคุณค่าแก่ชุมชนในจังหวัด
นครสวรรค์ ซึ่งพบว่าหลังจาก   
 

ต่อสังคม หรือชุมชน/
องค์กรมีความเข้มแข็ง  

 
 
 
มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

   
 
 
 
 

  การจัดโครงการสาธารณสุขสัญจร ณ 
สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุบ้านเขาบ่อแก้ว 
และโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สุขภาพผู้สูงอายุ แล้วบุคลากรในสถาน
สงเคราะห์และผู้สูงอายุได้รับการพัฒนา
ด้านการดูแลสุขภาพเกิดการรวมกลุ่ม
จัดตั้งกลุ่มออกก าลังกายส าหรับผู้สูงอายุ
ในสถานสงเคราะห์     
 

 

 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีที่แล้ว 
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9 เป้ำหมำยที่

ก ำหนด 
ผลด ำเนินกำรที่ได้ กำรบรรลุป้ำหมำย ค่ำคะแนนที่ได ้

5 ข้อ 5 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 
ผลกำรประเมนิตนเองปีนี้ :  
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9 เป้ำหมำยที่

ก ำหนด 
ผลด ำเนินกำรที่ได้ กำรบรรลุป้ำหมำย ค่ำคะแนนที่ได ้

5 ข้อ 5 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 



 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีนี้ :   
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9 เป้ำหมำยที่

ก ำหนด 
ผลด ำเนินกำรที่ได้ กำรบรรลุป้ำหมำย ค่ำคะแนนที่ได ้

    
 
จุดแข็ง 
 - 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
 - 
 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งชี้นี้ 

- 
 

องค์ประกอบที่ 6 :  กำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 6.1     :  ระบบและกลไกกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ชนิดของตัวบ่งช้ี :  กระบวนกำร 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี : นำยวิฑูร  สนธิปักษ์ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นำยวิฑูร  สนธิปักษ์ 

 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 
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 หรือ 6  ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 



 

ผลกำรประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีระบบและกลไกการท านุ
บ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 
และด าเนินการตามระบบ
ที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 

     คณะวิทยาศาสตร์ฯ ตระหนักถึง
ความส าคัญของการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมที่ได้ก าหนดให้เป็นหนึ่งใน
นโยบายที่ส าคัญของคณะฯ ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับนโยบายด้านการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัย  
โดยมีบุคลากรรับผิดชอบในการน า
นโยบายไปปฏิบัติและมีการจัดสรร
งบประมาณเพ่ือสนับสนุนอย่างเป็น
รูปธรรม          
 
 
 
 
 
 
 
 

6-6.1-ST-1 ประกาศ
ส านักศิลปะและ
วัฒนธรรม เรื่อง    
นโยบายด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมของส านัก
ศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 
6-6.1-ST-2 คู่มือการ
ประกันคุณภาพทาง
การศึกษา  ประจ าปี
การศึกษา พ.ศ. 2555  
6-6.1-ST-3  ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานด้านการท านุ
บ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม 
6-6.1-ST-4 สรุปงบ 
ประมาณรายจ่าย 
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ.2555 หมวดพัฒนา 
นักศึกษา 
 



 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 2 มีการบูรณาการงานด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการจัดการ
เรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา 
 

     มีการจัดการเรียนการสอนที่น าการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมไป
ผสมผสานเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการ
เรียนการสอนและกิจกรรมที่จัดโดย
องค์การนักศึกษา อาทิเช่น   
     1. มีการจัดการเรียนการสอนที่
บูรณาการการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมเข้ากับกิจกรรมในรายวิชาที่
สอน เช่น  
         -อาจารย์เอกสิทธิ์  สิทธิสมาน ได้
น าไปบูรณาการกับรายวิชา 
4311702  คอมพิวเตอร์เพ่ืออาชีพ 
         -อาจารย์ธนากร  กิจสุขสกุล ได้
น าไปบูรณาการกับรายวิชา 
4000103 คอมพิวเตอร์เพ่ือการเรียนรู้ 
      2. โครงการเลือกประธานนักศึกษา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่
พัฒนาให้นักศึกษาเรียนรู้เรื่องการเมือง
การปกครอง  ตลอดจนเข้าใจในสิทธิ์ของ
ตนในฐานะท่ีเป็นนักศึกษา  อันเป็น
พ้ืนฐานของการเป็นพลเมืองที่ธ ารงไว้ซึ่ง
ระบอบประชาธิปไตย  
      3. โครงการจัดการแข่งขันกีฬา
ภายในคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ที่เสริมสร้างสุขภาพกายแล้วยังช่วยสร้าง
ความมีวินัย  สามัคคี รู้แพ้-รู้ชนะ-รู้อภัย  
ส่งเสริมการท างานเป็นทีม  รวมถึงมีการ
แข่งขันกีฬาพ้ืนบ้านที่เป็นการอนุรักษ์
ประเพณีพื้นบ้าน  แสดงความ
หลากหลายของกิจกรรม 

6-6.1-ST-5  
รายงานสรุปผล
โครงการบูรณาการด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอน 
6-6.1-ST-7     
สรุปผลการส ารวจความ
พึงพอใจต่อโครงการ
เลือกประธานนักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าปี
การศึกษา พ.ศ. 2555   
 6-6.1-ST-8    
 รายงานสรุปการ
จัดการแข่งขันกีฬา
ภายในคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 
 6-6.1-ST-9     
รายงานผลการจัด
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
บุคลิกภาพและเตรียม
ความพร้อมก่อนเป็น
บัณฑิตส าหรับนักศึกษา
ชั้นปีที่ 4    



 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
     4. โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลิกภาพและเตรียมความพร้อม
ก่อนเป็นบัณฑิต ส าหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 
4 ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ที่มีการอบรมกิริยามารยาท ให้มีความ 

 3 มีการเผยแพร่กิจกรรมหรือ
การบริการด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 
 

     คณะมีการเผยแพร่กิจกรรม/
โครงการด้านท านุศิลปะและวัฒนธรรม  
รวมทั้งผลงานของนักศึกษาที่ได้รับการ
ยกย่องชมเชย บนเว็บไซต์ของคณะ 
และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของคณะ   
    
 

 

6-6.1-ST-10     
ตีพิมพ์เผยแพร่ใน
หนังสือศิลปะการจัด
ดอกไม้ พฤกษา
ตะวันออก 
6-6.1-ST-11 
รายงานการให้บริการ
ข้อมูลข่าวสารและ
ประชาสัมพันธ์กับ
นักศึกษาคณะ 
6-6.1-ST-12 
เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์
ของคณะ 

 4  มีการประเมินผล
ความส าเร็จของการบูรณา
การงานด้านท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา 
 
 
 
 

        มีการติดตามผลการบูรณาการงาน
ด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับ
การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรม
นักศึกษา โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการประเมิน       
 
 
 
 
 

6-6.1-ST-5  
รายงานสรุปผล
โครงการบูรณาการด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอน 
6-6.1-ST-6     
รายงานผลการจัด
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการปลูกฝัง



 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
  

 
 

คุณธรรมและจริยธรรม                   
ส าหรับนักศึกษาชั้นปี 
ที่ 1 
6-6.1-ST-7     
สรุปผลการส ารวจความ
พึงพอใจต่อโครงการ
เลือกประธานนักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าปี
การศึกษา พ.ศ. 2555   
 6-6.1-ST-8    
 รายงานสรุปการ
จัดการแข่งขันกีฬา
ภายในคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 
6-6.1-ST-9     
รายงานผลการจัด
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
บุคลิกภาพและเตรียม
ความพร้อม 
ก่อนเป็นบัณฑิต  
ส าหรับนักศึกษาชั้นปี 
ที่ 4 

 5 มีการน าผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบูรณาการ
งานด้านท านุบ ารุงศิลปะ
และวัฒนธรรมกับการ

     มีการด าเนินการในการน าผลการ
ประเมินความส าเร็จของการจัดกิจกรรม
การพัฒนานักศึกษา, การบูรณาการกับ
การจัดการเรียนการสอนและการ

6-6.1-ST-5  
รายงานสรุปผล
โครงการบูรณาการด้าน
ท านุบ ารุงศิลปะและ



 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
จัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

วิเคราะห์จุดแข็ง  จุดอ่อน  เพื่อใช้ในการ
วางแผนพัฒนานักศึกษาในปีถัดไป 

วัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอน 
6-6.1-ST-6     
รายงานผลการจัด
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรม                   
ส าหรับนักศึกษาชั้นปี 
ที่ 1 
6-6.1-ST-7     
สรุปผลการส ารวจความ
พึงพอใจต่อโครงการ
เลือกประธานนักศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าปี
การศึกษา พ.ศ. 2555   
 6-6.1-ST-8    
 รายงานสรุปการ
จัดการแข่งขันกีฬา
ภายในคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 
6-6.1-ST-9     
รายงานผลการจัด
โครงการอบรมเชิง
ปฏิบัติการพัฒนา
บุคลิกภาพและเตรียม
ความพร้อมก่อนเป็น
บัณฑิต  ส าหรับ



 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 

 6 มีการก าหนดหรือสร้าง
มาตรฐานคุณภาพด้าน
ศิลปะและวัฒนธรรมและ
มีผลงานเป็นที่ยอมรับใน
ระดับชาติ 

- - 

 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีที่แล้ว  
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 5 ข้อ 5 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 5 ข้อ 5 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีนี้  
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 6.1     

 

จุดแข็ง 
          มีการพัฒนากิจกรรมของนักศึกษาในด้านศิลปวัฒนธรรม เพ่ือส่งเสริมให้นักศึกษาร่วมกัน
อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย และมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมไทย 
  

จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
จุดที่ควรพัฒนา 
         -   

  ข้อเสนอแนะในการรับปรุงส าหรับตัวบ่งชี้นี ้



 

       

ด้ำนกำรท ำนุบ ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม 
ตัวบ่งชี้ท่ี 10  กำรส่งเสริมและสนับสนุนด้ำนศิลปะและวัฒนธรรม 

 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี : นำยวิฑูร  สนธิปักษ์ ผู้จัดเก็บข้อมูล : นำงสำววรดนู  ชูทอง 

 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 

ค ำอธิบำย 
 ศิลปะและวัฒนธรรม  เป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพ  วิธีชีวิต  และจิตใจที่ดีงามของบุคคลและสังคม เป็นพันธ
กิจหลักประการหนึ่งที่สถาบันพึงตระหนัก  ที่จะต้องให้ความส าคัญในการส่งเสริม  สนับสนุน  เพื่อให้สังคมใน
สถาบันอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  อย่างมีคุณค่า  สามารถเป็นแบบอย่างที่น่าศรัทธา และเป็นที่ยอมรับของ
สังคม  การส่งเสริมสนับสนุนจ าต้องด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพที่จริงใจได้ต่อเนื่องที่มั่นคงและยั่งยืนโดยการ
ก 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 
ปฏิบัติได้ 
1  ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
2  ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
3  ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
4  ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
5  ข้อ 

ผลกำรประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1  มีการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ  (PDCA) 
 
 
 
 

     คณะมีนโยบายที่ส่งเสริมและ
สนับสนุนด้านศิลปะและวัฒนธรรม 
โดยมีการจัดท าแผนการจัดกิจกรรม
ประจ าปีการศึกษา 2555 มีการจัดท า
โครงการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม มีการประเมินผลการ

10-1.1 แผนพัฒนา
กิจกรรมนักศึกษา
ประจ าปีการศึกษา 
2555 
10-1.2 รายงานสรุปการ
ใช้งบประมาณประจ าปี 

 



 

 
 
 

ด าเนินโครงการฯ และมีการจัดท า
ข้อเสนอแนะในการจัดท าโครงการฯ  
  
 
 
 

2555 
10-1.3 รายงานสรุป
โครงการบูรณาการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมกับการ
เรียนการสอนและ
กิจกรรมนักศึกษา 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 2 บรรลุเป้าหมายตามแผน 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ  80 
 
 
 

  มีการด าเนินการตามแผนที่ตั้งไว้ และ
บรรลุเป้าหมายตามแผน       
 
 

10-2.1 ตารางสรุปผล
การจัดโครงการบูรณา
การด้านศิลปวัฒนธรรม
กับการเรียนการสอน
และกิจกรรมนักศึกษา 

 3 มีการด าเนินงานสม่ าเสมอ
อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 

          คณะส่งเสริมให้มีการด าเนินงาน
ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัด
กิจกรรมด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม
ทุก ๆ ปี         

10-3.1    
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 
คณะวิทยาศาสตร์ 
และเทคโนโลยี 
10-3.2 รายงานผลการ
ปฏิบัติงานประจ าปีคณะ
วิทยาศาสตร์  
ปี 2555 

 4 เกิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อชุมชนภายใน/
ภายนอก 
 
 
 
 

     คณะส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬา
เพ่ือเป็นการส่งเสริมสุขภาพก่อให้เกิด
ประโยชน์ในด้านสุขภาพร่างกาย
แข็งแรงและใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด        

10-4.1 รายงานสรุปผล
การด าเนินงานโครงการ
แข่งขันกีฬาภายในคณะ 
10-4.2 รายงานสรุปผล
การด าเนินงานโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลิกภาพและ
เตรียมความพร้อมก่อน
เป็นบัณฑิต 

 5 ได้รับการยกย่องระดับชาติ
และหรือนานาชาติ 

  สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ภาควิชา
วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ได้เข้าร่วมการ

10-5.1 เกียรติบัตร
ชนะเลิศการประกวด 



 

 
 
 
 
 

แข่งขันและได้รับรางวัลระดับชาติ ดังนี้ 
-รางวัลชนะเลิศ ในงานมหกรรมไม้
ดอกอาเซียน เชียงราย 2012 ณ สาน
ไม้งามริมน้ ากก อ าเภอเมือง จังหวัด
เชียงราย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2555 
- ได้รับรางวัลที่ 2 และรางวัลชมเชยใน
งาน “ไม้ดอกไม้ประดับ ระดับประเทศ 
พฤกษาตะวันออก ครั้งที่ 7 ประตูสู่
อาเซียน” ณ สนามหน้าศาลากลาง 
จังหวัด ชลบุรี วันที่ 22 มกราคม 
2556 

บายศรี 5 ชั้น 
10-5.2 เกียรติบัตร 
รางวัลชมเชยงาน
ประกวดการแกะสลัก 
ผักและผลไม้ 
10-5.3 รางวัลชมเชย 
การประกวดการ
แกะสลักผักและผลไม้ 
ผสานงานใบตองดอกไม้
สด ครั้งที่ 14 

ผลกำรประเมินตนเอง 
เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
3  คะแนน 

(3 ข้อ) 
5 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 

 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี 11  กำรพัฒนำสุนทรียภำพในมิติทำงศิลปะและวัฒนธรรม 
 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี : นำยวิฑูร  สนธิปักษ์ 
 

ผู้จัดเก็บข้อมูล : นำยวิฑูร  สนธิปักษ์ 

โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 
 
ค ำอธิบำย 
 ศิลปะและวัฒนธรรม  เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวข้องกับความสุนทรีย์และรสนิยม  เกิดรูปแบบวิถีชีวิต
และสังคม  โดยมีลักษณะเป็นพลวัต  มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา  จ าเป็นต้องรู้ทันอย่างมีปัญญา  
โดยมีแผนในการพัฒนา  ให้ความรู้และประสบการณ์ด้านสุนทรียภาพในบริบทของศิลปะและ
วัฒนธรรม สามารถรู้จักเลือกรับ  รักษาและสร้างให้ตนเองและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างรู้คุณค่าความงาม  
อย่างมีสุนทรีย์ที่มีรสนิยม 
ประเด็นการพิจารณา 
 1.การมีส่วนร่วมของบุคลากรในสถาบันที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
 2.อาคารสถานที่  สะอาดถูกสุขลักษณะ  และตกแต่งอย่างมีความสุนทรีย์ 



 

 3.ปรับแต่งและรักษาภูมิทัศน์ให้สวยงาม  สอดคล้องกับธรรมชาติ  และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 
          4.มีพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เอ้ือและส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม  และมีการจัดกิจกรรมอย่าง   
             สม่ าเสมอ 
 5.ระดับความพึงพอใจของบุคลากรและนักศึกษาไม่ต่ ากว่า 3.51  จากคะแนนเต็ม  5 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน  1 คะแนน  2 คะแนน  3 คะแนน  4 คะแนน  5 
ปฏิบัติได้ 
1  ข้อ 

 

ปฏิบัติได้ 
2  ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
3  ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
4  ข้อ 

ปฏิบัติได้ 
5  ข้อ 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 การมีส่วนร่วมของ
บุคลากรในสถาบันที่
ก่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ดี 
 
 
 
 
 

           คณะให้ความส าคัญกับการ
ด าเนินงานด้านการท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมที่ดีใน
องค์กร โดยคงไว้ซึ่งวัฒนธรรมไทย ทั้งนี้
ในรอบปีที่ผ่านมาทางคณะได้เชิญชวน
บุคลากรภายในคณะใช้ตัวเลขไทยและ
แต่งกายด้วยผ้าไทย อีกท้ังยังได้ออกแบบ
ส ารวจความคิดเห็นไปยังบุคลากรและ
นักศึกษาต่อการใช้ตัวเลขไทยและการ
แต่งกายด้วยผ้าไทยเพ่ือน าข้อมูลความ
คิดเห็นดังกล่าวมาวางแผนการ
ด าเนินงานต่อไป 
        
 

11-1.1 แบบสอบถาม
ความพึงพอใจของ
นักศึกษาในการรณรงค์
ใช้ตัวเลขไทยและการ
แต่งกายด้วยผ้าไทยที่มี
ต่ออาจารย์และ
เจ้าหน้าที่คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 
11-1.2 แบบสอบถาม
ความพึงพอใจในการ
รณรงค์ใช้ตัวเลขไทย
และการแต่งกายด้วยผ้า
ไทยคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ



 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
นครสวรรค์ 

 2 อาคารสถานที่ สะอาดถูก
สุขลักษณะ  และตกแต่ง
อย่างมีความสุนทรีย์ 
 

          คณะมีนโยบายในการดูแลและ
ปรับปรุงอาคารสถานที่ให้สะอาด ถูก
สุขลักษณะและตกแต่งอาคารสถานที่
ภายในคณะให้สวยงาม 

11-2.1 รูปภาพสถานที่ 
อุปกรณ์รักษาความ
ปลอดภัย ภายในคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 3 ปรับแต่งและรักษาภูมิ
ทัศน์ให้สวยงาม  
สอดคล้องกับธรรมชาติ  
และเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

     คณะได้มอบหมายให้ทางศูนย์
วิทยาศาสตร์จัดท าโครงการปรับแต่งภูมิ
ทัศน์ให้สวยงาม โดยเน้นให้สอดคล้องกับ
ธรรมชาติมากที่สุด ส่งผลให้เกิด
สภาพแวดล้อมที่ดี ร่มรื่น 
 

11-3.1 โครงการ 
ปรับภูมิทัศน์อาคาร
ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

 4 มีพ้ืนที่ทางวัฒนธรรมที่เอ้ือ
และส่งเสริมต่อการจัด
กิจกรรม  และมีการจัด
กิจกรรมอย่างสม่ าเสมอ         

     คณะมีพ้ืนที่วัฒนธรรมที่เอ้ือและ
ส่งเสริมต่อการจัดกิจกรรม 
ทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม   
ณ  หอศิลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์   
ซึ่งมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

11-4.1 รูปภาพพ้ืนที่
ทางวัฒนธรรม 
 

 5 ระดับความพึงพอใจของ
บุคลากรและนักศึกษาไม่
ต่ ากว่า 3.51  จากคะแนน
เต็ม  5 
 
 
 
 
 
 
 
 

     จากการด าเนินการออกแบบส ารวจ
ความพึงพอใจของนักศึกษาในการ
รณรงค์ใช้ตัวเลขไทยและการแต่งกาย
ด้วยผ้าไทยที่มีต่ออาจารย์และเจ้าหน้าที่
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พบว่ามี
ระดับความพึงพอใจโดยรวมมากกว่า 
3.51 และจากการด าเนินการออกแบบ
ความพึงพอใจในการรณรงค์ใช้ตัวเลข
ไทยและการแต่งกายด้วยผ้าไทยคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พบว่ามี

11-5.1 รายงานสรุปผล
การส ารวจความพึง
พอใจของนักศึกษาใน
การรณรงค์ใช้ตัวเลข
ไทยและการแต่งกาย
ด้วยผ้าไทยที่มีต่อ
อาจารย์และเจ้าหน้าที่
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 
11-5.2 รายงานสรุป



 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
 
 

ระดับความพึงพอใจโดยรวมมากกว่า 
3.51  

ความพึงพอใจในการ
รณรงค์ใช้ตัวเลขไทย
และการแต่งกายด้วยผ้า
ไทยคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 
 
 

 
ผลการประเมินตนเอง 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

องค์ประกอบที่ 7 : กำรบริหำรและกำรจัดกำร 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1     : ภำวะผู้น ำของสภำสถำบันและผู้บริหำรทุกระดับของสถำบัน   
ชนิดตัวบ่งชี้      : กระบวนกำร 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี : ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก ผู้จัดเก็บข้อมูล : นำงสำวทิพพำรัตน์  ทับโต 

 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 
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 ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 สภาสถาบันปฏิบัติหน้าที่
ตามท่ีกฎหมายก าหนด
ครบถ้วนและมีการ
ประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนด
ล่วงหน้า 
 

     คณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทุกท่านได้
รับทราบข้อบังคับระเบียบ 
ต่าง ๆ และกรอบภาระหน้าที่  (7-7.1-
ST-1) ตลอดจนไดร้่วมกันพิจารณา
จัดท ายุทธศาสตร์ เพ่ือการพัฒนาคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ดัง
ปรากฏอยู่ในรายงานการประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ    ครั้งที่ 1-
3/2555 (7-7.1-ST-2 ), (7-7.1-ST-3) 
      นอกจากนั้นคณะกรรมการยังได้
เปิดโอกาสให้มีการประเมินตนเองตาม
หลักเกณฑ์  เช่นเดียวกับการประเมิน
สภามหาวิทยาลัย (7-7.1-ST-4)  และ
เปิดเผยผลการประเมินต่อสาธารณชน 
 
 
 
 

7-7.1-ST-1 ระเบียบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์  เรื่องบทบาท
ของคณะกรรมการประจ า
คณะและค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ 029/2552 
7-7.1-ST-2 แผนปฏิบัติ
ราชการ  4  ปี   
7-7.1-ST-3 รายงานการ
ประชุมคณะกรรมการ
ประจ าคณะ  ครั้งที่  
3/2555 วันที่ 26 ตุลาคม 
2555 
7-7.1-ST-4 รายงานผล
การปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการประจ าคณะ 
ประจ าปี 



 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 2 ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์  
ก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานและสามารถ
ถ่ายทอดไปบุคลากรทุก
ระดับ      มี
ความสามารถในการ
วางแผนกลยุทธ์ มีการน า
ข้อมูลสารสนเทศเป็น
ฐานในการปฏิบัติงาน
และพัฒนาสถาบัน 
 

     ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ได้ร่วมกันจัดท ากลยุทธ์
การพัฒนาคณะ, แผนปฏิบัติราชการ  
4  ปี,แผนปฏิบัติราชการประจ าปี  โดย
มีการจัดท าเป็นเอกสารเผยแพร่ให้
บุคลากรรับทราบ 
(7-7.1-ST-2), (7-7.1-ST-5)  และได้
จัดท าระบบฐานข้อมูล  เพ่ือน ามาใช้ใน
การพัฒนาสถาบัน   (7-7.1-ST-6)  , (7-7.1-
ST-7) 

7-7.1-ST-2  แผนปฏิบัติ
ราชการ  4  ปี   
7-7.1-ST-5 เอกสาร
แผนกลยุทธ์การพัฒนา 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
7-7.1-ST-6 
WWW.NSRU.ac.th/scie
nce/MIS 
7-7.1-ST-7 ระบบ  
GFMIS  
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

 3 ผู้บริหารมีการก ากับ  
ติดตามและประเมินผล
การด าเนินงานตามท่ี
มอบหมายรวมทั้ง
สามารถสื่อสารแผนและ
ผลการด าเนินงานของ
สถาบันไปยังบุคลากรใน
สถาบัน 

     ผู้บริหารคณะมีการติดตามกับการ
ด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์  โดยมีการ
ติดตามสถานภาพการด าเนินงานตาม
โครงการ 
ต่าง ๆ ตามแผนงบประมาณที่ตั้งไว้ (7-
7.1-ST-8) และสื่อสารติดตามไปยัง
กลุ่มเป้าหมายที่เก่ียวข้อง   (7-7.1-ST-
9) 

7-7.1-ST-8 รายงาน
สถานภาพ  การ
ด าเนินการตามโครงการ
ต่าง ๆ ที่ได้รับอนุมัติ
งบประมาณปี  2555 
7-7.1-ST-9 บันทึก
ข้อความการติดตามผล
การด าเนินงานตาม
โครงการต่าง ๆ ที่ได้รับ
งบประมาณปี 2555 
 
 

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


 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 4 ผู้บริหารสนับสนุนให้
บุคลากรในสถาบันมีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการ 
ให้อ านาจในการตัดสินใจ
แก่บุคลากรตามความ
เหมาะสม 
 

      ผู้บริหารคณะได้เปิดโอกาสให้
บุคลากรในคณะมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการหลายช่องทาง  เช่น  
การแต่งตั้งตัวแทนคณาจารย์เป็น
คณะกรรมการประจ าคณะ  (7-7.1-
ST-10)  การรับฟังความคิดเห็นของ
บุคลากรผ่านทาง  webboard,  ตู้รับฟัง
ความคิดเห็น 
(7-7.1-ST-11) นอกจากนั้นยังให้อ านาจ
ในการตัดสินใจแก่บุคลากรตามความ
เหมาะสม  ตามโครงสร้างการบริหารงาน 
คณะ 
(7-7.1-ST-12)    
 

7-7.1-ST-10 ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการประจ าคณะ 
7-7.1-ST-11 รูปถ่ายตู้รับ
ฟังความคิดเห็น, 
www.nsru.ac.th/scienc
e/webboard 
7-7.1-ST-12 โครงสร้าง
การบริหารคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี    
 

 5 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้
และส่งเสริมพัฒนา
ผู้ร่วมงาน เพ่ือให้
สามารถท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์ของสถาบัน
เต็มตามศักยภาพ 

ผู้บริหารคณะมีการถ่ายทอดและ
ส่งเสริมพัฒนาผู้ร่วมงานในด้านการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม 
ประสิทธิภาพ  เช่น  จัดท าโครงการ
พัฒนาด้านการประกันคุณภาพทาง
การศึกษาของคณะ(7-7.1-ST-13)  
การท าวิจัยชั้นเรียน (7-7.1-ST-14) 
และการจัดการเรียนการสอนแบบ  
Active  learning   (7-7.1-ST-15) เป็น
ต้น  โดยอาศัยหลักการจัดการความรู้มา
ใช้เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 

7-7.1-ST-13 โครงการ
พัฒนาบุคลากรด้านการ
ประกันคุณภาพทาง
การศึกษาของคณะ 
7-7.1-ST-14 ตัวอย่าง
เอกสารรายงานการวิจัย
ชั้นเรียน (Action  
research) 
7-7.1-ST-15 ภาพถ่ายการ
ประชุมแลกเปลี่ยนความรู้
เรื่องการพัฒนาคุณภาพ
การเรียนการสอน                           
แบบ Active  learning  



 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 6 ผู้บริหารบริหารงานด้วย
หลักธรรมา 
ภิบาล โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของสถาบัน
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

     ผู้บริหารคณะได้บริหารงานโดย
ค านึงถึงประโยชน์ของสถาบันและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียโดยใช้หลักธรรมมาภิ
บาล (7-7.1-ST-16)  
 

7-7.1-ST-16  ผลการ
ประเมินผู้บริหารระดับ
มหาวิทยาลัย  และคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 7 สภาสถาบันประเมินผล
การบริหารงานของ
สถาบันและผู้บริหารน า
ผลการประเมินไป
ปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 

     คณะกรรมการติดตามตรวจสอบ
และประเมินผลงาน ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ ได้เข้าตรวจติดตาม
การบริหารงานของคณะ ปีงบประมาณ 
2555 และคณะได้น าผลการติดตาม
ตรวจสอบในปีงบประมาณ 2554 มา
ปรับปรุงการด าเนินงานของคณะใน
ปีงบประมาณ 2555   
     คณะกรรมการประจ าคณะได้จัด
ให้มีการประเมินผลการบริหารคณะ  
(7-7.1-ST-17)  และผู้บริหารได้น าผล
การประเมินไปปรับปรุงการบริหารงาน
อย่างเป็นรูปธรรม  (7-7.1-ST-18) 

7-7.1-ST-17 รายงานผล
การติดตามตรวจสอบ 
และประเมินผลงานของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 
ประจ าปีงบประมาณ 
2555  
7-7.1-ST-18 รายงานผล
การด าเนินงาน  ตาม
ข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลงาน            
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์                   
ปีงบประมาณ 2555   

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีที่แล้ว 
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 เป้ำหมำยที่

ก ำหนด 
ผลด ำเนินกำรที่ได้ กำรบรรลุป้ำ

หมำย 
ค่ำคะแนนที่ได ้

6  ข้อ 7  ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 
ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ :  
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชี้ท่ี 7.1 เป้ำหมำยที่ก ำหนด ผลด ำเนินกำรที่ได้ กำรบรรลุป้ำหมำย ค่ำคะแนนที่ได ้

6  ข้อ 7  ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 



 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีนี้ :   
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
ตัวบ่งชีท้ี่ 7.1 เป้ำหมำยที่

ก ำหนด 
ผลด ำเนินกำรที่ได้ กำรบรรลุป้ำ

หมำย 
ค่ำคะแนนที่ได ้

    
 
จุดแข็ง 
 คณะกรรมการประจ าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการปกป้องผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะ
นักศึกษาและมีการบริหารงานแบบเปิดเผยต่อสาธารณชน 
 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
    - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.2 :  กำรพัฒนำสถำบันสู่สถำบันเรียนรู้  
ชนิดตัวบ่งชี้   :  กระบวนกำร 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี : ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก  ผู้จัดเก็บข้อมูล : นำยพีรพัฒน์  ค ำเกิด 

 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 
 
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 ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีการก าหนดประเด็น
ความรู้และเป้าหมายของ
การจัดการความรู้ที่
สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
ของสถาบันอย่างน้อย
ครอบคลุมพันธกิจด้านการ
ผลิตบัณฑิตและด้านการ
วิจัย 
 
 
 
 
 

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ในปีการศึกษา 2555 ได้มีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดการความรู้ (KM)  โดย
มีการทบทวนการจัดท าแผนการจัดการ
ความรู้จากการท าแผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปี 2555 และประชาสัมพันธ์
ให้กับบุคลากรและบุคคลทั่วไปทราบโดย
ได้ก าหนดประเด็นไว้  2  เรื่อง คือ การ
บริหารงานวิจัย และการพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ (Active Learning)     
         
 
 
 
 
 

7-7.2-ST-1 ค าสั่งที่
052/2555  แต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ ภายในองค์กร 
ประจ าปีการศึกษา 
2555 ของคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
7-7.2-ST-2 หนังสือ
บันทึกเชิญประชุม
คณะกรรมการการ
จัดการองค์ความรู้ 
7-7.2-ST-3 รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการการ
จัดการองค์ความรู้ 
7-7.2-ST-4 แผนการ
จัดการองค์ความรู้ 



 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
ประจ าปีการศึกษา 
2555 ของคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

   
 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

7-7.2-ST-5 เว็บไซต์
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
7-7.2-ST-6  โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
บริหารงานวิจัย เรื่อง 
การขับเคลื่อนงานวิจัย
อย่างไรให้ประสบ
ผลส าเร็จ เมื่อวันที่  
22-23 สิงหาคม 2555                                  
7-7.2-ST-7 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ เรื่อง ผล
การพิจารณา
ทุนอุดหนุนการวิจัยของ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 
7-7.2-ST-8 โครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ  
ประจ าปีงบประมาณ  
2555      
7-7.2-ST-9         



 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ 
เรื่อง การให้ทุน
สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้แบบใฝ่รู้และ
รายงานการวิจัยในชั้น
เรียนตามโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(Active  Learning &              
Action  Research)   

 2 ก าหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะด้าน 
การผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัยอย่างชัดเจนตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนดใน
ข้อ 1 
 
 
 
 
 
 
 

      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
มีการก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการ
จัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน KM 
ข้อ 1 โดยมุ่งเน้นการบริหารงานวิจัย 
และการพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ (Active 
Learning) 
            
 
 
 
 
 
 
 
 

7-7.2-ST-1 ค าสั่งที่
126/2556 แต่งตั้ง
คณะกรรมการด าเนิน
จัดการความรู้ ภายใน
องค์กร ประจ าปี
การศึกษา 2555 ของ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
7-7.2-ST-2 หนังสือ
บันทึกเชิญประชุม
คณะกรรมการการ
จัดการองค์ความรู้ 
7-7.2-ST-3 รายงาน
การประชุม
คณะกรรมการการ
จัดการองค์ความรู้ 
7-7.2-ST-4  แผนการ



 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
จัดการองค์ความรู้ 
ประจ าปีการศึกษา 
2555 ของคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
 

 3 มีการแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก
ความรู้ ทักษะของผู้มี
ประสบการณ์ตรง (tacit 
knowledge) เพ่ือค้นหา
แนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็น
ความรู้ที่ก าหนดในข้อ 1 
และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
การด าเนินการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โครงการบริหารงานวิจัยและ
โครงการการพัฒนาประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

7-7.2-ST-6 โครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
บริหารงานวิจัย เรื่อง 
การขับเคลื่อนงานวิจัย
อย่างไรให้ประสบ
ผลส าเร็จ เมื่อวันที่ 22-
23 สิงหาคม 2555                                
7-7.2-ST-7 ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ เรื่อง ผล
การพิจารณา
ทุนอุดหนุนการวิจัยของ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2555 



 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
   

 
 
 
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 

 7-7.2-ST-8 โครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญ  
ประจ าปีงบประมาณ  
2555      
7-7.2-ST-9 9          
ประกาศมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครสวรรค์ 
เรื่อง การให้ทุน
สนับสนุนการจัดการ
เรียนรู้แบบใฝ่รู้และ
รายงานการวิจัยในชั้น
เรียนตามโครงการ
พัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(Active  Learning &              
Action  Research)   
7-7.2-ST-10 เอกสาร
ประกอบการจัดสัมมนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โครง
การบริหารงานวิจัย 
งานวิจัย เรื่อง การ
ขับเคลื่อนงานวิจัย
อย่างไรให้ประสบ
ผลส าเร็จ เมื่อวันที่ 22-
23 สิงหาคม 2555                                  



 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
7-7.2-ST-11        
เอกสารประกอบการจัด
สัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล ในการ 
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
7-7.2-ST-12 ภาพการ
จัดกิจกรรมการจัด
สัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โครงการ
พัฒนาการเรียนการ
สอน โดยวิจัยปฏิบัติ   
7-7.2-ST-13 ภาพการ
จัดกิจกรรมการจัด
สัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โครงการพัฒนา
ประสิทธิภาพและ                
ประสิทธิผลในการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
 

 4 มีการรวบรวมความรู้ตาม
ประเด็นความรู้ที่ก าหนด
ในข้อ 1 ทั้งท่ีมีอยู่ในตัว
บุคคลและแหล่งเรียนรู้อ่ืน 
ๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมา
พัฒนาและจัดเก็บอย่าง
เป็นระบบโดยเผยแพร่

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
การน าผลการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โครงการพัฒนาการเรียนการสอน
โดยวิจัยปฏิบัติและโครงการการพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ  มาจัดท าวารสารการจัดการองค์

7-7.2-ST-14 วารสาร
การจัดการองค์ความรู้ 
7-7.2-ST-15 KM 
BLOG ของคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
 



 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
ออกมาเป็นลายลักษณ์
อักษร (explicit 
knowledge) 
 
 

ความรู้ แล้วน าไปเผยแพร่ใน KM Blog 
ผ่านทางเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี              

 
 
 
 

 5 มีการน าความรู้ที่ได้จาก
การจัดการความรู้ในปี
การศึกษาปัจจุบันหรือปี
การศึกษาท่ีผ่านมา ที่เป็น
ลายลักษณ์อักษร 
(explicit knowledge) 
และจากความรู้ ทักษะของ
ผู้มีประสบการณ์ตรง 
(tacit knowledge) ที่
เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับ
ใช้ในการปฏิบัติงานจริง 
 
 
 
 
 
 

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมี
การติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์ของการ
จัดการองค์ความรู้ และน าผลการ
ประเมินมาปรับใช้และปรับปรุงแผนการ
จัดองค์ความรู้ ปี 2555 
 
 
 
 
 
 
 
 

7-7.2-ST-16 แบบ
ติดตามประเมินผล
สัมฤทธิ์ขององค์ความรู้
จากโครงการบริหาร
งานวิจัย และการ
พัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(Active Learning)      
7-7.2-ST-17 รายงาน
ติดตามประเมินผล
สัมฤทธิ์ขององค์ความรู้
จากโครงการบริหาร
งานวิจัย และการ
พัฒนาประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการ
จัดการเรียนการสอนที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
(Active Learning)  
     

 
 
 
 



 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีที่แล้ว  
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 5 ข้อ 5 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2 5 ข้อ 5 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีนี้  
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.2     

จุดแข็ง 
 1. ผู้บริหารให้ความส าคัญและเป็นผู้น าในกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ 
 2. มีคณาจารย์และบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถหลากหลายที่เป็นประโยชน์ในการ
ด าเนินการของคณะให้บรรลุตามพันธกิจ 
 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
    ควรกระตุ้นให้บุคลากรได้เกิดความตื่นตัวในการสร้างและน าองค์ความรู้ไปสู่กระบวนงาน
ปกติโดยการจัดให้มีเวทีส าหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่หลากหลายและบ่อยครั้งขึ้น 
 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งช้ีนี้ 
   - 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.3         : ระบบสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรและกำรตัดสินใจ  
ชนิดของตัวบ่งช้ี  :  กระบวนกำร 
 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี :  ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ  โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ  
 
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 ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีแผนระบบสารสนเทศ 
(Information System 
Plan) 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 2 มีระบบสารสนเทศเพ่ือ
การบริหารและการ
ตัดสินใจตามพันธกิจของ
สถาบัน โดยอย่างน้อย
ต้องครอบคลุมการ
จัดการเรียนการสอน 
การวิจัย การบริหาร
จัดการ และการเงิน และ
สามารถน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานประกัน
คุณภาพ 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 3 มีการประเมินความพึง
พอใจของผู้ใช้ระบบ
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 4 มีการน าผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้ใช้
ระบบสารสนเทศมา
ปรับปรุงระบบ
สารสนเทศ 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 5 มีการส่งข้อมูลผ่านระบบ
เครือข่ายของหน่วยงาน
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ตามท่ีก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 



 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีที่แล้ว  
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3     

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งช้ี  สกอ. 

เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3     

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีนี้  
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.3     

 
จุดแข็ง 
 - 
     จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
    - 
 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งช้ีนี้ 
    - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ท่ี 7.4  : ระบบบริหำรควำมเสี่ยง 
ชนิดตัวบ่งชี้    : กระบวนกำร 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี : ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก ผู้จัดเก็บข้อมูล : นำยอนุวัตน์  แสงอ่อน 

 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 
 
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  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
6  ข้อ 

 
มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการหรือ
คณะท างานบริหารความ
เสี่ยง โดยมีผู้บริหาร
ระดับสูงและตัวแทนที่
รับผิดชอบพันธกิจหลัก
ของสถาบันร่วมเป็น
คณะกรรมการหรือ
คณะท างาน 
 

        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง โดยมีผู้บริหารและตัวแทนบุคลากร
ของคณะฯ ที่รับผิดชอบภารกิจด้านต่าง 
ๆ ร่วมเป็นกรรมการตามค าสั่งคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ 
015/2556 และนอกจากนั้นผู้บริหาร
คณะยังก าหนดนโยบายให้คณะน าแนว
ทางการบริหารความเสี่ยงไปใช้ในการจัด
การศึกษาของคณะ ดังปรากฏในคู่มือ
ประกันคุณภาพฯ 

7-7.4-ST-1 ค าสั่งคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ที่ 015/2556 
เรื่อง แต่งตั้ง
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าปี
งบประมาณ 2556 
7-7.4-ST-2 นโยบาย
ของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ในการ
น าระบบบริหารความ
เสี่ยงมาใช้ในการจัด
การศึกษา (คู่มือประกัน
คุณภาพฯ) 



 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 2 มีการวิเคราะห์และระบุ
ความเสี่ยง และปัจจัยที่
ก่อให้เกิดความเสี่ยงอย่าง
น้อย 3 ด้านตามบริบท
ของสถาบัน ตัวอย่างเช่น 
    - ความเสี่ยงด้าน
ทรัพยากร (การเงิน 
งบประมาณ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารสถานที่) 
   - ความเสี่ยงด้าน
ยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์
ของสถาบัน 
   - ความเสี่ยงด้าน
นโยบาย กฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ 
   - ความเสี่ยงด้านการ
ปฏิบัติงาน เช่น ความเสี่ยง
ของกระบวนการบริหาร
หลักสูตรการบริหาร
งานวิจัย ระบบงาน ระบบ
ประกันคุณภาพ 
   - ความเสี่ยงด้าน
บุคลากรและความเสี่ยง
ด้านธรรมาภิบาล 
โดยเฉพาะจรรยาบรรณ
ของอาจารย์และบุคลากร 
   - ความเสี่ยงจาก
เหตุการณ์ภายนอก 
   - อ่ืน ๆ ตามบริบทของ

       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงประจ าคณะฯ  เมื่อ
วันที่  16  มีนาคม  2555  โดยได้มีการ
วิเคราะห์และระบุความเสี่ยง และปัจจัย
ที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง  โดยค านึงถึง
ความเสี่ยง  4  ประเภท คือความเสี่ยง
ด้านกลยุทธ์, ความเสี่ยงด้านการ
ด าเนินงาน,  ความเสี่ยงด้านการเงินและ
ความเสี่ยงด้านกฎระเบียบต่าง ๆ ตาม
หลักการของกระทรวงการคลัง  ดัง
ปรากฏในเอกสารแผนบริหารความเสี่ยง
ของคณะฯ 
       
 
 
 
 
 
 
 
 

7-7.4-ST-3 
เอกสารการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 
7-7.4-ST-4 
แผนบริหารความเสี่ยง
ของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 



 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
สถาบัน 

 3 มีการประเมินโอกาสและ
ผลกระทบของความเสี่ยง
และจัดล าดับความเสี่ยงที่
ได้จากการวิเคราะห์ใน 
ข้อ 2 

          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยงประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยได้มี
การประเมินโอกาสและผลกระทบของ
ความเสี่ยงและได้จัดล าดับความเสี่ยงที่
ได้จากการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยง 
และปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง 
 

7-7.4-ST-3 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 
7-7.4-ST-4 
แผนบริหารความเสี่ยง
ของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 4 มีการจัดท าแผนบริหาร
ความเสี่ยงที่มีระดับความ
เสี่ยงสูง และด าเนินการ
ตามแผน 

     คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
ประจ าคณะฯ ได้รวบรวมข้อมูลที่ได้ 
จากการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง 
แล้วจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงโดย
เลือกความเสี่ยงที่มีระดับความเสี่ยงสูง 
โดยมีการก าหนดแนวทางด าเนินการ 
ระยะเวลาที่ใช้ ผู้รับผิดชอบ และ
แนวทางในการติดตามและประเมินผล 

7-7.4-ST-3 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยงของคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ 
7-7.4-ST-4 
แผนบริหารความเสี่ยง
ของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

 5 มีการติดตาม และ
ประเมินผลการด าเนินงาน
ตามแผน และรายงานต่อ
สภาสถาบันเพื่อพิจารณา

     ผู้บริหารสูงสุดของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  ได้มอบหมายให้
ผู้รับผิดชอบด าเนินการตามแผนบริหาร
ความเสี่ยง ปีการศึกษา 2555 ซ่ึงทุก

7-7.4-ST-4 
แผนบริหารความเสี่ยง
ของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 



 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง กิจกรรมอยู่ระหว่างการด าเนินการ  

 6 มีการน าผลการประเมิน 
และข้อเสนอแนะจากสภา
สถาบันไปใช้ในการปรับ
แผนหรือวิเคราะห์ความ
เสี่ยงในรอบปีถัดไป 
 
 
 
 

        คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงฯ 
ได้จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและ
รายงานสรุปผลการด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงฯ เสนอต่อคณะ
กรรมการบริหารคณะฯ เพื่อทบทวนและ
น าข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ มา
ปรับแผนบริหารความเสี่ยงในรอบปี
ถัดไป 
 

7-7.4-ST-5 
รายงานสรุปผลการ
ด าเนินงานตามแผน
บริหารความเสี่ยงฯ 
7-7.4-ST-6 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะฯ 

 
 
ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีที่แล้ว  

ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 
เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 6 ข้อ 6 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4 6 ข้อ 6 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีนี้  
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 7.4     

 



 

จุดแข็ง 
              บุคลากรฝ่ายต่าง ๆ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ความส าคัญและร่วมมือเป็น
อย่างดี    ในการด าเนินการตามแผนบริหารความเสี่ยง 
 จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
             จุดที่ควรพัฒนำ 
              - ความเสี่ยงบางประเด็น มีข้อจ ากัดในเรื่องของงบประมาณท าให้การบริหารความเสี่ยงใน
ประเด็นนั้น ๆ ไม่บรรลุผลส าเร็จเท่าที่ควร เช่น การจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ 
                ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งชี้นี้  

    -ควรจัดหาหรือเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกมาเป็นที่ปรึกษาเพ่ือให้เกิดมุมมองใหม่หรือ
หลากหลายขึ้นในการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ท่ี  13  กำรปฏิบัติตำมบทบำทหน้ำที่ของผู้บริหำรสถำบัน 
 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี : ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก ผู้จัดเก็บข้อมูล : นำยอนุวัตน์  แสงอ่อน 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 
 
ค ำอธิบำย 
 การประเมินผลตามหน้าที่และบทบาทของผู้บริหารในการบริหารและการจัดการให้บรรลุผล 
ส าเร็จตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจ าปีของสถาบันอุดมศึกษา  จะมุ่งเน้นการประเมิน
คุณภาพของการบริหารงานตามนโยบายของสภาสถาบันอุดมศึกษา  ประสิทธิผลของแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  ความสามารถในการบริหารและการจัดการตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหาร 
 
เกณฑ์การประเมิน 
 ใช้ค่าคะแนนการประเมินผลผู้บริหารโดยคณะกรรมการที่สภาสถาบันแต่งตั้ง (คะแนนเต็ม 5) 
ผลการประเมินตนเอง 
ข้อ 
 

ข้อมูลพ้ืนฐาน 
 
 
 

ผลการด าเนินงาน  
ปีการศึกษา  2555 

ผลการ 
ด าเนินงาน
ที่ใช้ค านวณ 

1 คะแนนผลการประเมินผลการด าเนินงาน 
ของผู้บริหารสถาบัน 

 

N/A N/A 

 
ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
≥ 3.51  คะแนน N/A N/A N/A 

 
หลักฐำนอ้ำงอิง: 
 13-1     การติดตาม  การตรวจสอบและการประเมินผลงาน  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  
            ปีงบประมาณ  2555  สรุปผลการปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถาบัน  

 



 

องค์ประกอบที่ 8 : กำรเงินและงบประมำณ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 8.1     : ระบบและกลไกกำรเงินและงบประมำณ  
ชนิดตัวบง่ชี้       : กระบวนกำร 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี :ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก  ผู้จัดเก็บข้อมูล : นำงวัชรี  ไหมทอง 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 
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 

ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีแผนกลยุทธ์ทาง
การเงินที่สอดคล้อง
กับแผน 
กลยุทธ์ของสถาบัน 
 

       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการ
จัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน  เพ่ือให้การใช้
งบประมาณ  การบริหารงบประมาณ และการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณเป็นไป
ตามแผนงาน  เพ่ือให้ โครงการ/กิจกรรม มี
เป้าหมายชัดเจน มีประสิทธิภาพ โปร่งใส่ สามารถ
ปฏิบัติได้  เกิดประโยชน์สูงสุด และสามารถ
ตรวจสอบ ติดตามการใช้การใช้จ่ายงบประมาณ  
เพ่ือความถูกต้องของงบประมาณ และน าผลการใช้
จ่ายงบประมาณมาปรับปรุงแก้ไข     
 

8-8.1- ST-1 แผนกล
ยุทธ์ทางการเงินของ
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าปี 
2555 

 2 มีแนวทางจัดหา
ทรัพยากรทางด้าน
การเงิน หลักเกณฑ์
การจัดสรร และ
การวางแผนการใช้
เงินอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
โปร่งใส ตรวจสอบ
ได้ 

     คณะวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับจัดสรรทรัพยากร
ด้านการเงินจากเงินแผ่นดิน เงินรายได้ ของมหา
วิทยาฯ และจากการเป็นหน่วยตรวจสอบมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยด าเนินการประชุมหัวหน้า
หน่วยงานภายในคณะ เพ่ือจัดสรรงบประมาณ
ภายใต้แนวทางการจัดสรรงบประมาณตาม
หลักเกณฑ์ วิธีคิด จัดท ากรอบงบประมาณโดยคล
อบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์และพันธกิจของ
มหาวิทยาลัยฯและคณะ   ซึ่งคณะจะให้แต่ละ

8-8.1-ST-2 เกณฑ์
และวิธีการจัดสรร วิธี
คิด งบประมาณ  และ
สรุปตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์           



 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

สาขาจัดท าค าขอตั้งงบประมาณ (สนว.355) 
(แผนการใช้จ่ายงบประมาณ)     และน าข้อมูลที่
จัดสรรงบประมาณ  มาเผยแพร่ในการประชุม
อาจารย์ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เพื่อให้
มีส่วนร่วมในการรับรู้และตรวจสอบการบริหาร
งบประมาณและการจัดสรรงบประมาณ    และ
คณะวิทยาศาสตร์ฯ มีแนวทางการวางแผนการใช้
จ่ายเงินให้ตรงตามไตรมาส  โดยการเร่งรัดการ
เบิกจ่ายให้ตรงตามไตรมาส  แสดงสถานะทาง
การเงิน  รายงานงบประมาณเป็นรายเดือน มีการ
ท ารายงานการรับ-จ่าย คงเหลือ ปีงบประมาณ 
2555 เพ่ือแนวทางในการบริหารงบประมาณในปี
ถัดไป และเป็นข้อมูลในการติดตาม ตรวจสอบ การ
ใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ให้ถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง 
 
 
 
 

ประจ าปี  2555 
8-8.1-ST-3 บันทึก
ข้อความเชิญประชุม
หัวหน้ารองคณบดี/
หัวหน้าภาคทุกท่าน/
หัวหน้าสาขาวิชาทุก
ท่านและผู้ที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับการจัดสรร
งบประมาณปี 2555 
8-8.1-ST-4 แบบค า
ขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  2555  
(สนว.355) 
8-8.1-ST-5 รายงาน
การประชุมอาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าปี
งบประมาณ  2555 
8-8.1-ST-6 รายงาน
สรุปงบประมาณ (ราย
เดือน)ทุกเดือน 
ประจ าปี 2555 
8-8.1-ST-8 บันทึก
ข้อความเร่งรัดการใช้
งบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ 2555 
(ทุกไตรมาส) 
8-8.1-ST-17 หนังสือ
รับรองการเป็นหน่วย



 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
ตรวจสอบ ,บันทึก
ข้อความการเบิกเงิน 
มผช. 
8-8.1-ST-18 รายงาน
การรับ – จ่าย 
คงเหลือปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 

 3 มีงบประมาณ
ประจ าปีที่
สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการใน
แตล่ะพันธกิจและ
การพัฒนาสถาบัน
และบุคลากร 
 

     คณะวิทยาศาสตร์ฯ  มีการประชุมหัวหน้า
หน่วยงานภายในคณะเพ่ือจัดสรรงบประมาณ
ประจ าปี 2555  โดยให้แต่ละสาขาวิชาจัดตั้ง
งบประมาณให้คลอบคลุมประเด็นยุทธศาสตร์ 
แผนปฏิบัติราชการและพันธกิจของคณะและ
มหาวิทยาลัย  โดยคณะฯ สรุปเป็นภาพรวม
ประเด็นยุทธศาสตร์ ซึ่งการจัดตั้งงบประมาณให้
ครอบคลุมกิจกรรมที่มีการพัฒนานักศึกษา 
บุคลากร สถาบันไปพร้อม ๆ กัน นอกจากนี้ คณะฯ 
ยังได้จัดตั้งงบประมาณสนับสนุนให้บุคลากรจัดท า
ผลงานวิชาการ การวิจัย การอบรมสัมมนา ศึกษาดู
งานทั้งในและต่างประเทศ และการบริการวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าความรู้มาพัฒนานักศึกษา 
องค์กร และพัฒนาตนเอง   

8-8.1-ST-2 เกณฑ์
และวิธีการจัดสรร วิธี
คิด งบประมาณ  และ
สรุปตามประเด็น
ยุทธศาสตร์ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์           
ประจ าปี  2555 
8-8.1-ST-4 แบบค า
ขอตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  2555  
(สนว.355) 
8-8.1-ST-21 
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 
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 4 มีการจัดท ารายงาน
ทางการเงินอย่าง
เป็นระบบ และ
รายงานต่อสภา
สถาบันอย่างน้อยปี
ละ  
2 ครั้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          คณะวิทยาศาสตร์ฯ มีการรายงานผลการใช้
งบประมาณปี 2555 ต่อมหาวิทยาลัยฯจ านวน 2 
ครั้งคือ รอบ 9 เดือน,รอบ 12 เดือน  และมีระบบ
ฐานข้อมูลทางการเงิน(บัญชี 3 มิติ) และระบบ
สารสนเทศ เพ่ือการจัดการและสนับสนุนการ
ตัดสินใจ(WWW.nsru.ac.th/science/Mis) ,แสดงสถาน    
ทางการเงินในแต่ละโครงการ/กิจกรรม   รายงาน
สถานะทางการใช้งบประมาณ 3  เดือน (รายไตร
มาส),รายงานงบประมาณคงเหลือ (รายเดือน) 
(เอกสาร),รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า
คณะ ,รายงานการประชุมอาจารย์คณะฯ  เพ่ือให้
ผู้บริหารสามารถน าข้อมูลไปวิเคราะห์สถานทาง
การเงิน เพื่อน าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนาแก้ไข 
 

8-8.1-ST-5 รายงาน
การประชุมอาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าปี
งบประมาณ  2555 
8-8.1-ST-6 รายงาน
สรุปงบประมาณ (ราย
เดือน)ทุกเดือน 
ประจ าปี 2555 
8-8.1-ST-7 แผนการ
ใช้จ่ายเงินทุกเดือน(ดู
จากรายงานสรุป
งบประมาณทุกเดือน) 
8-8.1-ST-9 ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ และสนับสนุน
การตัดสินใจ 
8-8.1-ST-10 รายงาน
ผลการปฏิบัติงานการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
ปีงบประมาณ  2555   
(รอบ 9 เดือน) (รอบ  
12 เดือน) (ฟอร์ม
มหาวิทยาลัย) 
8-8.1-ST-11 บันทึก
ข้อความขอส่งรายงาน
ผลการปฏิบัติงานการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
ปีงบประมาณ  2555 
8-8.1-ST-12 รายงาน

http://www.nsru.ac.th/science/Mis
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แสดงสถานะทางการ
ใช้งบประมาณ (ราย
ไตรมาส)  
ประจ าปีงบประมาณ  
2555(งบประมาณ
แผ่นดินและ
งบประมาณรายได้) 
8-8.1-ST-14 ระบบ
บัญชี 3 มิติ ,ระบบ
บัญชีกรมบัญชีกลาง 
8-8.1-ST-24 บันทึก
ข้อความเรื่อง ส่ง
รายงานผลการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายในระดับ
หน่วยงาน 

 5 มีการน าข้อมูลทาง
การเงินไปใช้ในการ
วิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
และวิเคราะห์
สถานะทางการเงิน
และความมั่นคง
ของสถาบันอย่าง
ต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 

       คณะวิทยาศาสตร์ฯ มีการน าข้อมูลจากการ
จัดท าสรุปงบประมาณคงเหลือ (รายเดือน) และ
รายงานสถานการใช้งบประมาณ 3 เดือน (รายไตร
มาส),ฐานข้อมูลทางการเงินเป็นรายกิจกรรมย่อย
(เอกสาร)  และผ่านระบบสารสนเทศ(MIS) และ
ระบบการบริหารงบประมาณ (บัญชี 3 มิติ) 
รายงานการรับ-จ่าย คงเหลือ ปีงบประมาณ  2555 
และ รายงานผลการปฏิบัติงานการใช้งบประมาณปี 
2555 รอบ 9,12 เดือน เข้าท่ีประชุม
คณะกรรมการประจ าคณะ/บริหารคณะ/ประชุม
อาจารย์คณะ  เพ่ือน าข้อมูลการใช้งบประมาณใน
แต่ละกิจกรรมมาวิเคราะห์ วางแผน ค่าใช้จ่าย 
สถานทางการเงินและความมั่นคง การใช้
งบประมาณเป็นไปอย่างสม่ าเสมอ               และ

8-8.1-ST-5 รายงาน
การประชุมอาจารย์
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ประจ าปี
งบประมาณ  2555 
8-8.1-ST-6 รายงาน
สรุปงบประมาณ (ราย
เดือน)ทุกเดือน 
ประจ าปี 2555 
8-8.1-ST-7 แผนการ
ใช้จ่ายเงินทุกเดือน(ดู
จากรายงานสรุป
งบประมาณทุกเดือน) 
8-8.1-ST-8 บันทึก
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น าข้อมูลไปปรับปรุงพัฒนา แก้ไขการด าเนินงาน
ภายในคณะอย่างต่อเนื่อง และมีการด าเนินการ
จัดท าแผนความต้องการงบลงทุนของคณะ
วิทยาศาสตร์ฯ  ปีงบประมาณ 2556  เพื่อเป็น
ข้อมูลในการจัดตั้งงบประมาณของปีถัดไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อความเร่งรัดการใช้
งบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ 2555 
(ทุกไตรมาส) 
8-8.1-ST-9 ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ และสนับสนุน
การตัดสินใจ 
8-8.1-ST-10 รายงาน
ผลการปฏิบัติงานการ
ใช้ จ่ าย งบประมาณ 
ปีงบประมาณ  2555   
(รอบ 9 เดือน) (รอบ  
12 เดือน) (ฟอร์ม
มหาวิทยาลัย) 
8-8.1-ST-12 รายงาน
แสดงสถานะทางการ
ใช้งบประมาณ (ราย
ไตรมาส)  
ประจ าปีงบประมาณ  
2555(งบประมาณ
แผ่นดินและ
งบประมาณรายได้) 
8-8.1-ST-14 ระบบ
บัญชี 3 มิติ ,ระบบ
บัญชีกรมบัญชีกลาง 
8-8.1-ST-15 บันทึก
ข้อความ เรื่อง ขอ
รายงานการใช้
งบประมาณ ประจ าปี 
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2555 รายไตรมาส 
8-8.1-ST-18 รายงาน
การรับ – จ่าย 
คงเหลือปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 
8-8.1-ST-20 รายงาน
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน  
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 
8-8.1-ST-21 
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2555 
8-8.1-ST-22 แผน
ความต้องการงบ
ลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง              
ปีงบประมาณ 2556 
– 2559 
8-8.1-ST-24 บันทึก
ข้อความเรื่อง ส่ง
รายงานผลการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายในระดับ
หน่วยงาน 
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 6 มีหน่วยงาน
ตรวจสอบภายใน
และภายนอก ท า
หน้าที่ตรวจ 
ติดตามการใช้เงิน
ให้เป็นไปตาม
ระเบียบและ
กฎเกณฑ์ท่ีสถาบัน
ก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     คณะวิทยาศาสตร์ฯ  มีคณะ 
กรรมการติดตามการใช้งบประมาณ 
จากบุคคลภายนอกคือ คณะกรรมการตรวจสอบ
ติดตามและประเมินผลมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ  
2555   
และคณะกรรมการตรวจสอบภายในมหาวิทยาลัย, 
และคณะกรรมการประจ าคณะ เข้ามาตรวจสอบ 
ติดตามการใช้งบประมาณ  การปฏิบัติงาน และ
คณะฯได้ด าเนินการจัดท าระเบียบการใช้
งบประมาณจัดส่งให้หน่วยงานย่อยภายในคณะฯ 
เพ่ือให้หน่วยงานย่อยภายในคณะมีการใช้
งบประมาณ   
ให้เป็นตามกฎระเบียบและกฎเกณฑ์  
ที่ระเบียบกระทรวงการคลังของกรมบัญชีกลาง
และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และประกาศ,ระเบียบ มหาวิทยาลัยฯ 
ก าหนด 

8-8.1-ST-8 บันทึก
ข้อความเร่งรัดการใช้
งบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ 2555 
(ทุกไตรมาส) 
8-8.1-ST-9 ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ และสนับสนุน
การตัดสินใจ   
8-8.1-ST-10 รายงาน
ผลการปฏิบัติงานการ
ใช้ จ่ าย งบประมาณ 
ปีงบประมาณ  2555   
(รอบ 9 เดือน) (รอบ  
12 เดือน) (ฟอร์ม
มหาวิทยาลัย) 
8-8.1-ST-12 รายงาน
แสดงสถานะทางการ
ใช้งบประมาณ (ราย
ไตรมาส)  
ประจ าปีงบประมาณ  
2555(งบประมาณ
แผ่นดินและ
งบประมาณรายได้) 
8-8.1-ST-13 ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในคณะ
วิทยาศาสตร์ฯและ
รายงานผลการ
ควบคุมภายใน/บันทึก
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ข้อความเข้า
ตรวจสอบ/บันทึก
ข้อความ
คณะกรรมการติดตาม
ตรวจสอบและ
ประเมินผลงาน
มหาวิทยาลัยฯ 
8-8.1-ST-15 บันทึก
ข้อความ เรื่อง ขอ
รายงานการใช้
งบประมาณ ประจ าปี 
2555 รายไตรมาส 
8-8.1-ST-16 คู่มือ
การเบิกจ่ายเงิน คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
8-8.1-ST-19 รายงาน
การตรวจสอบภายใน
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ.  2555 
8-8.1-ST-20 รายงาน
ประเมินผลการ
ควบคุมภายใน  
ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 
8-8.1-ST-21 
แผนปฏิบัติราชการ
ประจ าปีงบประมาณ  
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พ.ศ. 2555 
8-8.1-ST-23 ค าสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประจ าคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
8-8.1-ST-24 บันทึก
ข้อความเรื่อง ส่ง
รายงานผลการ
ประเมินผลการ
ควบคุมภายในระดับ
หน่วยงาน 

 7 ผู้บริหารระดับสูงมี
การติดตามผลการ
ใช้เงินให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย และน า
ข้อมูลจากการ
รายงานทางการเงิน
ไปใช้วางแผนและ
การตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์ฯ มีนโยบายให้มีการ
จัดท ารายงานสรุปงบประมาณคงเหลือ(รายเดือน),
และสถานการใช้งบประมาณ รายไตรมาส     (3 
เดือน) ,รายงานผลการปฏิบัติงานการใช้
งบประมาณปี 2555 รอบ 9,12 เดือน และรายงาน
การรับจ่าย คงเหลือ ประจ าปี 2555 ช่วงปิด
งบประมาณ  และจัดท าเป็นฐานระบบสารสนเทศ 
เป็นข้อมูลออนไลน์ผ่านระบบสารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ สนับสนุนการตัดสินใจ
(www.nsru.ac.th/xduebce/Mis) พร้อมทั้ง
เอกสาร และระบบการบริหารงบประมาณ (บัญชี 
3 มิติ) ออนไลน์ และบันทึกเร่งรัดการใช้
งบประมาณให้ตรงตามไตรมาส   เพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ในการติดตามผลการใช้จ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย
และใช้ในการวางแผน การตัดสินใจ การวิเคราะห์
สถานทางการเงิน และใช้ในการวางแผน
งบประมาณในปีงบประมาณถัดไป 

8-8.1-ST-6 รายงาน
สรุปงบประมาณ (ราย
เดือน)ทุกเดือน 
ประจ าปี 2555 
8-8.1-ST-7 แผนการ
ใช้จ่ายเงินทุกเดือน(ดู
จากรายงานสรุป
งบประมาณทุกเดือน) 
8-8.1-ST-8 บันทึก
ข้อความเร่งรัดการใช้
งบประมาณ ประจ าปี
งบประมาณ 2555 
(ทุกไตรมาส) 
8-8.1-ST-9 ระบบ
สารสนเทศเพ่ือการ
จัดการ และสนับสนุน
การตัดสินใจ   
8-8.1-ST-10 รายงาน



 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
ผลการปฏิบัติงานการ
ใช้ จ่ าย งบประมาณ 
ปีงบประมาณ  2555   
(รอบ 9 เดือน) (รอบ  
12 เดือน) (ฟอร์ม
มหาวิทยาลัย) 
8-8.1-ST-11 บันทึก
ข้อความขอส่งรายงาน
ผลการปฏิบัติงานการ
ใช้จ่ายงบประมาณ 
ปีงบประมาณ  2555 
8-8.1-ST-12 รายงาน
แสดงสถานะทางการ
ใช้งบประมาณ (ราย
ไตรมาส)  
ประจ าปีงบประมาณ  
2555(งบประมาณ
แผ่นดินและ
งบประมาณรายได้) 
8-8.1-ST-14 ระบบ
บัญชี 3 มิติ ,ระบบ
บัญชีกรมบัญชีกลาง 
8-8.1-ST-16 คู่มือ
การเบิกจ่ายเงิน คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 
8-8.1-ST-18 รายงาน
การรับ – จ่าย 
คงเหลือปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2555 



 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีที่แล้ว  
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 7 ข้อ 7 ข้อ บรรลุ 5 คะแนน 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1 7 ข้อ 7 ข้อ  บรรลุ 5 คะแนน 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีนี้  
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 8.1     

จุดแข็ง 

1. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการจัดท ารายงานแสดงสถานะทางการใช้งบประมาณ 
 (รายไตรมาส)  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2555 ,จัดท ารายงานผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายงบประมาณ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 รอบ 9,12 เดือน ,สรุปงบประมาณรายจ่าย(รายเดือน) โดยจัดท าเป็น
ฐานข้อมูลออนไลน์ และระเบียบการใช้งบประมาณประจ าคณะวิทย์ฯ ส่งไปยั งหน่วยงานย่อยของ
คณะฯ เพ่ือให้มีการใช้จ่ายงบประมาณให้ตรงตามไตรมาสถูกต้อง และตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
จัดตั้งของบประมาณ 

2. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีคณะกรรมการตรวจสอบภายในของมหาวิทยาลัยฯ 
และคณะกรรมการประจ าคณะฯ (บุคคลภายนอก) หน้าที่ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของคณะฯ 
 

3.  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มีการวางแผนความต้องการงบลงทุน ครุภัณฑ์ ที่ดิน 
และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2556-2559  เพ่ือเป็นข้อมูล และวางแผนการจัดหาทรัพยากรใน
ปีถัดไป 

จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
จุดที่ควรพัฒนา - 

 ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงส าหรับตัวบ่งชี้นี ้



 

องค์ประกอบที่  9 : ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 9.1      : ระบบและกลไกกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  
ชนิดตัวบ่งชี้       :  กระบวนกำร 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี :ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก  ผู้จัดเก็บข้อมูล : นำยเอกสิทธิ์  สิทธิสมำน 

 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 
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 หรือ 6 

ข้อ 

มีการด าเนินการ 
7  หรือ  8  ข้อ 

มีการด าเนินการ 
9  ข้อ 

ผลกำรประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีระบบและกลไกการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่
เหมาะสมและ
สอดคล้องกับพันธกิจ
และพัฒนาการของ
สถาบัน ตั้งแต่ระดับ
ภาควิชาหรือหน่วยงาน
เทียบเท่า และ
ด าเนินการตามระบบที่
ก าหนด 
 

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี
คณะกรรมการประกันคุณภาพฯซึ่งมีหน้าที่
สร้างระบบและกลไกการประกันคุณภาพฯ 
ภายในให้เป็นส่วนหนึ่งของการบริหาร
การศึกษา ซึ่งปรากฏอยู่ในเอกสารคู่มือการ
ประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ บทที่ 
3 และมีการวางแผนและประชุมชี้แจง
เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพภายใน มี
การตรวจติดตามระบบประกันคุณภาพ 
รวมทั้งมีการก าหนดผู้รับผิดชอบและ
ประสานงานด้านการประกันคุณภาพใน
ระดับภาควิชา           
         
 
 
 
 
 

9-9.1-ST-1ค าสั่งคณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ 302/2555 
เรื่องการแต่งตั้ง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในระดับคณะ 
ประจ าปีการศึกษา 
2555 
9-9.1-ST-2 คู่มือการ
ประกันคุณภาพทาง
การศึกษา คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ฉบับปี พ.ศ. 
2555  บทที่ 3 : ระบบ
กลไกการประกัน
คุณภาพฯ 
9-9.1-ST-3 



 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
 
 
 

ก าหนดการประชุมเชิง
ปฏิบัติการตรวจติดตาม
ประเมินการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายใน ระดับคณะ/
ส านักและสถาบัน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ ระหว่าง
วันที่ 9-10 เดือน
กรกฎาคม 2556   
9-9.1-ST-4 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ที่ 
687/2556 เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
คณะ/ส านัก/สถาบัน  
9-9.1-ST-5 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ที่ 
603/2556  เรื่อง 
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
ภาควิชาและสาขาวิชา 
9-9.1-ST-6 
ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ 
097/2556 เรื่องแต่ง



 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา 
2555 
9-9.1-ST-7 
ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ 
098/2556 เรื่องแต่ง
คณะกรรมการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ ประจ าปี
การศึกษา 2555 
 

 2 มีการก าหนดนโยบาย
และให้ความส าคัญ
เรื่องการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในโดย
คณะกรรมการระดับ
นโยบายและผู้บริหาร
สูงสุดของสถาบัน 
 

           คณะกรรมการประกันคุณภาพทาง
การศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ได้สร้างนโยบายให้ความส าคัญ
กับการประกันคุณภาพระดับหน่วยงานย่อย
ของคณะฯ นโยบายดังกล่าวปรากฏอยู่ใน
คู่มือประกันคุณภาพ ฯ บทที่ 2 และมีการน า
แนวนโยบายการประกันคุณภาพเข้าประชุม
หารือในคณะกรรมการประจ าคณะฯ ซึ่งมีทั้ง
บุคลากรภายในและภายนอกสถาบันเข้าร่วม
ประชุม 
 

9-9.1-ST-8 
ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ 
096/2556 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจ
ติดตาม การประกัน
คุณภาพการศึกษา
ระดับคณะ 
9-9.1-ST-9 
คู่มือการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา พ.ศ.
2555 คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี บทที่ 2 : 



 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
นโยบาย แผนงาน และ
กลยุทธ์ คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี   
9-9.1-ST-10 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดท า
แผนกลยุทธ์หรือ
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 
1/2555 วันที่ 16 
พฤศจิกายน 2555 

             
         
 
 
 
 
 
 
 
 

9-9.1-ST-11  
รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดท า
แผนกลยุทธ์หรือ
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 
2/2555 วันที่ 23 
พฤศจิกายน 2555 
 9-9.1-ST-12 
 รายงานการประชุม
คณะกรรมการจัดท า 
(ร่าง) แผนกลยุทธ์หรือ
ยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 
3/2555 วันที่ 14 



 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
ธันวาคม 2555   
 9-9.1-ST-13 
รายงานการประชุม
คณะกรรมการบริหาร
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 
1/2556 วันที่ 11 
มกราคม 2556 
9-9.1-ST-14 
รายงานการประชุม
คณะท างานการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา 
ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาโดย 
สกอ. และสมศ. คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ครั้งที่ 
1/2556 วันที่ 25 
มกราคม 2556 

 3 มีการก าหนดตัวบ่งชี้
เพ่ิมเติมตามอัตลักษณ์
ของสถาบัน 
 

      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้
ร่วมกับมหาวิทยาลัย มีการก าหนด
มาตรฐานตัวบ่งชี้และเกณฑ์คุณภาพท่ี
สอดคล้องกับภารกิจและอัตลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยเพื่อใช้เป็นแนวปฏิบัติที่ดีใน
การพัฒนาการประกันคุณภาพทาง
การศึกษา 

9-9.1-ST-15 
รายละเอียดอัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์การ
ประเมินของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ
นครสวรรค์ 

 4 มีการด าเนินงานด้าน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในที่รบ
ถ้วน ประกอบด้วย 1)
การควบคุม ติดตาม

      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการ
น าวงจร PDCA เข้ามาใช้วางแผนการ
ประกันคุณภาพดังปรากฏอยู่ในคู่มือประกัน
คุณภาพฯ บทที่ 3 และมีการจัดท ารายงาน
การประเมินตนเอง (SAR) ประจ าปี

9-9.1-ST-2 
คู่มือการประกัน
คุณภาพทางการศึกษา 
คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ฉบับปี พ.ศ. 



 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
การด าเนินงาน และ
ประเมินคุณภาพ 2) 
การจัดท ารายงาน
ประจ าปีที่เป็นรายงาน
ประเมินคุณภาพเสนอ
ต่อสภาสถาบันและ
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาตาม
ก าหนดเวลา โดยเป็น
รายงานที่มีข้อมูล
ครบถ้วนตามที่
ส านักงาน
คณะกรรมการการ
อุดมศึกษาก าหนดใน 
CHE QA Online และ 
3) การน าผลการ
ประเมินคุณภาพไปท า
แผนการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของ
สถาบัน 

การศึกษา 2555 โดยส่งข้อมูลผ่าน CHE 
QA Online ตลอดจนเปิดเผยรายงานการ
ประเมินคุณภาพต่อสาธารณชนผ่านสื่อ
ต่างๆ เช่น Website คณะฯ และส่งเอกสาร
เผยแพร่สู่หน่วยงานภายนอก นอกจากนี้
คณะฯ ยังน าข้อเสนอแนะจากการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในประจ าปีการศึกษา 
2554 มาพิจารณาจัดท าแผนพัฒนาองค์การ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2555        
    
         
 
 
 
 
 
 
 
 

2555  บทที่ 3 : ระบบ
กลไกการประกัน
คุณภาพฯ 
9-9.1-ST-16 
รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) ภาควิชา
วิทยาศาสตร์และ
ภาควิชาวิทยาศาสตร์
ประยุกต์ 
9-9.1-ST-17 
รายงานการประเมิน
ตนเอง (SAR) คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 2555 
9-9.1-ST-18 บันทึก
ข้อความเชิญประชุม
ติดตามความก้าวหน้า
การประกันคุณภาพทาง
การศึกษา 
 
 



 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 5 มีการน าผลการประกัน
คุณภาพการศึกษา
ภายในมาปรับปรุงการ
ท างาน และส่งผลให้มี
การพัฒนาผลการ
ด าเนินงานตามตัวบ่งชี้
ของแผนกลยุทธ์ทุกตัว
บ่งชี้ 
 

        คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี
การน าผลการประกันคุณภาพปี พ.ศ. 2555 
มาเป็นแนวทางในการปรับปรุงการ
ด าเนินงานประกันคุณภาพฯ ในปี พ.ศ. 
2556 ซึ่งมีรายละเอียด  ชี้แจงใน  SAR  ปี 
พ.ศ. 2555 ส่วนที่  1  หัวข้อที่  1.10  
ตารางแสดงผลการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผลการประเมินที่ผ่านมา 
นอกจากนั้นยังได้น าข้อเสนอแนะจาก SAR 
2554 มาจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 5 ปี พ.ศ 
2556-2560 
 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี                           
       

9-9.1-ST-19 
ระบบCHE QA Online 
9-9.1-ST-20 
รายงานการประเมิน
ตนเองการประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบ
สาม ประจ าปีการศึกษา 
2551-2553 คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี    
9-9.1-ST-21 
ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ 
387/2555 เรื่องแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดท า
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 
พ.ศ.2556-2560 
9-9.1-ST-22 
แผนยุทธศาสตร์ 5 ปี 
พ.ศ. 2556-2560 คณะ
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

 6 มีระบบสารสนเทศท่ีให้
ข้อมูลสนับสนุนการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในครบ
ทั้ง 9 องค์ประกอบ
คุณภาพ 
 

       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ได้จัดท าระบบฐานข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ 
(MIS) และใช้สนับสนุนการประกันคุณภาพ
การศึกษาทั้ง 9 องค์ประกอบของหน่วยงาน
ย่อยทุกระดับ   
 

9-9.1-ST-23 
ฐานข้อมูลเพ่ือการ
จัดการและตัดสินใจ 
ของคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 
http://www.nsru.ac.t
h/science/MIS  

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


 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 7 มีส่วนร่วมของผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียในการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษา  โดยเฉพาะ
นักศึกษา  ผู้ใช้บัณฑิต  
และใช้บริการตามพันธ
กิจของสถาบัน 
 
 
 
 

      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในกิจกรรมการประกันคุณภาพฯโดยมี
การแต่งตั้งผู้ใช้บัณฑิต (นายสิทธิชัย รอด
เที่ยง) และประธานนักศึกษาคณะฯ  
(นายสิทธิพงษ์ เชียงแรง) เป็นกรรมการ
ประกันคุณภาพคณะฯ    
       

9-9.1-ST-1 
ค าสั่งคณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีที่ 
302/2555 เรื่องการ
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในระดับ
คณะ ประจ าปี
การศึกษา 2555 
 

 8 มีเครือข่ายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้าน
การประกันคุณภาพ
การศึกษาระหว่าง
สถาบันและมีกิจกรรม
รว่มกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
มีความร่วมมือในการสร้างเครือข่ายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการประกันคุณภาพ
ระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและ
มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาเครือข่ายภาคเหนือ
ตอนล่าง เพื่อเป็นการพัฒนางานร่วมกันทั้ง
ในส่วนของระดับสถาบัน 
 
 

9-9.1-ST-24 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ที่ 
1294/2555 เรื่องให้
ข้าราชการและบุคลากร
ไปราชการตามโครงการ
สานเสวนา เพื่อจัดท า
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับตัว
บ่งชี้ และเกณฑ์การ
ประเมิน
ระดับอุดมศึกษา 
9-9.1-ST-25 
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราช
ภัฏนครสวรรค์ที่ 
248/2555 เรื่องให้
บุคลากรไปราชการการ
ประชุมสัมนา เรื่อง 
"การพัฒนาความรู้ความ
เข้าใจด้านการประกัน



 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 
คุณภาพการศึกษา แก่
คณาจารย์และบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย
เครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคเหนือตอนล่าง" 
9-9.1-ST-26 
รายงานผลการด าเนิน
โครงการการ"การ
พัฒนาความรู้ความ
เข้าใจด้านการประกัน
คุณภาพการศึกษา แก่
คณาจารย์และบุคลากร
ภายในมหาวิทยาลัย
เครือข่ายอุดมศึกษา
ภาคเหนือตอนล่าง" 

 9  มีแนวปฏิบัติที่ดีหรือ
งานวิจัยด้านการ
ประกันคุณภาพ
การศึกษาท่ีหน่วยงาน
พัฒนาขึ้นและเผยแพร่
ให้หน่วยงานอื่น
สามารถน าไปใช้
ประโยชน์ 
 

      -ไม่มีผลด าเนินงาน-     
 
 
 
 
 

- 

 
 
 
 
 
 



 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีที่แล้ว  
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 9 ข้อ 8 ข้อ   ไม่บรรลุ 4 คะแนน 

ผลกำรประเมินตนเองปีนี้ 
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1 9 ข้อ 8 ข้อ   ไม่บรรลุ 4 คะแนน 

ผลกำรประเมินของคณะกรรมกำรประเมินปีนี้  
ล ำดับตัวบ่งช้ี ผลกำรด ำเนินงำนคะแนนอิงเกณฑ์กำรประเมินตัวบ่งชี้  สกอ. 

เป้าหมายที่ก าหนด ผลของเป้าหมายที่ได้ การบรรลุเป้าหมาย ค่าคะแนนที่ได้ 
ตัวบ่งชี้ที่ 9.1     

 
จุดแข็ง 
          คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
โดยมีคู่มือการประกันคุณภาพ ฯ ที่ใช้เป็นแนวทางการด าเนินงาน และมีเครือข่ายด้านการประกัน
คุณภาพของการศึกษา 
จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
             จุดที่ควรพัฒนำ 
              ส่งเสริมให้บุคลากรในคณะจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีหรือศึกษาวิจัยด้านการประกันคุณภาพ 
การศึกษา 
 
ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งชี้นี้  
                 ผูบ้ริหารคณะควรแต่งตั้งคณะท างานด้านการจัดท าแนวปฏิบัติที่ดีหรือศึกษาวิจัยด้านการ 
ประกันคุณภาพการศึกษา 
 
 
 
 



 

ด้ำนกำรพัฒนำและประกันคุณภำพภำยใน 
 
ตัวบ่งชี้ท่ี  15  ผลประเมินกำรประกันคุณภำพภำยในรับรองโดยต้นสังกัด 
 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี : ผศ.พีระพงษ์  เนียมเสวก ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 
 
ค ำอธิบำย 
 ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา  พ.ศ. 
2553  ระบุไว้ว่า  “...ให้หน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาจัดให้มีการติดตาม
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษานั้นอย่างน้อยหนึ่งครั้งในทุกสามปี  และแจ้งผลให้สถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาทราบ รวมทั้งเปิดเผยผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาต่อสาธารณชน...”  
ทั้งนี้  สถานศึกษาจะด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในที่ครอบคลุมตัวบ่งชี้ที่ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาหรือต้นสังกัดก าหนด  โดยจะเป็นตัวบ่งชี้ที่เน้นด้านปัจจัยน าเข้าและ
กระบวนการ  ซึ่งผลการประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้นสังกัดนี้  จะเป็นคะแนนที่สามารถ
สะท้อนประสิทธิภาพและประสิทธิผลของคุณภาพการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถาบันอุดมศึกษาได้  
ดังนั้น  ในการประเมินตัวบ่งชี้นี้  จะใช้ค่าเฉลี่ยคะแนนประเมินการประกันคุณภาพภายในโดยต้น
สังกัด  โดยไม่ต้องท าการประเมินใหม่ 
 
วิธีการคิดค านวณ 
                                  

                       ผลรวมคะแนนประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโดยต้นสังกัด  
                                                                          จ านวนปี    

                  
หมายเหตุ 
 ใช้คะแนนประเมินระบบประกันคุณภาพภายในของสถาบันอุดมศึกษาระดับสถาบัน  ตามที่
หน่วยงานต้นสังกัดก าหนด  ย้อนหลัง  3  ปี  ทั้งนี้  สถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.)  เริ่มใช้คะแนนตั้งแต่ปีการศึกษา  2553  (เนื่องจากใช้เกณฑ์การประเมินใหม่)  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) 
ผลกำรด ำเนินงำน 
 ในปีการศึกษา  2555  มหาวิทยาลัยได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในตามแนวทาง 
ของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  โดยได้รับผลการประเมินเฉลี่ย  23  ตัวบ่งชี้ เท่ากับ 
4.43 
 
ผลการประเมินตนเอง 
 

เป้าหมาย ผลการด าเนินงาน การบรรลุเป้าหมาย คะแนนประเมินตนเอง 
3.51  คะแนน    

  
จุดแข็ง 
 - 
     จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
    - 
 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งช้ีนี้ 
    - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งช้ีที่ 16 :  ผลกำรพัฒนำตำมอัตลักษณ์ของสถำบัน 
 
ตัวบ่งช้ีที่ 16.1 :  ผลกำรบริหำรสถำบันให้เกิดอัตลักษณ์ 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี :  ผู้จัดเก็บข้อมูล :  
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 
 
ค ำอธิบำย 
 โครงกำรที่มีผลต่อกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของชุมชน หมายถึง โครงการ
ที่สถาบันจัดขึ้นเพ่ือพัฒนาชุมชนหรือองค์กรภายนอกและเมื่อด าเนินการแล้วมีผลก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นแก่ชุมชนหรือองค์กรภายนอกในด้านต่าง ๆ หรือ ท าให้ชุมชนหรือองค์กร
ภายนอกสามารถพ่ึงพาตนเองได้ตามศักยภาพของตน 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 
 1. มีการก าหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ ปรัชญา ปณิธาน  
วิสัยทัศน์ พันธกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันอุดมศึกษา โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่
ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ 
 3. ผลการประเมินความเห็นของบุคลากร เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของสถาบันที่สอดคล้อง
กับอัตลักษณ์ อยู่ในระดับตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม ๕ 
 4. ผลการด าเนินงานก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็นประโยชน์และ/หรือสร้างคุณค่าต่อสังคม 
 5. ได้รับการยกย่องในระดับชาติหรือนานาชาติ ในประเด็นที่เก่ียวกับอัตลักษณ์ 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 



 

 1 มีการก าหนดกลยุทธ์และ
แผนการปฏิบัติงานที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ 
ปรัชญา ปณิธาน  
วิสัยทัศน์ พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ของ
สถาบันอุดมศึกษา โดย
ได้รับการเห็นชอบจากสภา
สถาบัน 

         
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 2 มีการสร้างระบบการมีส่วน
ร่วมของผู้เรียนและ
บุคลากรในการปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ที่ก าหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 

 

 3 ผลการประเมินความเห็น
ของบุคลากร เกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานของสถาบันที่
สอดคล้องกับอัตลักษณ์ 
อยู่ในระดับตั้งแต่ ๓.๕๑ 
ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม ๕ 
 

 
 
 

 



 

 
มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 4 ผลการด าเนินงาน
ก่อให้เกิดผลกระทบที่เป็น
ประโยชน์และ/หรือสร้าง
คุณค่าต่อสังคม 

         
 
 
 
 
 

 

 5 ได้รับการยกย่องใน
ระดับชาติหรือนานาชาติ 
ในประเด็นที่เกี่ยวกับอัต
ลักษณ์ 
 

 
 
 

 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนประเมินตนเอง 
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ    

จุดแข็ง 
 - 
     จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
    - 
 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งช้ีนี้ 
    - 
 
กลุ่มตัวบ่งชี้อัตลักษณ์ 
ตัวบ่งชี้ท่ี 16.2 : ผลกำรพัฒนำบัณฑิตตำมอัตลักษณ์ 
 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี :  ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 



 

 
วิธีกำรค ำนวณ 

 

  
 
 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 
 ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนการประเมินบัณฑิต  (คะแนนเต็ม 5) 
ผลกำรด ำเนินงำนและข้อมูลพื้นฐำน  : 

ข้อ ข้อมูลพื้นฐำน 

ผลกำรด ำเนินงำน 
 (ปีกำรศึกษำ) ผลกำรด ำเนินงำนที่ใช้

ค ำนวณ ปี 
2552 

ปี 
2553 

ปี 
2554 

1 
ผลรวมของค่าคะแนนที่ได้จากการ
ประเมิน 

    

2 
จ านวนบัณฑิตท่ีได้รับการประเมิน
ทั้งหมด 

    

3 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษาทั้งหมด     
4 ค่าเฉลี่ยของคะแนนประเมิน     
ผลกำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนประเมินตนเอง 
 3.51 คะแนน    

จุดแข็ง 
 - 
     จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
    - 
 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งช้ีนี้ 
 
 

ผลรวมของค่ำคะแนนที่ได้จำกกำรประเมินบัณฑิตที่มีคุณลักษณะตำมอัตลักษณ์ 
จ ำนวนบัณฑิตที่ได้รับกำรประเมินทั้งหมด 

 



 

ตัวบ่งช้ีที่ 17 : ผลกำรพัฒนำตำมจุดเน้นและจุดเด่นที่ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถำบัน 
 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี :  ผู้จัดเก็บข้อมูล :  

 
โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 โทรศัพท์ :  056-219100 ต่อ 1400 
 
ค ำอธิบำย 
 พิจารณาผลการด าเนินงานตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันที่
ส่งผลสะท้อนเป็นเอกลักษณ์ของสถาบันซึ่งเป็นผลลัพธ์จากการด าเนินงานของสถาบันนั้น 
 
ประเด็นกำรพิจำรณำ 
 1. มีการก าหนดกลยุทธ์การปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญ
เฉพาะของสถาบัน โดยได้รับการเห็นชอบจากสภาสถาบัน 
 2. มีการสร้างระบบการมีส่วนร่วมของผู้เรียนและบุคลากรในการปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่
ก าหนดอย่างครบถ้วนสมบูรณ์  
 3. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรที่เกี่ยวกับการด าเนินการตามจุดเน้น และ
จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบัน อยู่ในระดับตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไปจากคะแนนเต็ม ๕ 
 4. ผลการด าเนินงานบรรลุตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะของสถาบันและ
เกิดผลกระทบที่เกิดประโยชน์และสร้างคุณค่าต่อสังคม 
 5. สถาบันมีเอกลักษณ์ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะที่ก าหนด และได้รับ 
การยอมรับในระดับชาติหรือนานาชาติ 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
ปฏิบัติได้ 1 ขอ้ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4 ข้อ ปฏิบัติได้ 5 ข้อ 

 
ผลการประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 



 

 1 มีการก าหนดกลยุทธ์การ
ปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับ
จุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถาบัน โดยได้รับการ
เห็นชอบจากสภาสถาบัน 

         
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 2 มีการสร้างระบบการมีส่วน
ร่วมของผู้เรียนและ
บุคลากรในการปฏิบัติตาม
กลยุทธ์ที่ก าหนดอย่าง
ครบถ้วนสมบูรณ์  
 
 
 

         
 
 
 
 
 

 

 3 ผลการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรที่
เกี่ยวกับการด าเนินการ
ตามจุดเน้น และจุดเด่น 
หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ
ของสถาบัน อยู่ในระดับ
ตั้งแต่ ๓.๕๑ ขึ้นไปจาก
คะแนนเต็ม ๕ 
 
 
 

 
 
 

 

 
 



 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 4 ผลการด าเนินงานบรรลุ
ตามจุดเน้น จุดเด่น หรือ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะของ
สถาบันและเกิดผลกระทบ
ทีเ่กิดประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 

 

 5 สถาบันมีเอกลักษณ์ตาม
จุดเน้น จุดเด่น หรือความ
เชี่ยวชาญเฉพาะที่ก าหนด 
และได้รับ 
การยอมรับในระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



 

ผลกำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนประเมินตนเอง 

ปฏิบัติได้ 4 ข้อ    
จุดแข็ง 
 - 
     จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
    - 
 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งช้ีนี้ 

                     - 
 
กลุ่มตัวบ่งชี้มำตรกำรส่งเสริม 
ตัวบ่งชี้ท่ี  18 : ผลกำรชี้น ำ  ป้องกัน  หรือแก้ปัญหำของสังคมในด้ำนต่ำง  ๆ  
ตัวบ่งชี้ท่ี  18.1 : ผลกำรชี้น ำ ป้องกัน หรือแก้ปัญหำของสังคมในด้ำนต่ำง ๆ ในประเด็นที่ 1 
ภำยในสถำบัน 
 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี:  ผู้จัดเก็บข้อมูล: ผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
โทรศัพท์: 056-219100  ต่อ 1101 โทรศัพท;์ 056-219100  ต่อ  1121 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4-5 ข้อ 

ผลกำรประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ  (PDCA) 
 

         



 

 
มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่
ต่ ากว่าร้อยละ  80 

  

 3 มีประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อสถาบัน 
 

 
 
 

 

 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 4 มีผลกระทบที่เกิด
ประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อชุมชนหรือสังคม 

         

 5 ได้รับการยกย่องระดับชาติ
หรือนานาชาติ 
 

 
 
 

 

 
ผลกำรประเมินตนเอง 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนประเมินตนเอง 
ปฏิบัติได้ 4 ข้อ 
(4  คะแนน) 

   

 
จุดแข็ง 
 - 
     จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
    - 
 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งช้ีนี้ 
 
 
 
 



 

ตัวบ่งชี้ท่ี  18.2 : ผลกำรชี้น ำ  ป้องกัน  หรือแก้ปัญหำของสังคมในด้ำนต่ำงๆ ในประเด็นที่ 2  
                     ภำยนอกสถำบัน 
 
ผู้ก ำกับดูแลตัวบ่งช้ี:  ผู้จัดเก็บข้อมูล:  
โทรศัพท์: 056-219100  ต่อ 1400 โทรศัพท์; 056-219100  ต่อ  1400 
 
เกณฑ์กำรประเมิน 

คะแนน 1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน 4 คะแนน 5 
- ปฏิบัติได้ 1 ข้อ ปฏิบัติได้ 2 ข้อ ปฏิบัติได้ 3 ข้อ ปฏิบัติได้ 4-5 ข้อ 

ผลกำรประเมินตนเอง 
มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 1 มีการด าเนินงานตามวงจร
คุณภาพ  (PDCA) 
 
 

   

 

มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 2 บรรลุเป้าหมายตามแผนไม่
ต่ ากว่าร้อยละ  80 

       

 3 มีประโยชน์และสร้าง
คุณค่าต่อสถาบัน 

  

 
มี ข้อ เกณฑ์กำรประเมิน ผลด ำเนินงำน หลักฐำน 

 4 มีผลกระทบที่เกิด
ประโยชน์และสร้างคุณค่า
ต่อชุมชนหรือสังคม 
 
 

        
 

 



 

 5 ได้รับการยกย่องระดับชาติ
หรือนานาชาติ 

 
 
 

 

ผลกำรประเมินตนเอง 
เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน กำรบรรลุเป้ำหมำย คะแนนประเมินตนเอง 

ปฏิบัติได้ 3 ข้อ    
จุดแข็ง 
 - 
     จุดที่ควรพัฒนำ/ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุง 
 จุดที่ควรพัฒนำ 
    - 
 ข้อเสนอแนะในกำรปรับปรุงส ำหรับตัวบ่งช้ีนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ส่วนที่  3 
สรุปผลกำรประเมินตนเอง 
ตำรำง  ส 1  ผลกำรประเมินรำยตัวบ่งชี้ตำมองค์ประกอบคุณภำพ 
ประเภทสถาบัน             กลุม่  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 

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

หรืออัตราเพ่ิมขึ้น 
ร้อยละ  3.6 ของปีที่ผ่านมา 

19 x 100 ร้อยละ 20.32 
คิดเป็น  

3.39 คะแนน 

3.39 คะแนน 
 

93.5 

ตัวบ่งชี้ที่  2.3 คะแนน  3 ร้อยละ 36 
หรืออัตราเพ่ิมขึ้น 

ร้อยละ 3.6 ของปีที่ผ่านมา 

17 x 100 ร้อยละ 18.18 
คิดเป็น  

1.52 คะแนน 

1.52 คะแนน 
 

93.5 

ตัวบ่งชี้ที่  2.4 5  ข้อ N/A N/A 

ตัวบ่งชี้ที่  2.5 6  ข้อ N/A N/A 
ตัวบ่งชี้ที่  2.6 7  ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่  2.7 5  ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่  2.8 5  ข้อ 4 ข้อ 4 คะแนน 



 

  
            

ตัวบ่งชี้คุณภำพ เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน1 คะแนนกำรประเมิน 
(ตำมเกณฑ์ สกอ.) ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ 
สัดส่วน) 

ตัวหำร 
 

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

 ร้อยละ 73.07 3.65 คะแนน 

 
ตัวบ่งชี้ที่  ๒ (สมศ.) 3.51  คะแนน  4.53 4.53 คะแนน 

 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๔ (สมศ.) ≥4.50 คะแนน 2.77 2.31 คะแนน  

องค์ประกอบที่ 3  
ตัวบ่งชี้ที่  3.1 7  ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่  3.2 6  ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 
องค์ประกอบที่ 4  

ตัวบ่งชี้ที่  4.1 5  ข้อ 5 ข้อ 3 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่  4.2 5  ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่  4.3 48,000  บาท  5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๕  (สมศ.) ร้อยละ  8 ร้อยละ 7.67 1.92 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่ ๖  (สมศ.) 1  คะแนน 

ร้อยละ  4 
ร้อยละ 1.07 0.27 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๗  (สมศ.) ร้อยละ  6 0.61 1.61 คะแนน 
องค์ประกอบที่  5  

ตัวบ่งชี้ที่  5.1 5  ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่  5.2 5  ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๘ (สมศ.) ร้อยละ 30 ร้อยละ 40 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๙  (สมศ.) ปฏิบัติได้  5  ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 
องค์ประกอบที่  6  

ตัวบ่งชี้ที่  6.1 5 ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 



 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๐ (สมศ.) 3 คะแนน (3 ข้อ) 5 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  ๑๑ (สมศ.) 5 คะแนน ( 5 ข้อ) 5 ข้อ 5 คะแนน 

 
ตัวบ่งชี้คุณภำพ 

 
 
 

เป้ำหมำย ผลกำรด ำเนินงำน1 คะแนนกำรประเมิน 
(ตำมเกณฑ์  สกอ.) ตัวตั้ง ผลลัพธ์ 

(% หรือ 
สัดส่วน) 

ตัวหำร 

องค์ประกอบที่ 7  
ตัวบ่งชี้ที่  7.1 6  ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่  7.2 5  ข้อ 5 ข้อ 5 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่  7.3 4  ข้อ N/A N/A 
ตัวบ่งชี้ที่  7.4 6  ข้อ 6 ข้อ 5 คะแนน 
ตัวบ่งชี้ที่  ๑๓ (สมศ.) 4.16  คะแนน N/A N/A 
องค์ประกอบที่  8  
ตัวบ่งชี้ที่  8.1 7 ข้อ 7 ข้อ 5 คะแนน 

องค์ประกอบที่  9  
ตัวบ่งชี้ที่  9.1 9  ข้อ 8 ข้อ 4 คะแนน 

ตัวบ่งชี้ที่ ๑๕ (สมศ.) 3.51  คะแนน N/A N/A 
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๑ (สมศ.)       
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๖.๒ (สมศ.)    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๗ (สมศ.)    
ตัวบ่งชี้ที่ ๑๘ (สมศ.)    

คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งช้ี  สกอ. 4.545 
คะแนนเฉลี่ยตัวบ่งช้ี สมศ. 3.429 

คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่ง สกอ.,สมศ. 4.173 
 
 
 
 
 



 

ตำรำง  ส 5  ผลกำรประเมินตนเองตำมมำตรฐำนสถำบันอุดมศึกษำ 
ประเภทสถาบัน             กลุม่  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       
(2) ด้านวิชาการ       
(3) ด้านการเงิน       
(4) ด้านบริหารจัดการ        

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ 
มาตรฐานที่ 1 

      

2.มาตรฐานด้านการ
ด าเนินการตามภารกิจของ 
สถาบันอุดมศึกษา 

    
 
 

 
 
 

 

(1)  ด้านการผลิต       
(2)  ด้านการวิจัย       
(3)  ด้านการให้บริการทาง

วิชาการแก่สังคม  
      

(4)  ด้านการท านุบ ารุง 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

      



 

 
 

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 

      

เฉลี่ยรวมทุกตัวบ่งชี้ของ 
ทุกมาตรฐาน 

      

ผลการประเมิน       
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